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Önsöz

Başlangıçtan Günümüze Gazi Ortopedi’de Diz Artroskopisi:
36 Yıllık Deneyim (1985-2021)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda ilk artroskopi 1985 yılında diz 
ekleminde uygulanmıştır.1 Diz artroskopisinde tanı ve cerrahide elde edilen başarılı sonuçlardan sonra diğer 
eklemlerde de (omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği) cerrahi uygulamalar başlamıştır. Uygulanma sıklığı ve başarı 
oranı yönünden ikinci sırayı omuz artroskopisi almaktadır. Aynı durum kliniğimizde de geçerlidir.

1985’de Gazi Ortopedi’de ilk DİZ ARTROSKOPİSİ yapıldı. Daha sonra OMUZ, AYAK BİLEĞİ, DİRSEK ve EL 
BİLEĞİ ARTROSKOPİLERİ başladı.

1989’da Gazi Ortopedi’de ilk DİZ ARTROSKOPİSİ sonuçları tebliğ edildi ve yayınlandı (Resim 1 ve 2).

Tüm eklemlerin artroskopik cerrahisinde Gazi Ortopedi ülkemizde ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik 
etmiştir.1-6 Araştırma görevlisi ve uzmanlar düzeyinde, eğitim amaçlı bölgesel, ulusal ve uluslararası bilim-
sel toplantılar ve kurslar düzenlenmiş, kitaplar ve uluslararası kitaplarda bölümler yazılmıştır (Resim 3,4).7-14 
Gazi Ortopedi’de yeşeren Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi dergisi 2020’den itibaren Joint Diseases and Related 
Surgery ismiyle uluslararası bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir (Resim 5). Science Citation Index 
Expanded indeksine ilk kabul edilen Türk ortopedi dergisidir. Ayrıca PubMed/MEDLINE, PubMed Central ve 
Scopus gibi majör indekslerde dizinlenmektedir. Gazi Ortopedi’de görevli ve burada eğitim almış uzmanlar ve 
öğretim üyeleri derginin yayın kurullarında bilimsel katkı vermektedirler. Bu dergide ve diğer bilimsel ulusal 
ve uluslararası dergilerde Gazi Ortopedi kaynaklı tüm eklemlerin artroskopisiyle ilgili makaleler yayınlan-
maktadır.

Resim 1

Resim 2

Resim 3
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Doksanlı yılların başında (1993) araştırma görevlisi olarak kliniğimize katılan Dr. Ulunay Kanatlı 2004’de doçent, 
2010’da profesör oldu. Prof. Dr. Ulunay Kanatlı kliniğimizde, ülkemizde ve uluslararası alanda özellikle omuz 
artroskopisinin ve ayak bileği artroskopisinin gelişmesinde önemli katkılar yaptı. Bu konularda kurslar dü-
zenledi; deneyimlerini genç ortopedistler ile paylaşmaya başladı. Kurs notları giderek kitap haline dönüştü ve 
güncellenerek basımı devam etti (Resim 6). Kursların beğenilmesi sonucunda 2013 yılında bu kez Kazakistan’da 
Prof. Dr. Kanatlı başkanlığında “omuz artroskopisi” kursu düzenlendi. Son yıllarda Gazi Ortopedi’de ilk kez 
kalça artroskopik cerrahisini başlattı.

Deneyimlerini ulusal ve uluslararası dergilerde yayınladı.15-30 Tüm bu eğitim etkinlikleriyle Gazi Ortopedi’de 
eğitim almış araştırma görevlilerinin özgüvenlerinin ve deneyimlerinin artmasını sağladı. Birçoğu eğitim ve 
araştırma kurumlarında öğretim görevlisi ve öğretim üyesi kadrolarına atandılar. 

Prof. Dr. Ulunay Kanatlı Türk Ortopedisi’ne 2021 yılının ilk aylarında yeni bir eser daha kazandırıyor. Ön 
baskısını incelediğim Diz Artroskopisi kitabı diz anatomisinden radyolojisine kısaca A’dan Z’ye çok kapsamlı 
bir kitap olmuş. Hem araştırma görevlileri hem de uzmanlar bu değerli kitaptan çok yararlanacaklar. Özgün 
anatomi, radyoloji, ameliyat resimleri ve videolar diz artroskopik cerrahisi alanında eğitime çok değerli kat-
kıda bulunacaktır.

Bu değerli eseri Türk Ortopedisi’ne kazandıran Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ve diğer tüm yazarları kutluyorum, 
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Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı Başkanı
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İK
İN
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Diz, dünyada artroskopik tedavinin ilk uygulandığı eklemlerin başında gelmektedir. Bu ülkemiz için de böyledir.1 
Ülkemizde özellikle spor cerrahisi temelleri diz artroskopisi ile atılmıştır. Birçoğumuz artroskopik cerrahi uygula-
malarımızın ilklerini diz artroskopisi uygulamaları ile öğrendik. Artroskopinin temelleri ve el becerilerini de yine diz 
artroskopisi ile öğrendik ve bundan yola çıkarak diğer eklemlere de artroskopik cerrahi uygulamaya başladık. Bugün 
hangi artroskopik cerrahiyi yaparsak yapalım (omuz, kalça, ayak bileği, dirsek, el bileği....) hepsinin temelinde diz art-
roskopisi deneyimlerimiz yer almaktadır. 

Bu kitapta sizlerle kendi diz artroskopisi deneyimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Daha çok pratik bilgiler vererek temel 
diz artroskopisi deneyimlerinize yardımcı olmayı hedefledik. Bu nedenle teorik bilgiden çok pratik bilgileri görseller 
eşliğinde aktarmaya çalıştık. Ameliyat fotoğraflarının yanı sıra ameliyat videolarını da karekod yardımıyla kitaba ek-
ledik. Bu kitapta yer alan görsellerin hemen hemen tamamı kendi arşivimizden alınmıştır. Kitabı olabildiğince güncel 
cerrahi yöntemlerini içerecek şekilde tasarladık. Umarım diz artroskopisi cerrahisi uygulayacak genç meslektaşları-
mıza bu kitap aracılığıyla yardımcı olabiliriz. Kitabı düzenlemeyi planladığımız Diz artroskopisi kadavra kursunda 
dağıtmak üzere planlamıştık ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında kursumuzu gerçekleştiremedik. Bir süre daha 
bunu gerçekleştiremeyeceğimizden kitabı kurs olmadan basmak istedik. Karekod nedeniyle kitap aslında dinamik hale 
gelmiştir. Kitap videolarının bulunduğu siteye üye olunması durumunda buraya eklenecek yeni video veya vakalar eş 
zamanlı olarak sizlere de haber verilecektir. Ayrıca kendi vakalarınızı da tartışmak için siteye yönlendirebileceksiniz. 
Böylece sizlerin de katkılarıyla kitabı geliştirip daha yararlı bir hale getirme şansımız olacaktır. Şimdiden ilginiz için 
teşekkür ederim. 

Bu kitap vesilesiyle kliniğimizde artroskopinin temelini Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral hoca ile birlikte atan Prof. Dr. 
Şahap Atik’e artroskopi pratiğimizin gelişimine yaptığı katkı nedeniyle teşekkür ederim. Ayrıca Şahap hocaya kitaba 
yaptığı iki bölüm ve önsöz katkılarından dolayı da teşekkür ederim. Diz artroskopisinin kliniğimizde ve ülkemizde 
gelişmesini verdiği desteklerden dolayı da Prof. Dr. E. Ertuğrul Şener hocama da teşekkürü bir borç bilirim. Bu hoca-
larımız sayesinde Gazi Ortopedi bir artroskopik cerrahi merkezi haline gelmiştir.

Ayrıca, kitabımızı kendine has üslubuyla renklendiren ve diz anatomisini hikayeleştirerek anlatan Prof. Dr. Düral 
Kadıoğlu Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Anlatımını keyifle okuyacağınızdan hiç şüphem yok.

Deneyimlerinizi kitaba aktarmak, okuyana olduğu kadar yazar için de oldukça eğiticidir. Kitabı yazmak için yapılan 
literatür araştırması ve kendi deneyimlerinizi basamaklandırıp yazıya dökmek bilim adına yazmaya gönül verenlere 
de çok şey kazandırmaktadır. Bunlardan da önemlisi, yazım sırasında tüm arşivinizi taramak, eksiklerinizi görmek ve 
arşivi tekrar düzenlemek önceki deneyimlerinizi araştırma yapmak için gruplandırarak bir sonraki cerrahi uygula-
malarınızı da olumlu olarak etkileyecektir. Eminim bu deneyimi tüm kitap ve makale yazanlar deneyimlemektedirler.

Kitabın yazılması ve geliştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan Gazi ortopedi mezunlarına ve her türlü fedakarlığı 
gösteren araştırma görevlilerine teşekkür ederim. Onlar olmasaydı Gazi kursları ve kitapları olmazdı.

Kitabın basılmasında her türlü desteği esirgemeyen Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimi suna-
rım.

Diz Artroskopisi kitabının klinik deneyimlerinize olumlu katkısı olmasını umar, tüm çalışmalarınızda başarılar dile-
rim.

Dr. Ulunay Kanatlı
Editör

1.Taşer Ö. Bizim Öykümüz. ed Taşer Ö, Mart Matbaacılık Sanatları İstanbul, 2010.
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5
Yılmaz ERGİŞİ, Ali PERÇİN, Ulunay KANATLI

 DIZ ARTROSKOPISI
 HASTA HAZIRLIĞI VE

PORTALLER

Diz artroskopisi en sık uygulanan ortopedik pro-
sedürlerden biridir. Endikasyonlar arasında di-
agnostik artroskopi, menisektomi veya menisküs 
tamiri, serbest cisim çıkarılması, kondroplasti, 
mikrokırık, yıkama-debridman ve ligament re-
konstrüksiyonları bulunmaktadır.

Anestezi
Diz artroskopisinde sıklıkla spinal anestezi tercih 
edilmektedir. Bunun dışında genel anestezi ve 
bazı hastalarda ise lokal anestezi kullanılmakta-
dır. Lokal anestezi için bizim tercih ettiğimiz yön-
tem 10cc lidokain ve 30cc serum fizyolojiğin iki 
adet 20cc’lik enjektörde karıştırılarak ilk 10cc'yi 
portallere yüzeysel olarak yaptıktan sonra kalan 
30cc'nin eklem içerisine verilmesidir. Bu özellikle 
fazla manipülasyon gerektirmeyecek parsiyel me-

nisektomi gibi vakalar için uygundur. Eklem içine 
verilen lokal anestezik maddelerin kondrositlere 
toksik olabilme riskinden dolayı günümüzde çok 
fazla lokal anestezi altında diz artroskopisi uygu-
lamasını tercih etmemekteyiz.

Hastanın pozisyonu
Hastaya ameliyat masasında uygun pozisyon ve-
rilmesi, cerrahın tüm diz kompartmanlarını rahat 
bir şekilde muayene etmesine ve uygun manipü-
lasyonları yapabilmesine olanak sağlar.1

Hastaya uygun anestezi verildikten sonra topuk-
ları ameliyat masasının en sonunda olacak şekil-
de sırt üstü pozisyonda yatırılır. Hastanın pelvisi 
işlem sırasında gerekli manipülasyonların yapıla-
bilmesi için yan desteğe veya bacak tutucuya ka-
dar lateralize edilir (Şekil 5.1).

Şekil 5.1: Hastanın pozisyonlanması ve yan desteğin yerleştirilmesi. Diz eklemine fleksiyon yapılmasına izin vermeli.

DOI: 10.52511/usakademi.21.003.5
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Turnike
Hastaya ameliyat masasındaki pozisyonu veril-
dikten sonra turnike uygulanır. Yardımcı perso-
nel bacağı tutarak kaldırır ve uyluk proksimaline 
1 veya 2 kat pamuk sarılır. Ardından pamuğun 
üzerine turnike sarılır (Şekil 5.2). Normal bir ye-
tişkin için ortalama turnike basıncı 250-350 mm 
Hg'ye ayarlanır.

Örtme öncesi pozisyonun 
değerlendirilmesi
Turnike uygulandıktan sonra bacak tutucu veya 
yan desteğin pozisyonu ayarlanır. Dizi maksi-
mum fleksiyona getirip getiremeyeceğimiz değer-
lendirilir. Bu özellikle ÖÇB rekonstrüksiyonunda 
femoral tünelin anatomik tek-demet açılmasında 
önemlidir (Şekil 5.3a). Bacak tutucu kullanılacaksa 
hastanın bacağı tutucuya yerleştirildikten sonra 
ameliyat masasının ayak kısmı indirilir veya cer-
rahın tercihine göre yan destek gerektiğinde ame-
liyat sırasında gevşetilerek ayak aşağıya sarkıtılıp 
diz 90o fleksiyona getirilerek medial kompartman 
gözlenebilir (Şekil 5.3b). İşlem sırasında bir asistan 
dizi valgusa zorlayarak medial kompartmanın 
muayene edilmesine ve varusa zorlayarak late-
ral kompartmanın muayene edilmesine yardımcı 
olur (Şekil 5.3c). Eğer cerrah tek başına çalışıyorsa 
hastanın bacağını iliak kanadının üzerine yerleşti-
rerek varus-valgus pozisyonlarını verebilir.2

Yan destek kullanımında ise destek patella üst 
sınırının 5 cm proksimalinde olacak şekilde yer-
leştirilir (Şekil 5.3a). Yan destek kullanılan hastada 
medial kompartman muayenesi yapılırken asis-
tan ayak bileğinden tutarak dizi valgusa zorlar. 

