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DEBRİDMANDEBRİDMAN

• Başarının altın anahtarı debridmandırBaşarının altın anahtarı debridmandır

• Tüm yapılar debride edildikten sonra tamire Tüm yapılar debride edildikten sonra tamire 

başlanırbaşlanır



TAMİR SIRASITAMİR SIRASI
• Kemik kısaltılır ve internal tespit uygulanırKemik kısaltılır ve internal tespit uygulanır

• Ekstansör tendonlar onarılırEkstansör tendonlar onarılır

• Fleksör tendonlar onarılırFleksör tendonlar onarılır

• Arterler onarılırArterler onarılır

• Sinirler onarılırSinirler onarılır

• Venler onarılırVenler onarılır

• Yara kapatılır ve örtülürYara kapatılır ve örtülür



• Yeterli zaman varsa venler ekstansör tendon Yeterli zaman varsa venler ekstansör tendon 

onarımından hemen sonra onarılır.onarımından hemen sonra onarılır.

• Kansız alanda venöz anastomoza olanak tanırKansız alanda venöz anastomoza olanak tanır



KEMİK VE EKLEMLERİN TEDAVİSİKEMİK VE EKLEMLERİN TEDAVİSİ

• Periost minimal derecede soyulurPeriost minimal derecede soyulur

• Kemik gerilimsiz vasküler anastomozları ve Kemik gerilimsiz vasküler anastomozları ve 

sinir onarımlarını sağlamak için kısaltılır.sinir onarımlarını sağlamak için kısaltılır.



•   Axelrod, Buchler, Vanstraelen ve ark:Axelrod, Buchler, Vanstraelen ve ark:

–   kemik kısaltması yumuşak doku defektinin kemik kısaltması yumuşak doku defektinin 

büyüklüğünü azaltmakta,büyüklüğünü azaltmakta,

– maksimal yumuşak doku debridmanı sağlamaktamaksimal yumuşak doku debridmanı sağlamakta

– ezilme yalamalarını, giyotin yaralanmalarına ezilme yalamalarını, giyotin yaralanmalarına 

değiştirmektedirdeğiştirmektedir



• Ven grefti kullanılırsa kemik kısaltmasına Ven grefti kullanılırsa kemik kısaltmasına 

duyulan ihtiyaç en aza iner, ama replantın duyulan ihtiyaç en aza iner, ama replantın 

yaşaması greftin birden ziyade iki yaşaması greftin birden ziyade iki 

anastomozunun açıklığına bağlıdır.anastomozunun açıklığına bağlıdır.

• En çok iflas nedeni venöz yetmezliktir.En çok iflas nedeni venöz yetmezliktir.





• Ampüte olmuş bir başparmağın kısaltılması Ampüte olmuş bir başparmağın kısaltılması 

minimumda tutulmalıdır.minimumda tutulmalıdır.

• Parmağın 1.0 ve 1.5 cm’ den fazla  kısaltılması Parmağın 1.0 ve 1.5 cm’ den fazla  kısaltılması 

parmağın işlevinin bozulmasına neden parmağın işlevinin bozulmasına neden 

olabilir.olabilir.













• Parmak eklemine zarar veren ampütasyonlar Parmak eklemine zarar veren ampütasyonlar 

genellikle primer artrodez ile tedavi edilir.genellikle primer artrodez ile tedavi edilir.

• Silastik bir implant yerleştirilmesi ile eklem  Silastik bir implant yerleştirilmesi ile eklem  

korunabilir.korunabilir.



• Parmaklar ve metakarplarda kemik tespiti:Parmaklar ve metakarplarda kemik tespiti:

– genellikle  iki paralel IM K-teli veyagenellikle  iki paralel IM K-teli veya

– rotasyonu kontrol etmek için oblik ve aksiyel K-rotasyonu kontrol etmek için oblik ve aksiyel K-

teli ile elde edilebilir.teli ile elde edilebilir.

