
 ARTROSKOPİK CERRAHİ
Son yıllarda tıbbın her alanında giderek artan bir şekilde uygulanmaya başlanan endoskopik
cerrahi, ortopedide de eklem ve çevresini ilgilendiren birçok hastalığın tedavisinde avantajlar
getirmiştir. `Artroskopi` nin kelime anlamı eklemin görüntülenmesidir. Artroskopik
yöntemler ile birlikte, eski açık ameliyatlara göre çok az yumuşak doku hasarı ile cerrahi
uygulamalar yapıla gelir olmuştur. Büyük bir kesi yerine bir kaç küçük kesi ile işlemlerin
yapılabilmesi, hem hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı duymasına, hem de günlük yaşama
daha kısa sürede dönebilmesine imkan vermektedir. Birçok artroskopik uygulama günübirlik
yatışlarla gerçekleşmekte ve ameliyat sonrası rehabilitasyon daha kolay olmaktadır.

Artroskopik cerrahide skop ile eklem içine girilerek eklemin görüntüsü monitöre aktarılır.
Böylece eklemin her tarafı büyütme yapılarak incelenebilir ve patolojiler daha yakından
görülerek çözümlenebilir. Diğer giriş yollarından da çeşitli aletler ile patolojilerin tedavisi
yapılabilmektedir. Cilt kesileri 1-1.5 cm uzunluğunda olup içeride kullanılan aletlerin çapları
ise 3-5 mm arası değişmektedir. Bütün uygulama skop görüntüsü altında bu küçük kesilerden
eklem içine sokulan bu ince aletlerle yapılmaktadır. Böylece eklem çevresi kas, tendon ve
bağlar kesilmeden eklemdeki sorunlar tedavi edilebilmektedir. Enfeksiyon oranı açık
cerrahilere göre çok daha az olup, hastanın günlük hayata dönüşü de çok çabuk olmaktadır.



İlk olarak diz ekleminde yaygınlaşan artroskopi, günümüzde hemen hemen her eklem için
uygulanabilmektedir. Ancak daha sık olarak diz, omuz, dirsek, ayak bileği, el bileği ve kalça
eklemleri artroskopik uygulamaları yapılmaktadır.

 DİZ CERRAHİSİ
o Kıkırdak Cerrahisi

Diz eklemindeki yerel kıkırdak dokusu kaybıdır. Birçok nedene bağlı olsa da, en sık travma
sonucu görülür. Bu büyük bir travma da olabilir, tekrarlayıcı küçük travmalar da olabilir. Spor
aktivite düzeyinin ağır olması, ailede başka kişilerde kıkırdak defekti görülmesi de olası
nedenler arasında sayılabilmektedir. Sonuç olarak dizde ağrı, hareket kısıtlılığı, şişme,
kilitlenme görülebilir. Kıkırdak defektini, dizdeki genel kıkırdak kaybı olan kireçlenmeden
ayırmak gerekir. Kıkırdak defektinde kıkırdaktaki kayıp belli bir bölgededir ve diğer
bölgelerdeki kıkırdaklar normaldir. Ancak kıkırdak defektleri tedavi edilmediğinde zaman
içerisinde diz ekleminin yaygın kireçlenmesine neden olabilir.

o Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları
Ön çapraz bağ diz ekleminin içinde yer alıp, tibia (kaval kemiği) nın öne doğru kaymasına
engel olur. Yaralanma mekanizması gerilme, dönme veya diz ekleminin zorlanması sonucu
olabilir. Yaralandığında diz ekleminin stabilitesi azalır ve sportif aktivitelerde kısıtlama olur.
Yaralanmanın şiddetine göre kısmi veya tam yırtık gelişebilir. Tam yırtık olduğunda bu yırtık
kendiliğinden iyileşmez. Bazı durumlarda fiziksel ve sportif aktivite azaltılarak
rehabilitasyonla tedavi edilebilse de, genellikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur. Cerrahide
yapılan işlem ise patellar tendon veya diz çevresindeki bazı tendonlar kullanılarak yeni bir ön
çapraz bağ oluşturulmasıdır.
Ön çapraz bağ yaralanmasının belirtileri, travma ile başlayan ve devam eden ağrı, dizde
hemen oluşan (24 saat içinde artan) şişlik, dizin üzerine basamama, güvensizlik hissi, dizde
gerginlik hissi olabilmektedir.