Şekil 5.2: Sıklıkla hastalara turnike uygulanıyor.

Bu şekilde açılan medial kompartman muayene 
edilir. Lateral kompartman muayenesi ise diz 90o 
fleksiyonda olacak şekilde ayak bileği karşı ba-
cağın üzerine koyularak yapılır. Bu pozisyonda 
dizin üzerine basılarak kalçanın dış rotasyona 
gitmesi sağlanır. Bu da dize ek varus kuvveti uy-
gulayarak lateral kompartmanın daha iyi görün-
mesini sağlayabilir (Şekil 5.3d).2

Boyama ve örtme
Hastaya uygun pozisyon verilip turnikesi sarıl-
dıktan sonra steril boyama ve örtünme kısmına 
geçilir. Hastanın ayağı bir yardımcı tarafından 
tutularak bacağı kaldırılır. %10’luk povidon iyo-
din çözeltisi ile cerrahi alandan başlamak üzere 
distalde malleol seviyesine, proksimalde turnike 
seviyesine kadar steril bir şekilde boyanır. Uygun 
cerrahi örtünme yapıldıktan sonra diz örtü seti 
kullanılarak örtünme tamamlanır (Şekil 5.4).

BA

Şekil 5.3: 
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Cerrahi ekipman
Klasik olarak artroskopi kulesinde monitör, ka-
mera, ışık kaynağı, 30o optik ve trokar, tıraşlayıcı, 
radyofrekans ve kayıt cihazı olmalıdır (Şekil 5.5a). 
Hemşire masasında ise temel el aletleri olmalı 
(Şekil 5.5b) ve yapılacak işleme göre ise ÖÇB veya 
AÇB setleri gibi özel cerrahi setler yer almalıdır.

Diz artroskopisinde portaller
Uygun koşullarda, başarılı bir artroskopik cerra-
hi gerçekleştirmenin belki de en önemli basamağı 
portallerin uygun yerlerden açılmasının sağlana-
bilmesidir. Uygun portal açabilmek için eklemin 
distansiyonu ve uygun ışıklandırma, görüntü-
leme sırasında yağ dokunun, sinoviyanın ve yu-
muşak dokuların engel oluşturmasını önleyeceği 
için önemlidir. Uygun açılmış bir portal eklemin 

Şekil 5.4: Örtme sırasında eğer mümkünse su geçirmez örtüler kullanılmalıdır.

C

Şekil 5.3 (devamı): A) Diz desteği turnike üzerine yerleştirilip destek sağlandığında diz eklemi maksimum fleksiyona getirilebil-
meli. B) Medial kompartman görüntülenirken diz masa dışına alınabilmeli. Bu işlem masanın bacak kısmı eğilerek veya çıkartı-
larak da yapılabilir. C) Bu işlem sırasında eklemin varus veya valgusa zorlanmasına da izin verilmelidir. D) Şekil 4 pozisyonunda 
diz fleksiyon ve varusa zorlanarak lateral kompartman görüntülenir.

D



40

Yılmaz Ergişi, Ali Perçin, Ulunay Kanatlı
D

iz
 A

rt
ro

sk
op

is
i -

 I.
 T

em
el

Şekil 5.5: A) Artroskopi sırasında kullanılan temel ekipman izlenmekte. B) Hemşire masasının hazırlanması, 1; özel el aletleri, 
2; kesici ve koparıcılar, 3; 1/3 half-pipe, 4; mikrokırık el aleti, 5; tıraşlayıcı, 6; menisküs dikiş aparatı, 7; problar, 8: açık küret, 9; 
lasso sütür geçirici, 10; sütür geçirici, 11; optik, 12; çeşitli artroskopi el aletleri (tutucu, artroskopik makas, artroskopik koparıcı 
(punch)…).
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Şekil 5.6: A) Temel portallerin önden görünümü. 1; süpero-
medial, 2; süperolateral, 3; anteromedial, 4; transpatellar, 5; 
anterolateral. B) 6; Posteromedial aksesuar portal, C) 7; pos-
terolateral aksesuar portal.

tüm komponentlerini rahat değerlendirme şan-
sı vereceği gibi, kıkırdak hasarına yol açabilecek 
zorlamaların ya da özellikle menisküs arka kısmı-
na erişmekte zorlanma gibi durumların da önüne 
geçecektir.

Uygun portal belirlenmesi, eklem sınırlarının 
belirlenmesi ile başlar. Diz 90o fleksiyonda iken 
patella alt sınırı, patellar tendon medial ve late-
ral sınırı ve medial ve lateral femoral kondillerin 
posterior sınırı çizilir. Eklem boşlukları parmak 
ile hissedilerek işaretlenir (Şekil 5.6).3

Bazı büyük ve uzun sürecek cerrahilerde, süpe-
romedial ya da lateralden bir spinal iğne ile ya da 
bir kanül kullanılarak sıvı çıkışı sağlamak faydalı 
olabilir. Ancak genel olarak iki portalli girişim ile 
optik trokarından ve tıraşlayıcıdan olan sıvı çıkışı 
yeterli olmaktadır. Portaller açılırken vastus me-
dialis oblikusa zarar verilmemelidir.

Standart portaller
Anterolateral, anteromedial, süperolateral ve 
posteromedial portaller, diz artroskopisinin temel 
portallerini oluştururlar.4

Anterolateral portal
Lateral eklem hizasının yaklaşık 1 cm süperioru 
ve patellar tendonun yaklaşık 1 cm laterali belir-
lenerek açılan bu portal; temel görüntüleme por-
talimizdir (Şekil 5.7).5 Standart 30o optik ile diz 
ekleminin neredeyse tüm yapıları değerlendiri-
lebilecektir. Yine de AÇB, lateral menisküsün ön 
kısmı ve sıkı dizlerde medial menisküsün poste-
rior boynuzu bu portal ile değerlendirilemeyebi-
lir. Portal açılırken, patellanın alt yüzüne dikkat 
edilmesi ve yaklaşık 1cm altında kalınması, fazla 
yüksekten açılacak portal sonrası menisküslerin 
posterior boynuzlarının ya da posterior yapıların 
değerlendirilmesinin zorlaşacağı unutulmamalı-
dır. Yine eklem hattına dikkat edilerek bu hattın 
en az 1 cm üzerinde kalmak da, ilk girişte menis-
küslerin ön boynuzlarının zarar görmesini engel-
leyecektir. Patellar tendona fazla yakın açılacak 
portal sonrası da yağ dokunun görüntü sağlama-
yı hayli zorlaştıracağı ve optiğin manevra kabili-
yetinin azalacağı unutulmamalıdır.

Anteromedial portal
Medial eklem hizasının yaklaşık 1 cm süperio-
ru, patellanın yaklaşık 1 cm inferioru ve patellar 
tendonun yaklaşık 1 cm medialinde açılan portal, 
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anterolateral portalin simetriğinde yer alır. Bu 
portal el aletlerinin kullanımı ve ek görüntüleme 
amacıyla kullanılır.3 Portal açılma sırasında spinal 
iğne yardımı ile menisküsün korunmasına özen 
gösterilmelidir (Şekil 5.8).

Şekil 5.7: A) Anterolateral ilk giriş portali diz fleksiyonda iken 
interkondiler çentiğe doğru kapsül künt olarak delinerek giriş 
yapılır. B) Ardından diz ekstansiyona getirilerek suprapatellar 
poşa yönlenilir ve C) Optik takılarak ilk görüntü bu bölgeden 
alınır.

Şekil 5.8: A) Diz masa kenarından fleksiyona alınarak medial 
kompartman gözlenirken ilk işlem portalimiz olan anterome-
dial portalin yeri iğne yardımıyla belirlenerek B) portal açılır.

Posteromedial portal
Femurun posteromedial köşesi ve tibianın poste-
romedial köşesi arasında bulunan küçük üçgen 
yumuşak alan, posteromedial portalin bulundu-
ğu yerdir. Diz 90o fleksiyonda iken ve eklem sıvı 
ile şişirilmeden önce kolaylıkla palpe edilebilir. 
Posteromedial portal alanı küçük olmakla bera-
ber, dikkatli ve özenli bir yaklaşımla kolaylıkla 
açılabilir (Şekil 5.9). Diz 90o fleksiyonda ve irigas-
yon sıvısı ile şişirildiğinde, posteromedial portal 
balonlaşır. Eklem hattının yaklaşık 1 cm üzerinde 
ve femur posteromedial köşesinin yaklaşık 1 cm 
posteriorundan portal uygun şekilde açılabilir. Bu 
portal sayesinde menisküslerin posterior boynuz-
larını ve posteriordaki serbest cisimleri gözlemle-
mek ve ilgili müdahaleleri yapmak mümkün ola-
bilir. Bu bölgede olabilecek en sık komplikasyon 
safen sinirin sartroial dalının yaralanmasıdır.6
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Şekil 5.9: A) Posteromedial aksesuar portalin yeri diz 90o fleksiyonda iken MKL arka sınırı ve Hamstring tendonların ön sınırı 
arasında eklem seviyesinde yumuşak nokta palpe edilerek ve eklem içinden gözlenerek iğne yardımıyla konumlandırılır. B) Cilt 
kesisini takiben düz bir klemp yardımıyla cilt altı ve kapsül penetre edilerek, C) işlemleri kolaylaştırmak için portale kanül yerleş-
tirilir. D) Portalin anatomi diseksiyonundaki yeri.
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Süperolateral portal
Patella süperolateral köşesinin yaklaşık 2,5 cm 
üzerinden ve vastus lateralisin hemen lateralin-
den açılan bu portal ile patellofemoral eklem uy-
gun şekilde değerlendirilerek medial eksizyonu 
gerçekleştirilebilir.7

Proksimal midpatellar medial ve lateral 
portaller
Anteriordaki yapıların değerlendirmesini ko-
laylaştırmak ve çoklu enstrüman kullanımında 
avantaj sağlamak için patella orta hattında medial 
ve lateralde açılabilen kullanışlı portallerdir.

Aksesuar uzak medial ve lateral portaller
Standart medial ve lateral portalin yaklaşık 2,5 
cm medial ve lateralinde yer alan bu portaller, 
MKL’nin hemen önünde ve LKL’nin hemen önün-
de yer alırlar. Direkt görüntüleme altında spinal 
iğne yardımıyla yapılara zarar vermemek adına 
dikkatle açılır ve enstrümantasyon kolaylığı sağ-
lamak amacıyla kullanılırlar. Anatomik ÖÇB re-
konstrüksiyonunda aksesuar uzak anteromedial 
portal kullanılır (Şekil 5.10).

Posterolateral portal
Diz 90o fleksiyonda iken, femur gövdesinin pos-
terior sınırını fibula cismi posterior sınırıyla bir-
leştiren bir hat çizilir. Bu portal iliotibial bandın 
posterior sınırıyla biseps femorisin anterior sınırı 
arasında posterolateral eklem hattının yaklaşık 
2 cm üzerinde yer alır (Şekil 5.11). Diz irigasyon 
sıvısı ile şişirildiğinde keskin bir trokar ile poste-
rior kapsül geçilir ve femurun posterior kondili 
palpe edilir. Bu noktada trokar hafifçe inferiora 
yönlendirilerek posterolateral kompartmana giri-
lir. Bu aşamada kıkırdak hasarına yol açmamak 
için azami dikkat gerekir. Popliteal bölgedeki nö-
rovasküler yapılar da akılda tutulmalıdır. En sık 
rastlanan komplikasyon n. peroneus kommunis 
yaralanmasıdır.8

Transpatellar tendon portali
Gillquist portali olarak da bilinen bu portal, diz 
90o fleksiyonda iken patella alt kutbunun yaklaşık 
1cm altından 11 numara bistüri ile vertikal olarak 
6-7 mm’lik bir insizyonla açılır. ÖÇB cerrahisinde 
ve posterior kompartman değerlemdirmesinde 
kullanışlıdır.9

Şekil 5.10: A) Uzak anteromedial portal MKL'nin ön kısmında yer alır. B) Portal eklem seviyesinde iğne yardımıyla iç görüntü 
eşliğinde belirlenir.
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Şekil 5.11: Posterolateral aksesuar portal az kullanılan bir portaldir. Şekilde anatomi diseksiyonundaki konumu izlenmektedir. 
Bu portal LKL ile biseps femoris arasında eklem seviyesinde yer alır. Mutlaka spinal iğne ile ve posterolateral kompartman 
transkondiler çentik görüntüleme ile gözlenirken belirlenmeli ve açılmalıdır. Biseps femoris posterioruna peroneal sinirlerin 
yaralanmasından kaçınmak için geçilmemelidir. Sağda artroskopi sırasında posterolateral kompartmanın transkondiler çentik 
görüntüleme ile lateral menisküs ve posterolateral partalin iğne ile belirlenmesi aşaması izlenmektedir.