• Eğer mümkünse eklem hareketini sağlayacak Eğer mümkünse eklem hareketini sağlayacak 

şekilde yerleştirilmelidir.şekilde yerleştirilmelidir.

























• Bazen ampütasyon zarar görmemiş bir eklem Bazen ampütasyon zarar görmemiş bir eklem 

yakınında olduğunda, matkapla delerek yakınında olduğunda, matkapla delerek 

açılmış delikler içinden geçirilen tel ilmikler açılmış delikler içinden geçirilen tel ilmikler 

kullanılır.kullanılır.

• Özellikle çoklu parmak ampütasyonları ile Özellikle çoklu parmak ampütasyonları ile 

uğraşırken aksiyel dizilimi ve rotasyonel uğraşırken aksiyel dizilimi ve rotasyonel 

kontrolü sağlamaya dikkat edilmelidir. kontrolü sağlamaya dikkat edilmelidir. 



• Replantasyon sırasında parmak ve metakarp Replantasyon sırasında parmak ve metakarp 

tespiti için plak vida kullanımının yeri tespiti için plak vida kullanımının yeri 

tartışmalıtartışmalı

• Kabul edilebilir ancak çok zaman alıcıKabul edilebilir ancak çok zaman alıcı



• Kemik tespitinden sonra 4.0 veya 5.0 absorbe Kemik tespitinden sonra 4.0 veya 5.0 absorbe 

edilebilir sütür ile periostal dikiş atılabilir.edilebilir sütür ile periostal dikiş atılabilir.



• Proksimal kısım ampütasyonları daha Proksimal kısım ampütasyonları daha 

komplike ve beceri gerektirir.komplike ve beceri gerektirir.

• Eğer ampütasyon düzeyi karpus içinden Eğer ampütasyon düzeyi karpus içinden 

geçiyorsa karpal kemiklerin eksizyonu ve geçiyorsa karpal kemiklerin eksizyonu ve 

transartiküler Steinmann çivisi ile kısaltma transartiküler Steinmann çivisi ile kısaltma 

sağlanıp hareket korunabilir.sağlanıp hareket korunabilir.



• Önkol ve koldan olan ampütasyonlar Önkol ve koldan olan ampütasyonlar 

gerilimsiz damar anastomozları ve sinir gerilimsiz damar anastomozları ve sinir 

onarımları sağlamak için genellikle 2 ila 5 cm onarımları sağlamak için genellikle 2 ila 5 cm 

kısaltılır.kısaltılır.



• Distal radial metafizyal ampütasyonlar Distal radial metafizyal ampütasyonlar 

genellikle Steinmann çivisi ile sabitlenirgenellikle Steinmann çivisi ile sabitlenir

• Plaklar ve çiviler daha nadir kullanılır.Plaklar ve çiviler daha nadir kullanılır.

• İnterosseöz tellemeler de kullanılabilir.İnterosseöz tellemeler de kullanılabilir.



• Olekranon seviyesinde ampütasyonlarda tel Olekranon seviyesinde ampütasyonlarda tel 

ilmiklerle kombine olarak medüller çiviler ilmiklerle kombine olarak medüller çiviler 

kullanılır.kullanılır.

• Dirsek eklemi ezilmiş, ufalanmış ise, Dirsek eklemi ezilmiş, ufalanmış ise, 

sonradan dirsek artroplastisi yapmayı sonradan dirsek artroplastisi yapmayı 

sağlayacak yeterli kemiği kuratarmak için bir sağlayacak yeterli kemiği kuratarmak için bir 

girişimde bulunulur.girişimde bulunulur.



• Humerustan olan ampütasyonlar genellikle Humerustan olan ampütasyonlar genellikle 

plaklar ve çivilerle sabitlenir, fakat kırığın plaklar ve çivilerle sabitlenir, fakat kırığın 

konfigürasyonu ve zamanla ilgili faktörler konfigürasyonu ve zamanla ilgili faktörler 

interfragmanter Steinmann çivilerinin veya interfragmanter Steinmann çivilerinin veya 

intrameduller çivilerin kullanımını intrameduller çivilerin kullanımını 

gerektirebilir.gerektirebilir.