Ön çapraz bağ yaralanmaları genelde spor yaralanmaları seklinde karşımıza çıkmaktadır.
Koşma, zıplama, aniden dönme, aniden durma veya çarpışarak dizin dönmesi, zorlanması
bağın kopmasına neden olabilir.
İyi ve özenli bir tedavi ile birçok hasta ön çapraz bağ yaralanması sonrası eski aktivite
seviyesine gelebilir. Çok hafif olan yaralanmalar veya kısmi yırtıklar iyi bir rehabilitasyon ile
ameliyatsız tedavi edilebilirler. Ciddi yaralanmalarda genelde cerrahiye ihtiyaç duyulur ve
kopan bağın yerine yeni bir bağ rekonstrüksiyonu yapılır. Bugünkü bilgilerimizle artık ön
çapraz bağların anatomik olarak tedavisi çok önemlidir ve hastanın yapısına göre çift demet
veya tek demet anatomik onarımlar yapılmaktadır.
Genelde diz çevresindeki tendonlar greft olarak kullanılır ve ameliyat sonrası hastanın
basmasına ve 20 gün sonra bisiklet ve araba kullanmasına izin verilir. Sıkı bir rehabilitasyon
sonrasında spora dönüş 6 aydan daha uzun bir süre alabilir.

o Menisküs Yırtığı
Menisküsler diz eklemi içinde uyluk ve kaval kemiği arasında yer alan, iç ve dış yanda
bulunan yarımay şeklinde kıkırdak yapılardır. En önemli özellikleri diz eklemine gelen
yükleri dağıtmalarıdır. Dizin travmaları ile yırtıklar görülebilmekte ve en sık neden de spor
yaralanmaları olmaktadır. Küçük bir bölümü damarlanmakta olduğundan yırtığın
kendiliğinden iyileşme ihtimali düşüktür. Çeşitli tiplerde yırtıklar görülebilmekte ve dizde
rahatsızlık ve ağrı, kilitlenme şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Özellikle dizin bükülüp
açılmasını gerektiren hareketlerde şikayetler artmaktadır. Yırtık olan bölüm zaman içerisinde
komşu eklem kıkırdağında hasara yol açabilmektedir.
Çok küçük yırtıklarda her zaman cerrahi gerekmeyebilir. Ciddi yırtıklarda hastanın yaşı,
yırtığın tipi ve yerine göre yırtık bölümün çıkartılması veya tamir edilmesi gerekebilmektedir.
Her iki uygulama da artroskopi ile birkaç küçük kesiden yapılmaktadır.



Ameliyat sonrası rehabilitasyon ve spora dönüş de cerrahi uygulamanın hangisi olduğuna göre
değişmektedir. Yırtık olan kısım çıkarılmış ise rehabilitasyon daha hızlı olmakta ve 4-6 hafta
içinde sportif aktivitelere dönüş mümkün olabilmektedir. Eğer tamir yapılmışsa ilk 1 ay belli
kısıtlamalar olacaktır ve spora dönüş 3-4 ayı bulabilmektedir.

Son yıllarda, menisküslerin çıkarılmasına bağlı gelişebilecek kireçlenmeyi önlemek amacı ile,
daha önce menisküsü alınmış olanlara veya tamir edilme olasılığı olmayan menisküslerin
yerine yapay menisküsler veya kadavradan menisküs nakilleri uygulanmaktadır.