Video 5 
Hazırlık ve portaller
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6  DIZIN ARTROSKOPIK
ANATOMISI

M. Ali TOKGÖZ, M. Baybars ATAOĞLU, Ulunay KANATLI

Giriş
Diz problemlerini anlayabilmek için vücudun en 
karmaşık eklemlerinden biri olan dizin anatomi-
sine hakim olmak önemlidir. Dizi oluşturan iki 
ana eklem, tibiofemoral ve patellofemoral eklem-
lerdir. Tibiofemoral eklem santral, medial ve late-
ral olarak üç bölümden oluşur.1,2

Diz artroskopisinin güvenli bir prosedür olduğu 
kabul edilmektedir. Yine de, eklem enfeksiyonu, 
derin ven trombozu, pulmoner emboli gibi bili-
nen ciddi komplikasyonları vardır. Diz artros-
kopisi sonrası bildirilen ölüm vakaları da vardır. 
Ligament rekonstrüksiyonunu içeren daha kar-
maşık artroskopik prosedürler için komplikasyon 
riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bunu 
menisküs tamiri, kondroplasti ve menisektomi ta-
kip etmektedir.3

Artroskopik diz cerrahisinde uygun şekilde ve 
yeteri kadar portal açılmalı ve sistematik bir şekil-
de tüm kompartmanlar sıra ile muayene edilmeli-
dir. Ön ve arka kompartmanların tanısal artrosko-
pisi tamamlandıktan sonra planlanan girişimsel 
işlemlere başlanmalıdır.4,5 Diz posteriorunda iki 
kompartman bulunur. Bunlar posteromedial ve 
posterolateral kompartmanlardır. Özellikle me-
nisküs kök yırtıkları, menisküs rampa lezyonları, 
yaygın sinoviyal patoloji veya eklem faresi tanı ve 
tedavisi için bu kompartmanlar sistematik bir şe-
kilde değerlendirilmelidirler. Kompartmanların 
incelenmesi için trans-kondiler çentik görüntüle-
me ve/veya posteromedial ve posterolateral akse-
suar portaller kullanılabilir. 

I. Patellofemoral eklem
Patellofemoral eklem, vücuttaki en büyük sesa-
moid kemik olan patella ile femurun medial ve la-
teral troklear fasetleri arasındaki eklemdir. Patel-
lofemoral eklemin artroskopisi, ön diz ağrısının 
nedeni olabilecek eklem lezyonlarının doğrulan-
masına ve lokalizasyonunun tespitine yardımcı 
olur (Şekil 6.1).6

Anterolateral portalden artroskopi teleskobu sup-
rapatellar boşluğa doğru ilerletilir. Suprapatellar 
boşluğun tamamı standart 30° optik kullanılarak 
kolayca görüntülenebilir. Patellanın üst ucundan 
başlanarak boşluğun tüm kenarları incelenmeli-
dir. Boşluğun patella üst ucundan itibaren tepe 
noktasına kadar en az 4 cm uzunluğunda olması 
gereklidir. Boşluğun duvarları normal görünen 
sinoviyum ile pürüzsüz olmalıdır. Kuadriseps 
tendonu boşluğun tüm çatısı boyunca görüntü-
lenmelidir. Suprapatellar boşluk anatomik sınırı 
içinde konjenital, travmatik, inflamatuar ve ne-
oplastik patolojiler olabilir. Bu bölge suprapatel-
lar plika, sinovit, rüptür, eklem içi serbest cisim, 
pigmente villonodüler sinovit, dev hücreli tümör, 
hemanjiyomlar, sinoviyal kondromatozis, sinovi-
yal kistler ve lipoma arboresens varlığı açısından 
incelenmelidir (Şekil 6.2).7

Daha sonra optik geriye doğru çekilerek, tüm 
patella ve troklea kıkırdak lezyonlarının varlığı 
açısından incelenmelidir. Kıkırdak hem dejene-
rasyon hem de kemik desteğini yitirmiş gevşek 
kıkırdak fleplerinin varlığı açısından değerlendi-
rilmelidir. Daha sonra hem medial hem de lateral 

DOI: 10.52511/usakademi.21.003.6
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Şekil 6.2: A) Suprapatellar poş ve medialde medial plika izlenmekte. B) Suprapatellar poş ve patellofemo-
ral eklem. C) Suprapatellar poş da sinoviyal hipertrofi (bu hastadaki doku tanısı PVNS). D) Suprapatellar 
plikanın anterolateral portalden diz ekstansiyondayken görünümü. Video 6.2 “ tüm artroskopik anatomi”.

Şekil 6.1: A) Patella eklem yüzü ve ön yüzünün görünümü. Eklem yüzü medial ve lateral fasetlerden oluşmaktadır. B) Aksiyel 
düzlemde patellofemoral eklemin önden ve arkadan görünümü. C) Sagital düzlemde patellofemoral eklem.

Video 6.2
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çıkmazlar plika, osteofit, sinoviyal değişiklikler 
ve eklem içi serbest cisim varlığı açısından kontrol 
edilmelidir. Diz hareket ettirilmeli ve patellanın 
oluk içerisindeki hareketi incelenmelidir Patella 
apeksi 45o fleksiyonda troklear oluğu ortalamalı-
dır.6,8,9 Patellofemoral eklem muayenesine femur 
eklem yüzünün önden arkaya doğru muayenesi 
ile devam edilerek interkondiler çentik veya sant-
ral kompartmana ulaşılır (Şekil 6.3).

II. Tibiofemoral eklem
A. Santral kompartman
(İnterkondiler çentik)
Santral bölgenin en önemli yapıları ÖÇB ve 
AÇB’dir. Eklem içerisinde interkondiler çentik 
gözlenirken ilk önümüze çıkan yapı ise ligamen-
tum mukozumdur. 

Ligamentum mukozum:
Ligamentum mukozum, eklem içinde en sık gö-
rülen fötal hayattan kalan plikadır. Sıklıkla ÖÇB 
ve AÇB’yi görmek için bu yapının eksize edilmesi 
gerekebilmektedir (Şekil 6.4).

ÖÇB:
ÖÇB lateral femoral kondilin medial yüzeyinden 
başlar ve eklem içerisinde tibial eminensia üze-
rinde yer alan yapışma yerine kadar izlenebilir 
(Şekil 6.5). ÖÇB lateral ve posteriordan medial ve 
anterior pozisyona geçerek diz ekleminde eğik 
bir seyir izler. Bağın ortalama eklem içi uzunluğu 
yaklaşık 32 mm’dir (22-41 mm). Diz pozisyonuna 
bağlı olarak bu uzunluk değişebilir. ÖÇB uzun-
luğu 90o fleksiyonda en kısa ölçülürken yük ver-
meden ekstansiyon pozisyonunda yaklaşık %18,8 
oranında daha uzun ölçülebilir.10

Şekil 6.3: A) Diz ekstansiyonda iken patellofemoral eklem daha kolay değerlendirilir. Optiğin PF eklemden inferiora kadar dik-
leştirilerek kaydırılması sonucu interkondiler çentik, ligamentum mukozum ve ÖÇB kolaylıkla izlenebilir. Diz ekstansiyonda iken 
optik medial ve laterale kaydırılarak ve B) medial çıkmaz C) lateral çıkmaz, özellikle sinovit ve eklem faresi açısından araştırıl-
malıdır. Diz fleksiyona alındığında ise lateral çıkmazda popliteus tendonu ve hiatus izlenebilir. Bu bölgede ALL’de bazı hastalarda 
seçilebilir (Şekil 6.11).
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Şekil 6.5: A) Santral kompartmanda ÖÇB karşımıza çıkan en önemli yapılardandır. Ön çapraz bağın tibial tutunması C-şeklindedir. 
Lateralde lateral menisküs anterior kökü, (2) medialde medial tibial spina (3) ve ortada ise ÖÇB’nin kendisinden oluşur (1). Bu 
yapı ÖÇB rekonstrüksiyonu sırasında bize ÖÇB ayak izini göstermesi açısından önemlidir. B) ÖÇB ayak izinin lateral sınırını gös-
teren lateral menisküs ön kökü görülmekte. C) ÖÇB ayak izinin medial sınırını gösteren medial tibial spina izlenmekte.

Şekil 6.4: A) Ligamentum mukozum ÖÇB’nin hemen önünde yer alır. B) Ligamentum mukozum ve Hoffa yağ yastıkçığı.
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ÖÇB, tibia üzerindeki yerleşim bölgelerine göre 
adlandırılan anteromedial demet (AMD) ve pos-
terolateral demetleri (PLD) içerir (Şekil 6.6). Her 
iki demet de özellikle 90 ila 120o fleksiyonda tu-
tulan dizde artroskopik olarak görülebilir.11 Tibial 
yapışma yeri C şeklindedir. C şeklinin sınırlarını 
lateral menisküs ön boynuzu, ÖÇB’nin kendisi ve 
medial tibial spina oluşturur (Şekil 6.6). Bu şekil 
artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu sırasında ti-
bial ayak izini bize göstermesi açısından önem-
lidir. ÖÇB’nin femoral yapışma yeri ortalama 18 
mm uzunluğunda ve 11 mm genişliğinde oval 
bir alandır. AMD lateral femoral kondilin medial 
duvarının proksimal kısmında bulunurken, PLD 
lateral femoral kondilde daha distal bir pozisyon-
dadır (Şekil 6.6). ÖÇB tibial ayak izinin ortalama 
ön-arka uzunluğu 11 mm (9-13 mm) ve ortalama 
medial-lateral genişlik 17 mm’dir (14-20 mm). Ti-
biada, AMD ve PLD medial ve lateral eminensi-
alar arasında geniş bir alana yapışır. Bu alanda, 
AMD ön ve medial pozisyonda bulunurken, PLD 
daha posterior ve lateral olarak yerleşir.12,13

AÇB:
AÇB, ligamenti saran sinoviyal bir kılıf nedeniyle 
eklem içi, intrasinoviyal bir yapı olarak kabul edi-
lir. AÇB yaklaşık 32-38 mm uzunluğundadır. AÇB 
ayak izi bölgelerinde orta kısmına göre üç kat 
daha kalındır. AÇB fleksiyon ve ekstansiyondaki 
ligament fonksiyonuna göre anterolateral (ALD) 
ve posteromedial (PMD) demet olarak iki parça-
dan oluşur (Şekil 6.7).14 Femoral ayak izi bölgele-
rini tanımlamak için literatürde birkaç anatomik 
referans noktası tanımlanmıştır. ALD’nin medial 
eklem kıkırdağı-interkondiler duvar arayüzün-
den 13 mm arkada ve eklem kıkırdağı-inter-
kondiler çatı arayüzünden 13 mm daha aşağıda 
olduğu, PMD’nin ise medial eklem kıkırdağı-in-
terkondiler duvar arayüzünden 8 mm arkada ve 
eklem kıkırdağı-interkondiler çatı ara yüzünden 
20 mm daha aşağıda olduğu gösterilmiştir. Her 
iki AÇB demeti medial menisküs arka boynuzu-
nun arkasından geçerek tibia eklem çizgisinin 
1-1,5 cm distalinde sonlanır.15

Meniskofemoral ligamentler:
Meniskofemoral ligamentler lateral menisküsün 
arka boynuzundan köken alır ve medial AÇB’nin 
önünde Humphrey ligamenti ve arkasında Wris-
berg ligamenti olmak üzere medial femoral kon-
dile yapışır (Şekil 6.7a). AÇB girişimsel işlemleri 
ve meniskofemoral ligamentler gibi arka yapıları 

görüntülemek için ek posterior portaller açmak 
gerebilir.

Santral bölgede görülebilecek diğer yapılar ise 
interkondiler çentik, medial ve lateral menisküs-
lerin ön ve arka boynuzları, patellar tendon ve 
patellar tendon arkası yağ dokudur (Hoffa) (Şekil 
6.4b).16,17

B. Medial kompartman
Santral bölgenin muayenesinden sonra medial 
kompartmana geçilmelidir. Bu bölge eklem 90o 
fleksiyonda iken incelendikten sonra arka yapıla-
rın incelenebilmesi için dize valgus uygulanabilir. 
Medial tibia platosu ve femoral kondil kıkırdak 
lezyonu varlığı açısından incelenmelidir. Medial 
menisküs medial kompartmanın en önemli ya-
pısıdır. Ön ve arka boynuz ve aradaki gövdeden 
oluşur. Medial menisküs, periferden santrala doğ-
ru damarlanması göz önüne alınarak üç kısma 
ayrılır (Şekil 6.8). Bunlar kırmızı-kırmızı, kırmızı-
beyaz ve beyaz-beyaz bölgelerdir. İncelemeyi ta-
kiben medial menisküs ön boynuzdan arkaya ka-
dar yırtık ve dejenerasyon açısından artroskopik 
prob yardımı ile muayene edilmelidir. Bu ince-
leme sırasında gerekirse dizin fleksiyon açısı de-
ğiştirilebilir.5 Ayrıca medial kapsül ve ligamentler 
artroskopik olarak görülebilir. Literatürde art-
roskopi yardımıyla medial kollateral ligament 
lezyonlarının tedavisi tariflenmiştir.18 Posterior 
portaller kullanılarak popliteal oblik ligament ve 
posteromedial menisküs kökü görüntülenebilir 
ve bu bölgede gelişmiş olan rampa lezyonlarına 
ve kök yırtıklarına müdahale edilebilir.19,20

