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ÖZET
Ağırlık taşıyan kemiklerin rekonstrüksiyonunda kontur
restorasyonunu da sağlamak üzere şekil verilebilecek güçlü
bir kemik seğmenime ihtiyaç duyulur. Vaskülarize fibula kemik
flebi, mandibula ve uzun kemik rekonstrüks iyonunda oldukça
sık kullanılır ve bit ihtiyaçlara karşılık verir. Bu çalışmada
forma!in preserve kadavralardan alman fihulalar proximal,
orta ve distal olmak üzere eşit uzunlukta üç kışıma bölünerek
her bir parçanın kırılma kuvveti ve rijiditesi ayrı ayrı test
edildi. Fibula orta kısımlarında kırılma kuvveti ve rijidite
diğer kısımlardan daha yüksek bulundu (p< 0.05). Dinamik
bir yük taşıyıcı kemik rekonstrüksiyonu İçin kullanılacak kemik
fleplerinde statik özelliklerin de göz önünde bulundurulması
gerektiğini düşünüyoruz.
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SUMMARY
Weight bearing bone reconslruction needs a strong seğmeni
o f bone thatean be reshapedfor contour restoration. Fibula
İs one ofthe most commonly used bonesfor mandibula and
long bone reconstructions. Thefibular bones harvestedfrom
cadavers were dıvided into three equal segments and breaking
strengths and rigidity o f each seğmeni were compared. The
midâle segments ofthe fibulae had higher breaking strengih
and rigidity Ihan the proximal and distal segments (p< 0.05).
We think stalic properties o f bone flaps mnsî be kept in mind
while reconstructing a dynamic vveight bearing bone.
Keym ords: Fibula, Rigidity

GİRİŞ
Mikroccırahi tekniğin gelişmesiyle birlikte mandibula
ve uzun kemik rekonstrüks iyonlarında vaskülarize kemik
aktarımları sıkça kullanıl maktadm Son üç dekad boyunca
çok çeşitli Hep alternatifleri önerilmesine rağmen fibula
flebi, mandibula ve uzun kemik rekonstrüksiyonunda
etkinliği ve kullanışlılığı gösterilmiştir 1,2,3. Mandibula ve
tibia gibi güçlü kemiklerin rekoııstrüksiyonu için zayıf ve
kırılgan bir kemik kullanmaktansa güçlü bir kemikle
rekonstrüksiy on yapmak daha avantajlıdır. Fibula oldukça
güçlü bîr kemik scgmeııti sağlayarak bu ihtiyaca cevap
verir. Klinikte transfer edilen bir kemiğin yük bindikçe
hipertrofiye uğradığını gözl emleriz. Transpozc edilen
kemikler biyomekaııik yüklenmeye hipertrofi ile cevap
vermesine rağmeııd hipeıtrofiye uğrayan kemiğin nc kadar
mukavim olacağım kestirmek zordur. Ağırlık taşıyan
kemiklerin rekonstrüksiyonu için baştan güçlü bir kemikle

rekontrüksiyon yapmak daha uygun olabilir. Biz bu
çalışmamızda fibulanın hangi segmentinin en güçlü
o ld u ğ u n u m ek an ik te s tle r y o lu y la a ra ştırd ık .
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MATERYAL VE METOD
Çalışına Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim
Dalında, biyomekanik analizler ise Türk Standartlan
Enstitüsünde gerçekleştirildi. Yaş ortalaması 62 olan 8
foraıalin preserve erkek kadavranın fibnlaları bilaterai
bütün olarak çıkarıldı (toplam 16 adet). Beş em distal ve
4 cm proximal segmentler kesilip atıldıktan sonrakalan
fibulal kısımları pımimal, orta ve distal olacak şekilde üç
eşit parçaya bölündü (Şekil 1), Formalin preserve kemikler
nemli tutuldukları sürece mekanik özelliklerini büyük
ölçüde korurlar5, bizim çalışmamızda da saklama ve test
aşamalarında spesimenler kavanozlar içinde saklanarak
kurumaları engellendi.
üçlü Tarihi: 2] .06.2005
Kabul Tarihi: 13.07.2005
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SONUÇLAR
Kırılma kuvveti ve rijiditc açısından fıbula kısımları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Orta fıbula
seğmen İlerin de her iki değer de en yüksek idi (121,7 kg
ve 2428,2 newton/mm2)(p<0.05) (Tablo 1-2, Grafik 1-2)

Şekil 1

Mekanik testler
M ateryal test m akinesinde (Zwick Z01Ö, Uln,
Almanya) (Şcldi 2) üç nokta apex eğilme testi 60 mm yük
aralık mesafesinde yapıldı. Fıbula kısımları anterior
kenarlan üste gelecek şekilde yerleştirildi. Her spesimen
için kuvvet deplasman eğrisi kaydedildi. Km İma kuvveti
ve rijiditc bu eğrilerden hesaplandı. Kırılma kuvveti kemiğin
kalıcı biçimde kırılıp şekil değiştirdiği , yani deplasman
eğrisinin bariz olarak deviasyoııa uğradığı kuvvettir.