Parmakların TranspozisyonuParmakların Transpozisyonu

• Bazen ampüte olan parçaların anatomik Bazen ampüte olan parçaların anatomik 

restorasyonu olanaksızdır.restorasyonu olanaksızdır.

• Bu durumda parmakları orijinal anatomik Bu durumda parmakları orijinal anatomik 

pozisyondan  daha uygun bir pozisyona pozisyondan  daha uygun bir pozisyona 

naklederek işlev gören bir parça restore naklederek işlev gören bir parça restore 

edilebilir.edilebilir.



Parmakların TranspozisyonuParmakların Transpozisyonu
• Öncelik başparmak pozisyonunun çimdikleme / Öncelik başparmak pozisyonunun çimdikleme / 

sıkıştırma eyleminin gerçekleştirilebilmesi için sıkıştırma eyleminin gerçekleştirilebilmesi için 

işaret veya uzun parmak pozisyonundaki işaret veya uzun parmak pozisyonundaki 

parmakla birlikte restorasyonuna verilmelidir.parmakla birlikte restorasyonuna verilmelidir.

• Uzun parmakların, yüzük parmaklarının ve Uzun parmakların, yüzük parmaklarının ve 

küçük parmakların avuçlama eylemini küçük parmakların avuçlama eylemini 

yapabilmesi için restore edilmeleri de önemlidir. yapabilmesi için restore edilmeleri de önemlidir. 



















•   İki taraflı ampütasyonlarda parmak İki taraflı ampütasyonlarda parmak 

transpozisyonu düşünüldüğünde, mümkünse transpozisyonu düşünüldüğünde, mümkünse 

dominant ele öncelik verilir.dominant ele öncelik verilir.



































Primer Kısaltma &Primer Kısaltma &
Sekonder UzatmaSekonder Uzatma

• MESS skorunun geçerliliği?MESS skorunun geçerliliği?

Parmaksizoglu F, Beyzadeoglu T.Parmaksizoglu F, Beyzadeoglu T.
Lengthening of replanted or revascularized lower limbs: Lengthening of replanted or revascularized lower limbs: 
is length discrepancy a contraindication for limb is length discrepancy a contraindication for limb 
salvage?salvage?
J Reconstr Microsurg. 2002 Aug;18(6):471-80; J Reconstr Microsurg. 2002 Aug;18(6):471-80; 
discussion 481-2. discussion 481-2. 



*Ekstremite Kurtarma Kriterleri*Ekstremite Kurtarma Kriterleri

• Önce hastanın hayatıÖnce hastanın hayatı
• Kontrol edilebilir bir diz eklemiKontrol edilebilir bir diz eklemi
• Bütünlüğü olan bir ayakBütünlüğü olan bir ayak
• Ayak taban hissini kazanma ihtimaliAyak taban hissini kazanma ihtimali

= REVASKÜLARİZASYON – REPLANTASYON= REVASKÜLARİZASYON – REPLANTASYON

*Parmaksizoglu F, Beyzadeoglu T.*Parmaksizoglu F, Beyzadeoglu T.
Lengthening of replanted or revascularized lower limbs: is length discrepancy a Lengthening of replanted or revascularized lower limbs: is length discrepancy a 
contraindication for limb salvage?contraindication for limb salvage?
J Reconstr Microsurg. 2002 Aug;18(6):471-80; discussion 481-2. J Reconstr Microsurg. 2002 Aug;18(6):471-80; discussion 481-2. 



‘Doctor, treat the patient, not the picture’
From Fractures in Children
W.P. BLAUNT, 1955



TEŞEKKÜR EDERİMTEŞEKKÜR EDERİM