C. Lateral kompartman
Ayak bileği karşı dizin üzerine alınarak diz varu-
sa zorlanır (dört-şekli pozisyonu) ve artroskopi 
teleskobu lateral kompartmana doğru ilerleti-
lir. Lateral menisküs ve eklem kıkırdağı, medial 
kompartmana benzer şekilde incelenir. Lateral 
menisküs de üç kısımda (son zamanlarda bu beş 
kısma çıkmıştır (Şekil 7.2)) incelenir ve tüm me-
nisküs incelenmelidir (Şekil 6.8a ve Şekil 6.9). Me-
nisküsün hem alt hem de üst yüzeyi medialde 
olduğu gibi hem görsel olarak hem de artroskopi 
probu yardımı ile muayene edilmelidir. Popliteal 
hiatus ve popliteal tendon da değerlendirilebilir 
(Şekil 6.10).5 Lateral menisküs kenarında yer alan 
popliteal hiatus normal bir yapıdır ve menisküs 
yırtıkları ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca, rutin ola-
rak yapılmasa da arkuat ligament, lateral eklem 
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kapsülü, lateral kollateral ligamente artroskopik 
olarak ulaşılabilir.2 Dizin stabilitesine önemli kat-
kı sunan posterolateral köşeye ait lezyonlar late-

ral kompartman muayenesinde tespit edilebilir. 
Bu lezyonların rutin olmasa da tamamen artros-
kopik tamir teknikleri de tanımlanmıştır.21,22

Şekil 6.6: A) ÖÇB’yi oluşturan anteromedial ve posterolateral demetlerinin ve AÇB’yi oluşturan anterolateral ve posterolateral 
demetlerin ayak izleri görülmektedir. B) ÖÇB’yi oluşturan anteromedial ve posterolateral demetlerinin femoral ve AÇB’nin an-
terolateral ve posteromedial femoral ayak izleri görülmektedir. C) ÖÇB’nin tibial tutunma yerinden interkondiler çentiğe doğru 
olan seyri izlenmekte. D) ÖÇB’nin femoral tutunması, anteromedial ve posterolateral demetler izlenmekte.
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Şekil 6.7: A, B) AÇB’nin tibial ve MFK’e tutunması. Meniskofemoral ligamentlerin AÇB çevresindeki yerleşimi izlenmekte. C) Pos-
teromedial kompartman gözlemi sırasında AÇB medial menisküs posterior kök komşuluğu ve posterior insersiyonel ligamentler 
ilişkisi. D) Tibial tutunma ile femoral tutunma arasındaki seyri. E) AÇB’de iki demetten oluşmaktadır ve femur ayak izine ayrı 
olarak bu demetler tutunur. Bunlar anterolateral (ALD) ve posteromedial demetlerdir (PMD). F) ÖÇB, AÇB ve femoral tutunması 
izlenmektedir.
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Şekil 6.8: A) Medial ve lateral meniküs tibial yerleşimi anterior ve posterior kökleri çapraz bağlar ve meniskofemoral liga-
mentlerle anatomik komşulukları gösterilmiştir. HL Humphrey lig, WL Wrisberg lig, TT, tüberositas tibia. B) Medial menisküsün 
anterolateral portalden diz 90o fleksiyonda iken görünümü. C) Medial menisküs kök bölgesi ve AÇB ile ilişkisi. MTS, medial tibial 
spina, MFK, medial femoral kondil. D) Transkondiler çentik görüntüleme ile medial menisküs posteriorunun görüntülenmesi. 
Coronary ligament olarak da bilinen meniskokapsüler ligamentler de görülmektedir. E) Medial menisküs anterior kök tutunması 
izlenmekte.
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Şekil 6.9: A, B) Lateral menisküs anterior ve posterior kök tutunmaları ve gövde kısmı anterolateral portalden izlenmekte. C) 
Lateral menisküs anterior kök tutunması ve ÖÇB ile ilişkisi. D) İntermeniskal ligament.

Şekil 6.10: A) Lateral menisküs posteriorunda popliteus tendonunun geçtiği hiatus yer alır. B) Popliteus tendonunun eklem içi 
seyri izlenmektedir.
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gibi posterior aksesuar portaller kullanılarak da 
yapılabilmektedir.

Bu yöntemde kaçınılması gereken en önemli ya-
pılar popliteal damar ve sinir paketidir. Özellikle 
popliteal arter risk altındadır. Popliteal arter yara-
lanmasından kaçınmak için diz 90-100o fleksiyon-
da iken çalışılması AÇB-popliteal arter mesafesini 
yaklaşık 2,5 mm arttırmaktadır.25

Posterior kompartmanların görüntülenmesi özel-
likle ÖÇB yırtığı olan dizlerde önemlidir. Gö-
rünmeyen ve sadece anterior görüntülemeyle 
atlanacak menisküs yırtıkları %45 oranındadır ve 
meniskokapsüler patolojilerin ise sadece %21,5’i 
görüntülenmektedir.27

i. Transkondiler çentik görüntüleme (TKÇG):
TKÇG ilk kez Gillquist ve Hagberg tarafından 
1976’da tanımlanmıştır.27 Bazı yazarlar bu yön-
temin rutin olarak kullanılmasını önermekte-
dirler. Bu yöntem özellikle posterior menisküs 
lezyonu düşünülen hastalarda uygulanmalıdır.

Teknik olarak posteromedial kompartmanı 
görüntüleyebilmek için diz 90o fleksiyonda 
iken anterolateral portaldeki optik yavaşça 
AÇB medial kenarı, MFK’in lateral kenarı ve 
medial menisküs kökünün lateral kenarının 
oluşturduğu üçgenden geçilerek posterome-
dial kompartmana girilir (Şekil 6.12). Postero-
medial kompartmanda posterior kapsül medi-
al menisküs kökü, posterior meniskokapsüler 
ligament ve posteromedial septum görülebilir. 

Lateral kompartmanda artroskopik olarak izle-
nebilecek  bir diğer önemli oluşum anterolateral 
ligamenttir (ALL). ALL’nin femoral orijini late-
ral epikondil üzerinde bulunur ve insersiyosu 
ise tibial eklem hattının yaklaşık 1 cm distalinde 
ve biseps femorisin tibial insersiyosunun proksi-
malindedir (Şekil 6.11). ALL’nin pivot-shift testi 
sırasında önemli ölçüde anterolateral rotasyonel 
stabilite sağladığı ve ÖÇB rekonstrüksiyonu ile 
birleştirildiğinde rekonstrüksiyonunun faydalı 
olabileceği bildirilmektedir.23 

Hem medial hem de lateral menisküs için tanım-
lanmış anatomik varyasyonlar mevcuttur. Bu var-
yasyonların en yaygını total ya da kısmi olarak 
izlenebilen diskoid menisküstür. Lateral diskoid 
menisküs mediale oranla daha çok görülür. Ayrı-
ca yüzük şeklinde menisküs ve çift katmanlı me-
nisküs de görülebilecek varyasyonlardandır.24

Posterior diz artroskopisi:
Diz artroskopisinin teknik gelişimi ve yaygınlaş-
ması kullanım kolaylığı sağlamış ve diz cerrah-
larının dizin posterior kompartmanlarına da art-
roskopi eşliğinde tanı ve tedavi uygulamalarına 
olanak sağlamıştır.25,26 Özellikle posterior menis-
küs kök yırtıkları, rampa lezyonları, sinovektomi 
ve eklem faresi çıkartma işlemlerinde posterior 
diz artroskopisi kullanılmaktadır. Bazı yazarlar 
posterior artroskopinin rutin olarak her hastada 
yapılmasını önermektedirler. Posterior artrosko-
pi anterior girişim sırasında transkondiler çentik 
görüntüleme (TKÇG) yöntemiyle yapılabileceği 

Şekil 6.11: Antero lateral ligamentin (ALL) kadavra diseksiyonunda gösterilmesi. Tensor fasya lata kaldırılmış 
ALL ve biseps femoris izlenmekte. Sağda ALL’in lateral çıkmazdaki artroskopik görünümü. Video 6.11
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Şekil 6.12: Posteromedial kompartmanın transkondiler çentik görüntüleme yöntemiyle görüntülenmesi. A, B) AÇB mediali, me-
dial menisküs posterior kökü laterali ve medial femoral kondil lateralinin oluşturduğu üçgenden diz 90o fleksiyonda iken optik 
anterolateral portalden çentikten arkaya doğru ilerletilir. C) Posteromedial portale geçildiğinde medial menisküs posterior kökü, 
meniskokapsüler ligament (rampa bölgesi) ve posterior kapsül kolaylıkla görüntülenebilir. D) Posteromedial kompartman ve 
medial lateral sınırını oluştural posteromedial septum izlenmekte. E) Posterior kök ve AÇB anatomik ilişkisi ve medial menisküse 
ait insersiyonel ligament görülmekte.
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Şekil 6.13: Posterolateral kompartmanın transkondiler çentik görüntüleme yöntemiyle görüntülenmesi. A) ÖÇB laterali, lateral 
menisküs kök kısmı laterali ve lateral femoral kondil medialinin oluşturduğu üçgenden optik anterolateral portalden diz 90o 
fleksiyonda iken çentikten posteriora doğru ilerletilerek posterolateral kompartman görüntülenir. B, C, D) Lateral menisküs 
posterior kökü ve meniskokapsüler ligamentleri görülebilir. Ayrıca posterolateral kompartmanın medial sınırını yapan postero-
lateral septum da izlenebilmektedir. 

Ayrıca posteromedial kompartman görüntüle-
nirken aksesuar posteromedial portal görerek 
açılabilmektedir. Bu bölgede medial menisküs 
kök lezyonları, eklem faresi, sinoviyal hipert-
rofi ve rampa lezyonları izlenebilir.

Posterolateral kompartmanın görüntülenmesi 
için yine diz 90o fleksiyonda iken anterolateral 
portaldeki optik lateral femoral kondil media-
linden çentik içerisinden ilerletilir. Bu bölgede 
de lateral menisküs kökü, meniskokapsüler 
ligament, posterolateral septum ve posterior 
kapsül izlenebilir (Şekil 6.13).

ii. Posterior aksesuar portaller:
a. Posteromedial aksesuar portal

En sık kullanılan posterior aksesuar portal-
dir. Hem görüntüleme hem de işlem portali 
olarak kullanılabilir. Bu portalin kullanılma-

sı sırasında safen sinirin sartorial dalı risk 
altındadır. Portal TKÇG sırasında eklem iyi-
ce sıvı ile şişirildiği sırada belirlenip açılır. 
Medial kollateral ligament, gastrokinemius 
medial başı ve semitendinosus tendonu ara-
sındaki yumuşak nokta (soft point) giriş yeri 
olarak belirlenir (Şekil 6.14a). Eklem seviye-
si belirlenir, palpe edilir ve TKÇG sırasında 
palpe edilen yumuşak nokta belirlenerek 
bir spinal iğne yardımıyla portal konum-
landırılır. Ardından cilt kesisi yapılır ve bir 
klemp ile kompartmana girilerek portal gi-
rişi genişletilir. Ardından cerrahın tercihine 
bağlı olarak kanül uygulanabilir (Şekil 6.14). 
Kanül tekrarlayan giriş ve çıkışları kolay-
laştırır, anatomik yapıları riske sokmaz ve 
özellikle dikiş işlemleri sırasında iplerin ma-
nipülasyonunu kolaylaştırır.
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Şekil 6.14: Posteromedial aksesuar portal hem görüntüleme hem de cerrahi işlem için kullanılır. A) Portal medial kollateral liga-
mentin posteriorunda, Hamstring tendonlarının anteriorunda eklem çizgisi seviyesinde yer alır. B) Spinal iğne ile posteromedial 
portalin belirlenmesi. C) Künt diseksiyon ile klemp yardımıyla portalin açılması. D) Bir başka hastada spinal iğne yardımıyla 
posteromedial aksesuar portalin belirlenmesi. E) Künt olarak klemp yardımıyla portalin açılması ve F) Kanülün yerleştirilmesi.
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b. Posterolateral aksesuar portal
Posteromediale göre daha az sıklıkla kulla-
nılır. TKÇG sırasında spinal iğne ile hemen 
eklem seviyesinden belirlenerek açılır. Giriş 
yeri lateral kollateral ligament, gastrokine-
miusun lateral başı ve posterolateral tibial 
plato arasındaki yumuşak noktadır. Giriş 
biseps femoris süperioru ve lateral kollateral 
ligamentin hemen posteriorundadır (Şekil 
6.15). Spinal iğne ile belirlendikten sonra cilt 
kesisi yapılır. Künt diseksiyonla bir klemp 
yardımıyla kapsül delinerek genişletilir ve 
tercihe bağlı olarak kanül uygulanır. Poste-
rolateral portal hem görüntüleme hem de 
işlem portali olarak kullanılabilir. Bu porta-
lin uygulanması sırasında peroneal sinir risk 
altındadır.

Özet
Diz artroskopisi ortopedik cerrahide en çok uy-
gulanan prosedürlerden biridir. Günümüzde, 
çoğunlukla terapötik bir prosedürdür; nadir du-
rumlarda teşhis amaçlı kullanılmaktadır. Sorunu 
doğru bir şekilde tespit etmek ve etkili bir tedavi 
uygulayabilmek için artroskopik anatomiyi bil-

Şekil 6.15: Posterolateral aksesuar portal lateral kollateral li-
gament arka kısmı ile biseps femoris ön kısmı arasında eklem 
seviyesindedir. Posteromedial kadar sık kullanılmasa da ge-
rektiğinde posteromedial portal açar gibi aynı teknikle portal 
açılır (bkz. şekil 5.11).
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 ARTROSKOPIK
 ÖN ÇAPRAZ BAĞ

REKONSTRÜKSIYONU

Giriş
Ön çapraz bağ (ÖÇB) rüptürü konservatif ya da 
cerrahi olarak tedavi edilebilir.1 Hangi yolla teda-
vi edileceğine karar verirken göz önüne alınması 
gereken şey, hastanın hayatına hangi aktivite dü-
zeyinde devam etmek istediğidir. ÖÇB rüptürü 
olup da konservatif takip edilen hastalarda en 
önemli şikayet rekürren instabilitedir. Bu durum 
hastaların genellikle istedikleri düzeyde spor 
yapmalarına engel olmaktadır. 

