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FEMUR KRONİK NONUNİON TEDAVİSİNDE
ÇİFT TABAKALI SERBEST Fİ BU LA FLEBİ KULLANIMI
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstriiktif Cerrahi AD, Antalya.

ÖZET
Femurda ohışan defektlerin başlıca nedenleri travma, 
osteomyelit, nonunion, a,septik nekroz ve osteoradyoneh-ozdur. 
Femur rekonstriiksİyonunda dikkat edilmesi gereken nokta 
gövde ağırlığını taşıyabilecek güçte onarım sağlamaktır. Bu 
amaçla kullanılan yöntemler allogreftler, otojen kemik greftleri 
ve serbest fleplerdir. Seçilmiş olgularda serbest flepler ile 
başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Biz femurda kronik nonunion nedeniyle iyileşme sağlanamayan 
bir olguda çift tabaka sebestfibula flebi ile rekonstrüksiyon 
gerçekleştirdik. Sonuç olarak femurda nonunion olan bölgede 
iyileşme sağlanırken olguda yardımsız yürüme sağlandı. 
Femurda oluşan defektlerde serbest fibula flebi uygun olgularda 
iyi bir allenatiftir. Gerekli yükü taşıyabilmek İçin fibula İki 
tabaka halinde kullanılabilir ve fonksiyonel olarak başarılı 
sonuçlar elde edilir.
Anahtar Kelimeler: Çift tabaka fibula, femur, nonunion.

GİRİŞ
Uzun kemiklerin rekonstrüksiyonu kemik defektinin 

boyu ve yerleşimi ile ilgilidir. Periartiküler defektlerde 
tercih edilen metod çoğunlukla endoprostetik yaklaşımdır1,2. 
Orta segment defektlerde ise allogreftler, otojen kemik 
greftleri, İlizarov tekniği ve serbest kemik flepleri 
kullanılır3,5. Çoğunlukla kemik greftleri hem viabilite hem 
de fonksiyonel yönden yetersiz kalır ve sadece çok kısa 
ya da kısmi defektlerde kullanılır6. Allogreftler ise sıkça 
tercih edilmelerine rağmen yüksek komplikasyon oranına 
sahiptir. Bu komplikasyonlar enfeksiyon, kırık, nonunion, 
eklem instabilitesi ve destrük siy onudur7. İlizarov tekniği 
ise ideal olarak 10 cm.'den kısa defektler için kullanılır. 
En önemli dezavatajlan uzun zaman alması ve hasta uyumu 
gerektirmesidir8.

Uzun kemik rekonstrüksiyonunda en sile tercih edilen 
se rb e s t k em ik  fleb i f ib u la d ır . U zun kem ik  
rekonstrüksiyonunda ilk kez Ueba ve Fujikawa;tarafından 
kullanılmış ve daha sonra diğer çalışmacılarda başarı ile 
uygulamıştır 9,11 . Fibula uzun kemiklerin segmental 
defektlerine çok iyi uyum sağlasa da femur için İnce ve

SUMMARY
The main reasons o f femoral defects are; trauma, osteomyelliis, 
aseptic necrosis and osteoradioneerosis. To supply a pmverfu! 
reconstruction to resist against body weİght is the aim o f  
femoral replacement. Allografts, otogenous bone grafts and 
fi'eeflaps can be usedfor this puıpose. Successful results can 
be obtained with free flaps in well seleeted patients. 
We used douhle-barrel free fibula flap for reconstruction o f  
the chronic nonunion o f the femur. As a result satisfactory 
bone healing was achieved and the patient started to ambulate 
with asistance.
Free fibula flap is good altemative flor femoral reconstruction 
in carefiılly seleeted patients. Fibula can be used as double- 
barrelflap to lift the body weight and functional restoration 
can be performed.
K eyw ords: D ouble-barrel fibu la , femur, nonunion.

zayıf kalmaktadır. Zayıf olan fibulaya güç bindirmek için 
uzun süreye ihtiyaç olabilir, bu dönemde yeterli kemik 
iyileşmesi sağlanırken basmem etkisi ile fibula hipertrotıye 
uğrar.

Bİz bu makalede femur kırığı nedeniyle defalarca 
ameliyat edilen ancak kemik iyileşmesi sağlanamayan 
olguda çift tabaka serbest fibula flebi ile yaptığımız 
rekonstrüksiyonu sunuyoruz.