Grafik 1: Fibula kısımlarının kırılma kuvveti ortalamaları (kilogram)
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Tablo 1: Fibula kısımlarının kırılma kuvveti ortalamaları (kilogram)

Şekil 2

Rijidite, yani "shear modülü", bir materyalin transvers
de formasyonlara rezistansının ölçüsüdür. Rijidite şu
denklemden hesaplanırf’;

Rijidite=

3 F I , / 2 w d2
tan 0
Grafik 2: Fibula kısımlarının ortalama rijidite değerleri (Newton/mm2)

F uygulanan kuvvet (nevvton), L destekler arası mesafe
(mm), w specimen genişliği (mm) ve d ise kalınlığıdır(mm).
Transvers deformasyon ise geometrideki değişimin
ölçüsüdür, ve F kuvvetinin yarattığı ? angulasyonunun
trigonomctric tanjantıdır ( Şcldi 3).
Elde edilen sonuçlar AN OVA testi ile değerlendirildi.
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Tablo 2: Fibula kısımlarının ortalama rijidite değerleri (Newton/mm2)
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FİBULAMN BİYOMEKANİK ÖZELLİKLER İ

TARTIŞMA
Vaskülarize kemik ile bir kemik def det i on an lirken
o rijin a l k em iğ in k a ra k te ris tik le ri göz önünde
b u lu n d u ru lm a lıd ır. M an d ib u la ve uzun kem ik
rekonstrüksiyonunda güçlü ve uzun bir kemik segmentine
ihtiyaç duyulur Fibula extremitedeki vc m an di bul ad aki
büyük dcfcktlerin rekonstrüksiyonu için oldukça
uygundur3"’8'9 . Multipl osteotomilerc izin verir , kesitsel
uzunlukları homojendir 9 ve osteointegre implantlar için
uygundur, Fibula osteokütan relbinin proksİtnal, orta vc
distal deri adasının perforatörleri ile ilgili çok sayıda yayın
mevcuttur 8,11,12. Taylor 13 proksimal, orta ve distal deri
pedikülüne giden perforatörleri ayrmtıh olarak tanımlamıştır.
Kemik segmentinin fibulanın hangi kısmından alınacağına
sadece deri ad asın ın g ü v e n ilirliğ i göz önünde
bulundurularak karar verilmemelidir. Fibulanın mukavemet
gücünü de hesaba katmak gerekir. Biz bu çalışmamızda
fibulanın hangi kısımlarının ne kadar mukavim olduğunu
ortaya koymaya çalıştık. Literatürde buna benzer bir
çalışmaya rastlamadık fakat bu konuya yakın olarak
fibulanın koıtikal kalınlığının segmentler halinde ölçülüp
orta seğmende koıtikal kalmlığın en yüksek bulunduğu
bir çalışma mevcuttur 14.
Segmental bir kemik flebinde en önemli biyomekanik
öiçii eğilmeye karşı gösterdiği mukavemettir lr>. Bizim
çalışmamızda da bu ölçümler üzerinde durulmuştur. Uzun
kemik rekonstrüksiyonunda İn vivo yüklenme aksiyel
olmasına karşılık uzun kemiğin eğilme kuvveti (ör. tibia)
veya eğilme momentlerine karşı rezistansı direkt olarak
stress kırıkları ile ilgilidir 16. Vaskülarize fibula grefti ile
uzun kemik rekonstrüksiyonu yapılan 57 olguluk bir seride,
13 vakada stress k ırığ ı m eydana g e lm iştir 2 .
Ağır yük taşıyan uzun kemik rekonstrüksiyonu yaparken
(ör. tibia), ince bir kemik transpose ederek hipertrofıyc
uğrayıp güçlenmesini beklemek ten se, en baştan kalın ve
güçlü bir kemik ile rekonstrüksiyon gerçekleştirmek daha
mantıklıdır. Ağırlık taşıyıcı kemik rekonstrüksiyonu
planlarken, cerrah kemik flebinin mekanik özelliklerini de
göz önünde bulundurmalıdır
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