Bunun dışında hastanın yaşı, cinsiyeti, eşlik eden 
başka yaralanma olup olmadığı ve yaralanmanın 
derecesi cerrahi kararını etkileyen diğer önemli 
faktörlerdir. Literatürde 40 yaşın üzerindeki has-
talarda cerrahi dışı tedaviler ile iyi sonuçlar bildi-
rilse de son yıllarda toplumda artan aktivite dü-
zeyi bu yaş grubunun tedavisine de cerrahi olarak 
yaklaşılmasına sebep olmuştur.2 Hormonal ve nö-
romüsküler nedenler ile kadınlarda ÖÇB’nin ya-
ralanmaya daha açık olduğu bildirilmiştir.3 Eşlik 
eden ligament ya da menisküs yaralanması olma-
sı, cerrahi tedaviye yakınlaştıran bir etken iken4 
parsiyel ÖÇB rüptürlerinin de yüksek oranda tam 
kat rüptüre ilerlemeleri ve spora dönme zorluk-
ları nedeniyle son yıllarda cerrahi tedavi edilme 
yüzdesi artmıştır.5 Genel olarak aktif spor yapan, 
semptomatik instabilitesi olan ve konservatif te-
daviden fayda görmemiş hastalara cerrahi tedavi 
önerilmektedir.

Cerrahi tedavi hedefleri ve etkileyen 
faktörler
ÖÇB rüptürü olan hastalarda cerrahi tedavide 
amacımız; diz fonksiyonunu eski haline getirmek, 
aktivite katılımını sürdürmenin önündeki psiko-
lojik engelleri kaldırmak, daha ileri derece oluşa-
bilecek diz yaralanmasını önlemek, diz osteoartrit 
riskini azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini art-
tırmaktır.

ÖÇB rüptürü cerrahisinde zamanlama eskiden 
beri tartışma konusu olmuştur. Bazı çalışmalar 
rehabilitasyon ile çoğu hastanın cerrahi tedavi 
ihtiyacının ortadan kalktığını belirterek, gecik-
miş cerrahi tedavi önermişlerdir.6 Yine yaralanma 
sonrası bir ay içinde yapılan cerrahilerde artrofib-
rozis gelişme riskinin daha fazla olduğunu belir-
ten yayınlar mevcuttur.7 Ameliyat öncesi hareket 
kaybı, ameliyat sonrası hareket kaybı ile korelas-
yon göstermektedir. Bu yüzden bizce en iyi yak-
laşım ödem ve efüzyonun düzelmesi için zaman 
tanımak ve hastanın iyi bir preoperatif eklem ha-
reket açıklığı kazanmasını beklemektir. Bu süre 
her hasta için değişebileceğinden cerrahi zaman-
lamasını tanımlamak zordur. 

Anestezi
Genel veya spinal anestezi tercih edilmektedir. 
Biz genellikle spinal anestezi altında cerrahi işlem 
yapmayı tercih etmekteyiz.

DOI: 10.52511/usakademi.21.003.22
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Anestezi altında muayene
Özellikle pivot-shift testi anestezi altında daha iyi 
sonuç vermektedir ve mutlaka uygulanmalıdır. 
Muayene yapılabiliyorsa rekonstrüksiyon öncesi 
ve sonrası yapılmalı ve video yardımıyla kayde-
dilmelidir (Şekil 22.1 ve Video 22.1). 

Turnike kullanımı
ÖÇB rekonstrüksiyonu sırasında birçok yazar 
turnike kullanımını desteklemektedir. Biz de pra-
tiğimizde turnike kullanmaktayız.

Greft seçenekleri
ÖÇB rekonstrüksiyonu için uygun greft (otogreft, 
allogreft veya sentetik greft) seçerken greftin do-
ğal ÖÇB’ye benzer materyal özellikleri gösterme-
si, güvenli tespite izin vermesi, kemik tünellerine 
iyi entegre olabilmesi ve donör bölge morbiditesi-
nin az olması hedeflenir.8 Otogreft ya da allogreft 
kullanılabilir. Otogreft kemiğe daha hızlı entegre 
olur ve hasta bağışıklık sistemi reaksiyonuna yol 
açmazken, allogreft donör bölge morbiditesi ya-
ratmaz ve cerrahi süresini kısaltır. Son yıllarda 
tüm dünyada otogreft kullanımı yaygınlaşmıştır; 
allogreft çoklu bağ yaralanmaları ya da revizyon 
cerrahisinde tercih edilmektedir.

Otogreft için en çok kemik ile birlikte patellar 
tendon (BPTB) ya da Hamstring tendonları (HS) 
kullanılmaktadır. Her iki seçim için de avantaj ve 
dezavantajlar mevcuttur. Birçok çalışma instabili-
tenin iyileşmesi açısından BPTB yöntemini önde 
görmektedir.9 Ancak diz önü ağrısı bu yöntem ile 
daha fazla olmaktadır.10 Yine bu yöntem ile patel-
la kırığı, patellar tendon rüptürü ve kuadriseps 
zayıflığı daha sık görülmektedir.11 Diz skorları 
ve cerrahi başarısızlık oranları açısından BPTB ve 
HS arasında bir fark yoktur.12

Başarı oranı genellikle eşit olmasına rağmen, 
BPTB yönteminin potansiyel komplikasyonla-
rı nedeniyle primer ÖÇB rekonstrüksiyonu için 
çoğunlukla HS otogreftini tercih etmekteyiz. Son 
zamanlarda kuadriseps otogreftleri de ÖÇB re-
konstrüksiyonunda tercih edilmektedir.

Greft alımı
Hamstring otogreft
Tibia anteromedialinden yaklaşık 2 cm’lik uzun-
lamasına bir insizyon yardımı ile pes anserinus 
tendonlarının yapışma yerine ulaşılır. Fasya L şek-
linde açılarak semitendinosus ve grasilis tendon-
ları ayırt edilir. Etraftaki yumuşak doku temizlen-
dikten sonra tendonlar tibial yapışma yerinden 
ayrılır ve greft alıcı yardımı ile semitendinosus ve 
grasilis tendonları elde edilir. Ardından bu ten-
donlar no 5 ethibond ile dörde katlanarak rekons-
trüksiyon için hazırlanır (Şekil 22.2 ve Video 22.2).

Patellar tendon
Tüberositas tibia ile patella alt kutbu arasında 
longitüdinal insizyon yapılır. Paratenon açılarak 
patellar tendon ortaya konur. Alınacak greftin 
boyutu (8-10 mm) patellar tendon üzerine çizilir. 
Bu aşamada alınacak tendonun yeri de belirlenir. 
Medial, lateral veya santral tendon alınabilir. Bi-
zim tercihimiz tendonun santral kısmından alma 
yönündedir. Tibial ve patellar taraftan tercihen 
15 mm uzunluğunda ve 10 mm genişliğinde ke-
mik blokla birlikte tendon kaldırılır. Kemik blok 
osteotom veya mini testere ile yapılabilmektedir. 
Ardından kemik blokların taşınmasını ve mani-
pülasyonunu sağlamak için üzerlerine 2 mm’lik 
delikler açılarak no 2 veya 5 ethibond geçirilir 
(Şekil 22.3). Santral defekt bölgesinin kapatılması 
patellayı inferiora çekme riski nedeniyle öneril-
mez. Kemik defekt bölgeleri için genellikle greft 
kullanılmamaktadır. 

Şekil 22.1: 
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Şekil 22.2: 

Şekil 22.1 (devamı): A,B) Pivot-shift testi, C,D) Lachman testi. E,F) Ön çekmece testi.

Video 22.1
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Şekil 22.2 (devamı): Hamstring otogreft alımı. A) Tüberositas 
tibianın (TT) hemen medialinden 3-4 cm longitüdinal insizyon 
yapılır. B) Cilt cilt-altı geçilerek fasyaya ulaşılır. C) Fasya ters L şek-
linde açılır. D) Grasilis ve Semitendinosus tendonları bulunur. E) 
İlk Grasilis, ardından Semitendinosus kemikten ayrılarak Krakow 
dikişler uygulanır. F) Bir makas yardımıyla tendonlar çevre yapı-
şıklıklarından serbestleştirilir ve greft sıyırıcı ile tendon sıyrılmaya 
başlanır. G) Fasya usulünce kapatılır. 

Şekil 22.3: 

Video 22.2
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Kuadriseps tendonu
Kuadriseps tendonu patella üst kutbundan prok-
simale doğru yaklaşık 6 cm’dir. Tendonun ka-
lınlığı 8 mm, genişliği ise ortalama 27 mm’dir. 
Bu ölçümler hastanın boy uzunluğu ile değişe-
bilmektedir. Kuadriseps tendon grefti MPFL ve 
ÖÇB rekonstrüksiyonu için kullanılmaktadır. İki 
şekilde greft almak mümkündür. Birincisi klasik 
açık yöntemle kuadriseps tendonunu ve patella 
üst kutbuna ulaşmamızı sağlayacak yaklaşık 5 
cm insizyonla yapılandır. Aslında patellar tendon 
almakla benzerlik göstermekte fakat kuadriseps 
tendonunun tam kat alınması sorun olabileceğin-
den ekleme girilmeden tendon kalınlığının yakla-
şık 6 mm’sinin alınması daha uygun olur. Bu işlem 
biraz zaman alıcıdır. İkinci yöntem olan minimal 
invaziv yöntemde Karl Storz tarafından geliştiri-
len özel sıyırıcı, ayırıcı ve kesici el aletleri kulla-
nılarak patella üst kutbu sınırına yapılan 3 cm’lik 
transvers insizyon (açık yöntemde kullanılan lon-
gitüdinal insizyona göre transvers insizyon daha 
kozmetik bir skar dokusu bırakır) ile kuadriseps 
tendonu açığa çıkartılarak el aletleri yardımıyla 
greft alınır (Şekil 22.4-5). Tendon defekti kapatılır-
ken sadece yüzeysel tabakaya dikişler konulmalı 
ve tendonu kısaltacak ya da büzüştürecek dikiş-
lerden kaçınılmalıdır.

ÖÇB rekonstrüksiyonu:
Eklemin değerlendirilmesi
Eklem içi kompartmanlar ilk olarak değerlendi-
rilmeli ve ek patolojiler belirlenmelidir. Özellikle 
suprapatellar bölge ve posterior medial ve lateral 
kompartman eklem farelerinin yerleşim yerleri 
olabildiğinden değerlendirilmelidirler. Postero-

medial kompartman ÖÇB yırtıklarına eşlik eden 
kök yırtıkları veya rampa lezyonları açısından da 
değerlendirilmelidir. 

Tibial tünelin hazırlanması
Tibial tünelin hazırlanmasında en önemli kısım 
ÖÇB ayak izinin belirlenmesidir. Hatalı ayak izi 
seçimi yetersiz stabilite ve erken greft yetmezli-
ğine neden olabilmektedir. Bu nedenle anatomik 
rekonstrüksiyonun en önemli basamaklarından 
biri de tibial ayak izinin belirlenmesidir. Ayak 
izini belirlemek için kemik yapılar kullanılabilir-
ken bunlar radyolojik değerlendirme için de ya-
rarlıdır (Şekil 22.6a). Pratikte artroskopi sırasında 
daha pratik anatomik noktalar kullanılarak ayak 
izi belirlenmelidir. Rüptüre olmuş ÖÇB güdüğü 
bize bu konuda yardımcı olmaktadır. Bazı cerrah-
lar güdüğü koruyarak ve tek-demet ÖÇB rekons-
trüksiyonunda grefti güdüğün içinden geçirerek 
tekrar kanlanmasını ve proprioseptif duyunun 
korunabileceğini öne sürmektedirler. Biz de gü-
dük varlığında grefti güdük içinden geçirme ta-
raftarıyız. Ancak güdüğün olmadığı veya reviz-
yon vakalarında ayak izinin belirlenmesi daha 
zordur. Bu durumda ÖÇB anatomik yapışma 
özelliği olan C şekilli yapışma anatomisine göre 
ayak izi artroskopik olarak belirlenebilir (Şekil 
22.6b ve şekil 6.5a). ÖÇB’nin iki demet şeklinde 
(AM ve PL) tutunması olduğundan tek-demet re-
konstrüksiyonlarda tünelin tibial ve femoral ola-
rak AM-AM, PL-PL veya ikisi ortası (MID-MID) 
açılması tartışmalı olmakla birlikte AM-AM veya 
MID-MID olarak açılmasının biyomekanik olarak 
uygun olduğu gösterilmiştir.13

Şekil 22.3 (devamı): Patellar tendon alımı. A) Patella alt kutbundan distale doğru 4-5 cm uzunlamasına insizyon yeri belirlenir. B) Yak-
laşık 1 cm genişliğinde patellar tendon orta kısmından işaretlenir ve tam kat ekleme kadar kesilir. C, D) Ardından 1-2 cm uzunluğunda 
ve 1 cm genişliğinde, 1 cm derinliğinde kemik blok TT ve patelladan serbestleştirilir E,F) Tendonun tünelden taşınması için gerekecek 
delikler kemik bloklara açılarak greft hazırlanır. 
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Şekil 22.4: Kuadriseps tendon alımı. A) Kuadriseps tendonu patella üst kutbundan itibaren 7,5-10 cm uzunluğuna, 2,7 cm genişliğine 
ve 0,8 cm kalınlığına sahiptir. B) Minimal invaziv greft almak için kullanılan el aletleri. C) Tendon bıçağı ile gerekli uzunlukta tendon 
kesilir. D, E) ardından tendon ayırıcı ile tendon ekleme girmeden 6 mm kalınlıkta ayrılır. F) Tendon kesici ile tendon kesilerek ayrılır. G) 
Tendon grefti serbest olarak kullanılacaksa 1-2 cm kalınlığında, 1 cm genişlik ve 1 cm derinliğinde tendon kaldırılarak kemik tendon 
otogreft elde edilir. 

Video 22.4
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ÖÇB ayak izini belirlemek için anatomik yapılar 
ortaya çıkartılmalıdır. Ancak bunu yaparken ÖÇB 
güdüğünü mümkün olduğunca korumak gerek-
mektedir. Bazı çalışmalar güdüğü bırakmanın 
yararı olmadığını söyleseler de14 bizim tercihimiz 
kalan dokuları korumak yönündedir. ÖÇB tibi-
al tünel kılavuzu artroskopi sırasında belirlenen 
ayak izine yerleştirilir. Tibial korteks tünel başlan-
gıç yerinin ve tünel açısının ayarlanması ise olduk-
ça önemlidir. Başlangıç yeri ve açısı tünelin uzun-
luğunu ve oryantasyonunu belirlemektedir. İdeal 
tibial tünel boyu 4-5 cm olmalıdır. Tünel boyu 4 

cm’in altında kaldığında greftin anteriora yerleş-
miş olduğunu gösterir ve bu da çentikte ekstan-
siyon sırasında sıkışmaya, greft yetmezliğine ve 
ekstansiyon kaybına neden olabilir. Ayrıca düşük 
açı ile yerleştirmek ileride tünelde genişlemeye 
neden olabilmektedir. Ayrıca açının yüksek olma-
sı ve drilin horizontale doğru açılanması eklem içi 
tünel açıklığının da yüksek olmasına neden olur 
(Şekil 22.6). Kopf’un yaptığı çalışmada 9 mm’lik 
drill 45o açı ile yönlenmesi tünel açıklık alanını 90 
mm2 yaparken açıyı 65o’den 30o’ye indirmek tünel 
açıklığını %81 arttırmaktadır.15 İdeal tünel giriş 

Şekil 22.5: Kuadriseps tendon alımı. A) Patella üst kutbuna trans-
vers 3-4 cm insizyon yapılıyor. B) Diz 90o fleksiyona getirilerek 
kuadriseps tendonuna ulaşılır. C, D, E) Şekil 22.4’te bahsedilen el 
aletleri kullanılarak minimal invaziv yöntemle tendon alınır.

Video 22.5
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yeri tüberositas tibianın mediali, frontal planda 
25-30o açılanması ve anterior posterior yönde ise 
40-60o oblik olması olarak gösterilmektedir. Tibial 
tünelin belirlenmesinde ÖÇB Tibial Tünel Kılavu-
zu kullanılmaktadır. Tünelin çıkış yerini belirle-
mek kadar tünelin başlangıç yerini belirlemek de 
tünel oryantasyonu ve uzunluğu için önemlidir. 
Tercihen tibial tünel başlangıcı tüberositas tibia-
nın medial kenarının 1,5 cm posteromedialinde 
ve eklem seviyesinin 4-5 cm distalinde yer alma-
lıdır (Şekil 22.6). Kılavuz diz 90o fleksiyonda iken 
buna göre konumlandırılır ve uygun tünel açısı, 
çıkış genişliği ve uzunluğunu sağlayabilmek için 
kılavuz açısı 55o’ye getirilir (Şekil 22.6). 

Genellikle tünel başlangıç yeri, cilt kesisi önceden 
Hamstring otogrefti almak için açılmış olduğun-
dan ek bir kesi gerektirmez. Eğer kesi yoksa yak-
laşık 3 cm’lik kesi tüberositas tibianın 1,5 cm pos-
teromedial üst kısmından başlayarak proksimale 
doğru uzunluğuna yapılır. Kesi periosta kadar 
ilerletilir. Kılavuz ilk olarak artroskopi kontro-
lünde ayak izine yerleştirilir. Ardından tibial tü-
nel başlangıç yeri belirlenerek kılavuz sabitlenir. 
Tünel yerinden emin olduktan sonra kılavuz tel 
delici motor yardımıyla ayak izinden çıkana ka-
dar ilerletilir (Şekil 22.6). Yeri uygun olursa tel 
üzerinden alınan greft kalınlığı ölçülerek aynı 

boyda bir oyucu ile tünel açılır. Oyucunun eklem 
penetrasyonu sırasında AÇB’ye zarar vermemesi 
ve femura kadar ulaşmaması için anteromedial 
portalden yerleştirilen bir küret AÇB ile kılavuz 
teli arasına konulur.

Tünel açıldıktan sonra bir prob ile duvarları kont-
rol edilir ve içi tıraşlayıcı ile temizlenerek yumu-
şak dokudan arındırılır (Şekil 22.6).

Femoral tünelin hazırlanması
Femoral tünelin oryantasyonu ve uzunluğunun 
belirlenmesi için femoral tünelin başlayacağı ayak 
izi tünelin açılma açısı ve yöntemi önemlidir. Tü-
nel yerinin anatomiye uygun olması greftin sta-
biliteye katkısı ve sağkalımını etkiler. Femoral ve 
tibial tünellerin her iki ayak izinin ortasına açıl-
dığı tek-demet ÖÇB rekonstrüksiyona anatomik 
tek-demet ÖÇB rekonstrüksiyonu adı verilir. 

ÖÇB’nin lateral femoral tutunması oval şekilde-
dir (Şekil 22.7). Tutunması iki kemik çıkıntı arasın-
dadır. Bunlar lateral interkondiler çentik (asistan 
çıkıntısı) ile lateral bifürkat çentiktir. ÖÇB yapış-
ma yeri lateral interkondiler çentik posteriorunda 
yer alır. Tek-demet anatomik teknikte yapışma 
yerinin ortası tünel girişi olarak belirlenir. 

Şekil 22.6: 
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Şekil 22.6: 

Video 22.6 (1): Tibial ayak izinin hazırlanması
Video 22.6 (2): Tibial ayak izinin anatomik yapılarla belirlenmesi

Video 22.6(3): ÖÇB güdüğü kullanılarak tibial ayak izinin belirlenmesi 
ve ÖÇB rekonstrüksiyonu.
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Femoral tünelin açılması için birkaç basamak sı-
rasıyla yapılmalıdır:

1. Dizin pozisyonu:
Özellikle aksesuar anteromedial portal femo-
ral tünel açılması için kullanılacaksa dizin 
maksimum fleksiyonuna (en az 120o) izin ve-
recek şekilde diz pozisyonlandırılmalıdır.

Şekil 22.6 (devamı): ÖÇB tibial ayak izinin belirlenmesi hem kemik yapı A) radyolojik olarak incelenerek belirlenebilir hem de artros-
kopi sırasında B) eğer ÖÇB yırtığı güdüğü yoksa C-şeklindeki yapışma yeri referans alınarak belirlenebilir. Bu amaçla 3 nokta belirlenir. 
Bunlar, ÖÇB, medial tibial spina ve lateral menisküs anterior boynuzudur. C) Tibial kılavuz 55o inklinasyona ayarlanarak tibial tünel girişi 
TT’ın medialine yerleştirilerek yaklaşık 20-30o laterale doğru açılandırılarak belirlenir. D) Kılavuz teli gönderilir. E) Tibial tünelin giriş yeri 
ve inklinasyonu tibial tünel çıkımının geometrik şeklini ve çapını etkiler. Tünel giriş açısı ne kadar oblik olursa çıkış deliği o kadar oblik 
ve geniş olur, bu da greftin tünel içinde gevşek yerleşimli olmasına neden olur. F, G) Tibial tünel kılavuzunun ayak izine yerleştirilmesi ve 
kılavuz telinin gönderilmesi. H, I) AÇB bir küret ile korunarak tibial tünelin uygun çaptaki oyucu ile delinmesi. İ) Bir tıraşlayıcı ile tünel 
yumuşak dokuları temizlenir ve tünel duvarları kontrol edilir. Böylece tibial tünel tamamlanmış olur. 

Şekil 22.7: Femoral tünel için ayak izinin belirlenmesi. A) İnterkondiler çentik, bifürkat çentik ve ÖÇB’nin AM ve PL demetlerinin ayak 
izlerinin 3B-BT rekonstrüksiyonundaki görünümü. B) Ekstansiyon ve fleksiyonda AM (turuncu) ve PL (mavi) ayak izlerinin konumu iz-
lenmekte.

2. Portallerin belirlenmesi:
Portaller cerrahi başlamadan (bkz. Şekil 5.6 ve 
Şekil 5.10) önce belirlenip çizilmelidir. Cerra-
hi sırasında şişme olabileceğinden anatomik 
noktaların palpe edilmesi zor olabilir. ÖÇB 
rekonstrüksiyonu için standart AM ve AL por-
tallere ek olarak aksesuar veya uzak anterome-
dial portal femoral tünel hazırlanması sırasın-
da kullanılmalıdır.

Video 22.6
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Anterolateral (AL) portal:
Yüksek veya alçak yerleşimli olabilir. Dikkat 
edilmesi gereken yağ yastıkçığından uzak ka-
labilmektir.

Anteromedial (AM) portal:
Anterolateral portalden gözlenerek açılır, uy-
gun yerleşim spinal iğne ile belirlenir. 

Aksesuar Anteromedial (AAM) portal: 
Femoral tünelin yönelimi, uzunluğunu belirle-
mede oldukça önemlidir. Bir spinal iğne kulla-
nılarak AAM portalin yeri ve yönelimi belirle-
nir. Ardından portal açılır. 

3. Ayak izinin belirlenmesi:
ÖÇB ayak izini belirlemede anatomik nok-
taların yanı sıra kopan ÖÇB güdüğü de yol 
gösterici olabilmektedir. Birçok vakada ÖÇB 
güdüğü izlenebilmektedir. ÖÇB tutunma yeri 
güdüğe göre belirlendikten sonra orta nokta-
sından tek-demet ÖÇB rekonstrüksiyonu için 
tünel açılır. Güdük olmayan vakalarda inter-
kondiler ve bifürkat çentikler referans alınarak 
femoral tünel girişi belirlenir (Şekil 22.8).

4. Tünelin açılması:
Femoral ayak izi belirlenip kılavuz tel lateral 
korteksten çıkartıldıktan sonra tünel oyucu-
lar tarafından önceden belirlenmiş olan greft 
kalınlığı kadar oyularak açılır. Kılavuz teli 
uygulaması sırasında diz maksimum fleksiyo-
na getirilir (Şekil 22.9). Fleksiyona getirilmesi 
hem uygun açı hem de peroneal sinirlerden 
uzaklaşmamızı sağlar. Tünelin boyu 40-50 mm 
kadardır (Şekil 22.10). Tünel giriş açısının ob-
lik olması tünel çıkış çapının büyük olmasına 
ve kullanılacak tespit yöntemi kortikal tespit 
ise tünel çıkış çapı yetmezliğine neden olabi-
lir (Şekil 22.11). Femoral tünelin hazırlanması 
özellikle kortikal tespit yapılacak vakalarda 
oldukça önemlidir ve iyi hesaplanmalıdır. Bu 
bölümde en sık kullanılan kortikal tespit yön-
temi olan düğme uygulaması “endobutton” 
için hazırlanan tünel üzerinden anlatılacaktır 
(Şekil 22.12). Düğme kortikal tespit yöntemi 
için bilinmesi gereken ölçümlerden en önem-
lisi tünelin uzunluğudur. Tünelin uzunluğu 

belirlendikten sonra korteks ile greft yuvası 
arasında en az 1 cm spongio-kortikal köprü bı-
rakılmalıdır. Eğer spongio-kortikal köprü kısa 
tutulursa femur lateral korteksinde yetmezlik 
gelişebilir. Eğer uzun tutulursa greftin kemik 
tünel içerisindeki tutunan kısmı kısa kalabilir. 
Düğme kortikal tespiti için düğmenin korteks 
dışına en az kendi uzunluğu kadar çıkması 
gerekmektedir. Böylelikle takla hareketi dedi-
ğimiz manevrayı yapabiliriz. Seçilecek düğme 
loop uzunluğu 1 cm takla payı ve spongio-kor-
tikal köprü uzunluğu kadar olmalıdır (Şekil 
22.12). 

5. Greftin taşınması:
Greft taşınması genellikle yapılacak tespit 
yönteminden bağımsızdır. Lateral femoral 
korteks tünelinden çıkartılan taşıyıcı ip tara-
fından greft tibial tünelden çekilerek ilk önce 
eklem içine daha sonra ise femoral tünele taşı-
nır (Şekil 22.13). Tespit yöntemine göre taşınan 
greft için teknik değişir. Düğme tespiti dışında 
özel bir teknik gerekmemektedir. Düğme için 
implantın önünde olan ip belirlenerek greft 
eklem ve tünel içine çekilmelidir. Diğer ipin 
ise sadece boşluğu alınmalı ve çekilmemelidir. 
İki ipin aynı anda çekilmesi implantın kemik 
içine sıkışmasına neden olabilir (Şekil 22.12). 
Greft eklem içerisine ve tünellere taşınırken, 
özellikle femoral tünel içerisine çekilirken, 
aşamaları kontrol edebilmek için greftin tünel 
içindeki seviyesinin bilinmesi önemlidir. Özel-
likle düğme uygulamasında implantın korteks 
dışına minimum düzeyde çıkması sağlanma-
lı bu nedenle takla payını belirleyen uzun-
luk greft üzerinde işaretlenmelidir. Bu işaret 
takla attıktan sonra implant boyu (ortalama 
1 cm) tibial tünel girişinden geri çekildiği za-
man geri gelmelidir. İmplant boyu kadar geri 
gelmesi bize düğmenin kortekse oturduğunu 
göstermektedir. İyi hesaplanmamış tünel boy-
ları varlığında ve işaret uygun değilse düğme 
korteksten fazla uzaklaşarak fasya dışına ka-
dar gelerek orada sıkışabilir ve greft geri çe-
kildiğinde yalancı bir kortikal tutunma hissi 
verebilir. 
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Şekil 22.8: 
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Şekil 22.8 (devamı): Artroskopi sırasında femoral tünel anatomik tek-demet rekonstrüksiyonu için belirlenmesi. A,B) 90o fleksiyonda AL 
portalden ÖÇB yırtığının ve güdüğünün belirlenmesi. AL portalden bakı sırasında ÖÇB güdüğü belirlenerek uzak AM portal kullanılarak 
güdük üzerinden femoral tünel giriş yerinin belirlenmesi. C) Güdük belirgin değilse RF kullanılarak yumuşak dokular temizlenir ve kemik 
anatomik kılavuzlar ortaya çıkartılmaya çalışılır. D) Interkondiler çentik ve bifürkat çentik iki demetin yapışma yerlerini belirlememizi 
sağlar. ÖÇB interkondiler çentiğin altında yer alır. E) 3B-BT rekonstrüksiyonunda kemik anatomik kılavuzlar görülmekte. F, G) Anatomik 
noktalar belirlenerek femoral tünel girişi iki demetin ortası ve bir miktar arka sınırında biz ile işaretlenir. H) Uzak AM portalden kılavuz 
teli uygulanır.

Şekil 22.9: Femoral tünelin giriş yeri belirlenirken dizin pozisyonu. A) Bu aşamada diz maksimum fleksiyona alınır. Fleksiyona getirilmesi 
hem uygun açı hem de peroneal sinirlerden uzaklaşmamızı sağlar.

Video 22.8
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Şekil 22.10: 
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Şekil 22.10 (devamı): Femoral tünelin girişinin belirlenmesinin ardından delinmesi. A) Diz maksimum fleksiyona alındıktan sonra, B) 
AM portalden bakı sırasında femoral ayak izi minimal debride edilir, C, D) kılavuz teli gönderilir. Kılavuz tel lateral femoral kortekse 
ulaştığında derinlik belirlenir. Genellikle 35 mm’de kortekse ulaşılır. E, F) Ardından korteks penetre edilir. Penetrasyon derinliği kaydedilir 
ki bu bize tünelin boyunu gösterir. G, H, I) Eğer düğme ile kortikal tespit yapılacaksa 4.5 mm’lik oyucu ile korteks delinir. Bu vakada 
kortekse 35 mm’de ulaşılmış ve 45 mm’de penetre edilmiştir. İ, J) Bir ölçücü ile tünel boyu ölçülebilir. Bu vakada 45 mm olarak ölçül-
müş. K) Takiben femoral tünel greft çapına uygun olarak oyulur. L) Korteksle greft tüneli arasında yaklaşık 1 cm kortikospongiöz köprü 
bırakılacak uzunlukta greft tüneli oyulur. Bu vakada 35 mm’ye kadar oyulmuş. M) Kılavuz teli yardımıyla greft için taşıyıcı ip femoral 
tünelden geçirilir. N) Femoral tünelin görünümü, bu vakada greft tüneli 8 mm oyucu ile oyulmuş. Kortikal çıkım ise 4.5 mm ile oyulmuş.

Şekil 22.11: Tünel oyma açısı oldukça önemlidir. A, B) Özellikle düğme tespiti yapılacaksa açının oblik olmaması önemlidir. Oblik açılar-
da yapılan kortikal penetrasyonlar lateral korteksi oblik ve geniş hale getirerek düğmenin kortikal tutunmasını azaltabilir.

Video 22.10
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Şekil 22.12: Düğme kortikal tespit üzerinden femoral tünel hazırlanması anlatılacaktır. A) Tünel 4.5 mm oyucu ile kortekse kadar delinir. 
Tünel boyu genellikle 40-50 mm kadardır. Bu aşamada 45 mm uzunluk ölçülmüşse 1 cm kortikospongioz köprü bırakılacak şekilde he-
saplama yapılmış. Yaklaşık 1 cm uzunluğunda olan düğme uzunluğunun dışarıya çıkması için 1 cm gerekli. 1 cm kortikospongioz köprü 
de hesaplanınca düğme implantın loop ip uzunluğu 2 cm olmalıdır. Böylece greftin 2.5 cm’sinin tünel içinde kalacağı hesaplanmaktadır. 
B) Greft kalınlığı düğmenin korteks dışına tam olarak çıkmasının sağlanması için greft kortikospongioz köprüye kadar çekileceğinden 
greft çapı kadar olan oyucu köprüye kadar oyulur (35 mm). C) Eğer tünel kısa oyulursa düğme korteks dışına çıkamayıp kemik içinde 
sıkışacaktır. D) Eğer fazla oyulursa düğme korteks dışına fazla çıkacaktır ve tespit kortekse oturtulsa bile çap fazla olduğundan tünel 
içine kaçacak ve greft gevşeyecektir. 
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217

22. Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu
D

iz A
rtroskopisi - V. Bağlar

Tek-demet ÖÇB rekonstrüksiyonu
Günümüzde en sık tercih edilen ÖÇB rekonstrük-
siyonu tek-demet yöntemiyle yapılan rekonstrük-
siyondur. İlk başlarda transtibial yöntem kullanı-
larak yapılan ÖÇB rekonstrüksiyonu (Şekil 22.14) 
artık yerini anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonuna 
bırakmıştır. Anatomik transportal, femoral ÖÇB 
ayak izine daha hakim olarak tünel açılmasına 
izin verdiğinden tercih edilmektedir. Yapılan bir-
çok bilimsel çalışmada da transportal anatomik 
tekniğin transtibial teknikten ön-arka ve rotasyo-
nel stabilite açısından daha üstün olduğu göste-
rilmektedir.16 Modifiye transtibial teknik kullana-
rak anatomik femoral tünel açılması da yine son 
zamanlarda tarif edilmektedir. Bu amaçla açılan 
tibial tünelin normal tibial giriş yerinden daha 
mediale doğru, yaklaşık 40o açılması önerilmek-
tedir (Şekil 22.14).17-18

Çift demet ÖÇB rekonstrüksiyonu
ÖÇB anatomik olarak çift demet olduğundan çift 
demet ÖÇB rekonstrüksiyonu önerilmekteydi. 
Bir dönem yaygın olarak kullanılmış olsa da son 
zamanlarda tek-demet anatomik rekonstrüksiyon 

daha ön plana çıkmıştır. Yapılan prospektif çalış-
malarda çift demet rekonstrüksiyon daha başarılı 
bulunsa da19 yeni yapılan beş yıllık kontrollü ça-
lışmaları içeren meta analiz çalışmasında klinik, 
greft yetmezliği ve osteoartrit gelişmesi açısından 
fark bulunmamıştır.20 Ayrıca biyomekanik olarak 
da iki teknik arasında bir fark bulunamamıştır.21-25

Teknik olarak çift demet rekonstrüksiyon doğal 
olarak tek-demetten daha zordur. Çift demet re-
konstrüksiyon için dizin küçük olmaması ve alı-
nan iki greftin yeterli kalınlıkta olması gerekmek-
tedir. İki adet tibial tünel açılacağından hastada 
35-40 mm’lik AÇB ile anterior tibial korteks mesa-
fesi gerekecektir. İlk olarak AM veya PL demetin 
tibial tünelinin açılacağı cerrahın tercihine bağlı-
dır. Genellikle ilk olarak posteriorda yer alan PL 
tüneli açılır (bu tünel AÇB’nin 1 cm anteriorunda 
yer alır) ve ardından normal AM demet PL tünelle 
arasında 1-2 cm kemik kökü bırakacak şekilde an-
teriordan açılır. AM tünel ise 15-20o’lik koronal açı 
ile açılır. Her iki tünel için kılavuza 55o’lik sagital 
açı verilir (Şekil 22.15). Femoral tüneller AM ve 
PL demetlere uygun olarak açılacağından portal 

Şekil 22.13 (devamı): Greftin taşınması. A, B) Tibial tünelden bir yakalayıcı ile femoral tüneldeki taşıyıcı ip uzak AM portalden tibial 
tünele alınır. C) Greft femoral çıkımdan çekilerek eklem içine alınır. Düğme uygulamasında düğmenin iki kenarında yer alan farklı renk 
ipler uygulanır (burada beyaz ve yeşil renkler kullanılmış. Önde olan renk çekilerek tünele alınır, diğer renk ipin ise boşluğu alınır. D) Bu 
vakada beyaz ip çekiliyor, yeşil ip arkada izleniyor. E) Greft kortikospongioz köprüye kadar çekiliyor (burada greft boyunun düğme ve 
loop uzunluğu hariç ikinci işaret olarak 35 mm işaretlenmiş, birinci işaret ise 25 mm yani greftin tünel içi uzunluğu için işaretlenmiş. 
F) İkinci işarete kadar çekildiğinde düğme korteks dışına çıkmıştır. Bu aşamada daha fazla çektiğimizde ya kortikal köprü izin vermez 
veya köprü kırılabilir. Ardından düğme üzerindeki yeşil ip, ardından beyaz ipin hafif çekilerek, düğmeye takla attırılarak kortekse paralel 
hale gelmesi sağlanır. G) Tibial tünelden greft geri çekilir ve birinci işarete kadar geri gelip takılmışsa düğmenin kortekse oturduğundan 
emin olmak gerekir. H) Düğmenin takla mekanizması kadavra üzerinde gösterilmektedir. 

Video 22.13
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veya sıklıkla transtibial teknik kullanılmakta ve 
iki tünelin birleşmemesi için yeterli kemik stoğu 
gerekmektedir. Tünel çapları alınan greft çapları-
na uygun olarak açılmaktadır (Şekil 22.16).

Greftin gerginliğinin ayarlanması ve 
greftin önceden gerdirilmesi
Greftin önceden gerdirilmesi ÖÇB’nin ideal ger-
ginliğinin tespit sırasında sağlanması için önem-
lidir. Ancak bugün için elimizde uygulama öncesi 
gerdirmenin ne kadar ve ne düzeyde yapılması 
gerektiğine dair kanıt taşıyan bir veri yoktur. Ger-
dirme, uygulama ve tespitten hemen önce yapıl-
malıdır (Şekil 22.17).

Greft tünellerden geçirildikten sonra uygun ger-
ginlikte tespit edilmelidir. Genellikle ilk tespit 
femoral tünelde yapıldıktan sonra tibial tünel çı-
kışında greft gerdirilerek diz 30o fleksiyonda tibia 
arkaya femur öne zorlanarak ve greft longitüdinal 
çekilerek önceden planlanmış implant ile tibia ta-
rafında tespit edilir (Şekil 22.18).26

Greft fiksasyonu
Artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu için çeşitli 
teknikler kullanılmakta ve buna göre de değişik 
tespit seçenekleri sunulmaktadır.

Grefti femoral ve tibial taraftan sabitlemek için 
çeşitli yöntemler vardır. Tibial tünel için biyobo-
zunur interferans vidaları ve U çivileri, femoral 
taraf için de düğme, rigid-fix, transfix ve tamamı-
içeride yöntem ve interferans vidaları sıklıkla kul-
lanılmaktadır.

Özellikle femoral tünel tespiti ÖÇB rekonstrük-
siyonunda en çok tartışmanın olduğu konudur. 
Femoral tünel tespiti kabaca iki şekilde özetle-
nebilir. Bunlar tünel içi interferans vidası ile tes-
pit ve asıcı sistemlerle tespittir. İki tespit sistemi 
arasındaki temel fark greftin tünel içindeki temas 
alan farkıdır.

Tünel içi tespit:
Vida ile tünel içi tespit özellikle kemik-tendon-
kemik greftlerinde kullanılmaktadır. Metal veya 
biyobozunur interferans vidaları bu amaçla kul-
lanılmaktadır (Şekil 22.19). Hamstring greftlerinin 
vida ile tespiti kemik tünel içinde yerleşen greftin 
temas alanını azaltmaktadır (Şekil 22.19).

Asıcı sistemlerin amacı ise tünel içi greft temas 
alanını korumasıdır. Greft 360o kemik tünele te-
mas eder. Asıcı sistemler kendi içlerinde ayrılırlar:

Tünel içi asıcı sistemler (Şekil 22.20)

a. Transfix:
Bu sistemde tendon ipler aracılığıyla tünel üst 
kısmına yerleştirilen metal veya biyobozunur 
çivi üzerine asılır (Şekil 22.21).

b. Rigid-fix:
Tünel içi tespit yöntemidir. Aslında tam olarak 
asıcı sistem değil tünel içi grefti tespit eden ve 
temas alanını engellemeyen sistemdir (Şekil 
22.22).

Şekil 22.14 (devamı): Transtibial teknik ile tek-demet ÖÇB rekons-
trüksiyonu. Günümüzde bu teknik çok fazla kullanılmamaktadır. 
Daha önce bahsedilen anatomik teknikle femoral tünel açılması 
tercih edilmektedir. A) Femoral ayak izinin hazırlanması. B) Çentik 
posteriorunun belirlenmesi. Bu aşamada asistan çentiği de deni-
len interkondiler çentik yanlışlıkla posterior kenar olarak algıla-
nıp tünel oldukça anteriora açılabilmektedir. C) Tibial tünel açılır. 
D) Özel kılavuz posterior çentik sınırına yerleştirilerek kılavuz tel 
gönderilir. E, F) Ardından grefte göre belirlenmiş oyucu çapı kul-
lanılarak grefti içeride bırakacak mesafe kadar oyulur. Bu mesafe 
kullanılacak tespit materyaline göre seçilir. G) Hazırlığın ardından 
greft tibial tünelden eklem içine ve femoral tünele çekilir. 

Video 22.14
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Şekil 22.15: Çift demet ÖÇB rekonstrüksiyonu. Bir dönem sık kullanılmış olsa 
da bu yöntem günümüzde daha az sıklıkta kullanılmaktadır. Burada amaç iki 
demetten oluşan ÖÇB’yi anatomik olarak restore etmektir. A) Bu amaçla iki 
tibial iki de femoral tünel kullanılmaktadır. A) Tibial tünellerden PL için olan ori-
jinal giriş yeri medialinden giriş tüneli hazırlanır ve kılavuz ile çıkış yeri AÇB’nin 
yaklaşık 1 cm önü olacak şekilde anatomik PL demet yerinden çıkartılır. AM için 
olan TT’nin medialinden ve PL tünelinin çıkış yerinin 1-2 cm ön tarafından ara-
da oyulduktan sonra 1 cm köprü kalacak şekilde işaretlenir. B) Greftler femur-
daki AM ve PL demetlerin anatomik ayak izlerinden geçecek şekilde düzenlenir.

Şekil 22.16: 
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Şekil 22.16: 
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Şekil 22.16 (devamı): A, B) PL giriş yeri önceden bahsedilen kemik ve güdük kılavuz olarak kullanılarak belirlenir ve oyulur. C, D) AM 
demet için ayak izi belirlenerek oyulur. E) İki femoral tünele kılavuz teller yardımıyla greft taşıyıcı ipler yerleştirilir. F) PL için tibial tünel 
AÇB’nin 1 cm önünden kılavuz yardımıyla belirlenir ve oyulur. G, H) Kılavuz PL tünelinin 1-2 cm ön kısmına yerleştirilerek AM için tünel 
belirlenir ve açılır. I, İ, J) Taşıyıcı ipler yardımıyla ilk PL demet için greft uygulanır. K) Ardından AM demet uygulanır ve tespit edilir. L) İki 
demetin tespit sonrası görünümü.

Şekil 22.17: Greftin uygulama öncesi gerilmesi.

Video 22.16
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Şekil 22.18: Greft tibial tünelde tespit edilirken 30o fleksiyonda femur öne ve tibia arkaya çekilir, ayrıca interferans vidası tünel içerisine 
kılavuz tel üzerinden gönderilirken greft iplerinden çekilerek gerilir.
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Şekil 22.19: A) Tünel içi fiksasyon greftin temas oranını azaltmak-
tadır. B) İnterferans vidasının kılavuz teli ve interferans vidasının 
uygulanması C,D) Kemik-Tendon-Kemik (KTK) uygulanması sıra-
sında greftin kemik blok kısmının tünel içine çekilmesi ve E) kıla-
vuz telinin yerleştirilmesi. F) Bu vakada metal interferans vidası 
ile tespit uygulanmış.
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Şekil 22.20: Asıcı sistemlerde greft tünel içerisinde 360o temas 
ederek daha uygun iyileşme zemini bulmaktadır. Bu amaçla kul-
lanılan Transfix sistemi ve tünel içinde tendonun içerisinden geçe-
rek tespit eden Cross-pin sistemleri şematize edilmiştir. 

Şekil 22.21: Tünel içi asıcı sistemlerden Transfix’in AP ve yan rad-
yolojik görüntüsü.

Şekil 22.22: Cross-pin sistemi ise tünel içerisine iki adet transvers geçen çivi uygulanmasını sağlar. Bu çiviler biyobozunur veya peek 
olabilmektedir. A) Uygulama kılavuzu (Dr. B. Ataoğlu arşivinden). B) Tünel içerisi görüntüsünde greft uygulanması öncesi, açılmış tespit 
delikleri görülmekte.

Video 22.22
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Kortikal asıcı sistemler (Şekil 22.23)

a. Düğme sistemleri:
Çeşitli boyut ve şekillerde düğme sistemleri 
vardır. Düğmenin altında grefti asacak bir ip 
loop sistemi vardır ve greft buraya asılır (Şekil 
22.23).

Anterolateral ligament
Son yıllarda eski bilgilerimizi yeniden gözden 
geçirip anterolateral ligamentin (ALL) tekrar keş-
fedilmesiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrasında 
rezidüel rotasyonel instabiliteden menisküs yır-
tıkları ile birlikte sorumlu tutulmuştur. Rutin ola-
rak ALL rekonstrüksiyonu önerilmese de seçilmiş 
vakalarda ALL rekonstrüksiyonu önerilmektedir 
(Şekil 22.24). Bu konu Bölüm 23’de tartışılmıştır.

Rehabilitasyon
ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası rehabilitasyonda 
ilk hedef, diz eklemini hemen mobilize etmek ve 
nöromüsküler güçlendirme egzersizleridir.27 İlk 
hafta içinde eklemi mobilize etmek, eklem hare-
ket açıklığını arttırmada, diz ağrısını azaltmada 
ve yumuşak doku kaynaklı komplikasyonların 
önlenmesinde çok etkilidir. Yine izometrik kuad-
riseps egzersizlerine hemen başlanmalı, ardından 
hızlıca kapalı zincir konsantrik ve eksantrik eg-
zersizlere geçilmelidir. Güçlendirme egzersizleri 
ile nöromüsküler ve motor kontrol egzersizleri 
birleştirilmelidir. 

İlk hafta içinde tam yük verme hedeflense de önce 
hastanın tolere edebildiği kadar yük verme ile 
başlanmalıdır. Diz ağrısını azaltmak için kriyote-
rapi kullanılabilir.28 İlk 6 haftada güçlendirme eg-
zersizlerine nöromüsküler elektrik stimülasyonu 
da eklenebilir. Patellofemoral ağrıyı azaltmak için 
ilk 4 hafta kapalı zincir egzersizleri yaptırılmalı-
dır, hastanın fiziksel durumuna göre açık zincir 
egzersizleri de aynı anda yapılabilir.

ÖÇB ve dizilim bozukluğu
Genel kural olarak bağ tamiri veya rekonstrüksi-
yonu için ekstremite diziliminin anatomik olması 
gerekmektedir. Stabilitesi olmayan ekstremiteler-
de dizilimi düzeltmek için yapılacak osteotomiler 
önerilmemektedir. Bu konu bir örnek vaka üze-
rinden tartışılacaktır (Şekil 22.25).

Komplikasyonlar
En sık karşılaşılan komplikasyonlardan birisi tü-
nellerin uygun olmayan şekilde yerleştirilmesidir. 
Bu durumda greftin üzerine binen yük arttığı için, 
erken yetmezliğe gitme durumu oluşabilir. Yan-
lış tünel yerleşimleri %80 oranında femoral taraf-
ta görülür. Transtibial yöntem kullanılırken bu 
komplikasyon daha nadir görülmekteydi. Trans-
tibial yöntem ile genellikle anterior posterior 
planda herhangi bir yetmezlik bulgusu olmazken, 
rezidüel rotasyonel instabiliteye sık rastlanırdı.

Tibial tünelin normalden daha öne yerleştirilmesi 
ekstansiyon kaybına neden olurken, daha arkaya 
yerleşimlerde ise arka çapraz bağ ile temasından 
dolayı fleksiyon kısıtlılığı yaşanabilir. Yine tibial 
tünel uygun olmayan şekilde medial veya lateral 
tarafa yerleştirilirse iatrojenik kırıklar görülebilir.

Femoral tünelin normalden daha öne yerleştiril-
mesi fleksiyon kısıtlılığına, arka tarafa yerleştiril-
mesi ise ekstansiyon kaybına neden olabilir. Hatta 
çok arka tarafa açılan tüneller ile posterior duva-
rın kırılması mümkündür.29

Postoperatif enfeksiyon tüm cerrahi vakalarda ol-
duğu gibi, ÖÇB cerrahisi sonrası da dikkat edil-
mesi gereken bir konudur. Enfeksiyona %1’in al-
tında rastlanılsa da ciddi morbidite yaratabilir ve 
kıkırdak hasarına neden olabilir.

Özellikle BPTB yöntemi ile greft alınırken kırık 
oluşmamasına dikkat edilmelidir. Cerrahi sırasın-
da greft alınırken de kırık oluşabileceği gibi, 8-12 
hafta sonra geç komplikasyon olarak da karşımı-
za çıkabilir.

Artrofibrozis ise eklem hareket kısıtlılığı ile so-
nuçlanan bir komplikasyondur. Operasyon ön-
cesi diz eklem hareket açıklığının kısıtlı olması, 
dizde efüzyonun çok olması, operasyon sırasında 
yanlış tünel yerleşimi, operasyon sonrası hemar-
toz ve eklem mobilizasyonunun geç yapılması 
artrofibrozis için risk faktörleridir.30

Sonuç
ÖÇB yaralanması hem sporcular hem genel po-
pülasyon için ciddi bir problem olmayı sürdür-
mektedir. Bu yaralanma, dizde instabilite atakları 
ve sonunda eklem dejenerasyonuna sebep olduğu 
için dikkatle tedavi edilmelidir. Son yıllarda ÖÇB 
primer tamiri ile ilgili bir çok gelişme yaşansa da 

Video 22.23
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Şekil 22.23: Kortikal tespit sistemlerinde daha önce de bahsedilen düğme sistemleri kullanılmaktadır. A) Bu sistemde de 360o temas 
sağlanmaktadır. Düğme sisteminde loop kısmından tendon geçirilerek asılır. Loop uzunluğu tünel boyuna göre ayarlanır. Sıklıkla 20 
mm’lik looplar kullanılır. Çeşitli şekil ve boyutta düğmeler de vardır. C) Düğmenin uygulanması ve tespiti kadavra ve AP direkt grafide 
gösterilmiştir.

Video 22.23
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Şekil 22.24: ALL rekontrüksiyonu. A, B) Tibia insersiyosuna 2 cm’lik longitüdinal kesi ile iki adet kemik tünel greftin iki bacağı için belir-
lenir. C) Tibial bacaklar interferans vidaları ile tespit edilir. D) Femoral tünel belirlenir ve eklem kapsülü üzerinden künt olarak yumuşak 
doku tüneli açılarak greftin femoral bacağı taşınır. E) Femoral tünelin medial çıkışından greft diz 30o fleksiyonda iken çekilerek greft 
gerginliği sağlanarak femoral tünele interferans vidası uygulanarak tespit sağlanır. Bu aşamalar floroskopi ile de kontrol edilir.
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Şekil 22.25: 
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Şekil 22.25 (devamı): 35 yaşında erkek hasta genu valgum deformitesi, MKL yetmezliği ve ÖÇB yetmezliği mevcut, oldukça instabil bir 
diz. A) Genu valgum deformitesi. B) Hastanın dizini stabil hale getirdikten sonra osteotomi planlanarak ilk seansta ÖÇB ve C) iki adet 
sütür ankor ve fasya lata grefti kullanılarak MKL rekonstrüksiyonu uygulandı. D) Hastanın diz instabilitesi sağlanmış, genu valgum de-
vam ediyor. E) Hastaya osteotomi öncesi artroskopi yapılarak önceden uygulanmış ÖÇB rekonstrüksiyonu kontrol ediliyor. F) Ardından 
yüksek tibial osteotomi ile valgus deformitesi düzeltiliyor. G) Klinik görünümünde nötralde ve stabil diz eklemi görülmekte. H) İlk geliş 
aks grafisi ile en son plak çıktıktan sonraki aks grafisi görülmekte.

primer rekonstrüksiyon hala en geçerli cerrahi 
yöntem olarak görülmektedir.

KPTK özellikle sporcularda yıllardır altın standart 
tedavi olarak görülse de Hamstring grefti ile ilgili 
yeni teknikler bu yöntemin de kullanma sıklığı-
nı arttırmıştır. Son yıllarda anterolateral ligament 
(ALL) ile ilgili de farkındalık oluşmaya başlamış 
ve özellikle rezidüel laksite ve pivot-shift fenome-
nine olumlu katkıları saptanmıştır. Yine de ÖÇB 
rekonstrüksiyonundaki yeri hala tartışmalıdır.

Tibial eğimin rekonstrüksiyona etkisi ise son za-
manlarda yine dikkat çeken konuların başında 
gelmektedir. Eğimin yüksek olmasının cerrahi 
sonrası yetmezlik oranını arttırdığı birçok çalış-
mada belirtilmiştir. Bu hastalarda operasyona 
eğimi düzeltici osteotominin eklenmesi de tartı-
şılmaya başlanmıştır.

Video 22.25
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