MATERYAL VE METOD
Yirmiyedi yaşmda erkek hasta Kasım 2001 tarihinde 

trafik kazası sonucu sag femur kırığı nedeniyle ameliyata 
almrmş ve plak-vida ile osteosentez uygulanmış. Ameliyat 
sonrasında yeterli kemik iyileşmesi olmaması üzerine 
Nisan 2002'de intramedüller çivi tatbik edilmiş. Nisan 
2003'de ise olgu sağ bacakta kısalık, intramedüller çivide 
yer değiştirme, diz hareketlerinde ağn ve kısıtlılık şikayetleri 
ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevkedilmiş. Yapılan 
tetkiklerde osteomyeliti düşündüren bulgular ve sağ bacakta 
6 cm. kısalık tespit edilmiş. Daha sonra intramedüller çivi
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çıkarılarak kaynama olmayan kırık uçları tazelenmiş ve 
İlizarov tipi tıksatör uygulanarak 3 em, kompresyon 
uygulanmış ve ek olarak antibiolik tedavisi başlanmış. 
Birbirini takip eden kompresyon ve distraksiyon seansları 
sonucu yeterli kallus dokusu izlenenlermiş ve Aralık 2003 
tarihinde iki kez 1 ve 1,5 cım'lik akut kompresyon yapılmış. 
Sonuç olarak sağ alt ekstremite ölçümlerinde aradaki fark 
9. cm.'e erişmiş. Mart 2004'te tekrar ameliyat edilerek 
oluşan fibröz kallus temizlenerek tekrar kompresyon 
yapılmış fakat başarısızlıkla sonuçlanmış. Temmuz 2004'tc 
ise fıksatör çıkarılarak kırık hattı debride edilmiş, i 1 i ak 
kanattan kemik grefti alınarak kırık hattına yerleştirilmiş 
ve AO plak ile tespit edilmiş. Ameliyat sonrası dönemde 
greftin başarısız olması ve plakta kırılma sonucu olgu 
Plastik ve Rekonstrüktif Cenah i bölümü taralından konsültc 
edildi ve yeterli kemik iyileşmesini sağlamak amacıyla 
kmk hattına interpozisyonel çift tabaka serbest fıbula flcbi 
konulması planlandı (Resim 1).

ÇİFT TABAKALI SERBLST FİBULA FLKBÎ

Resim 1: Ameliyat öncesi grafide femurda kronik nonunion.

Ocak 2005 tarihinde olgu ameliyata ahdi kırık segment 
uçları debride edilerek yenilendi ve 10 cm.'îik defekt 
oluşturuldu. Sol taraftan 20 cm.'lik fıbula flebi alınarak 
pediküle zarar vermeden tam ortadan osteotomi ile ikiye 
bölündü (Resim 2). Çift tabaka serbest fıbula flebi defekte

Resim 3ı Ameliyattan 11 ay sonra femur grafisinde kemik 
iyileşmesinin sağlandığı görülüyor.

taşındı ve femura 15 delikli DCP plakla fıkse edildi, 
proksimalde bir adet vida ve serklaj teli, distalde ise iki 
adet vida İle tespit sağlamlaştırıldı. Daha soma flep pedikülü 
verici damarlara uzak kaldığı için, sol alt ekstrmiteden 20 
cm.'lik safen ven grefti aimdı ve ven grefti uçlan femoral
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arter ve vene uç-yan anastomoz edilerek lup oluşturuldu, 
lup daha sonra tünelden geçirilerek ortadan kesildi ve 
fıbula flehinin pedikülü olan peroneal arter ve vene uç- 
uca anastomoz edilerek flep dolaşmıı sağlandı. Flep donör 
alanı primer olarak onarıldı. Olgu ameliyat sonrası dönemde 
3,5 ay süre ile sağ alt ekstremiteye ağırlık vermedi. Bu 
dönem sonunda çekilen grafilerde kemik kaynamasının 
elde edildiği saptandı (Resim 3) ve olgu yürüme aletleri 
yardımı ile yürütülmeye baslandi. Eylül 2005'te ateş ve 
sağ inguinal lenfadenopati ile başvuran olguda uygun 
antibiotik tedavisi ile semptomlar yatıştı.

Sonuç olarak 11 aylık takip sonucunda hasta Özel 
ayakkabılarla yardım sız yürümeye başladı günlük 
aktivitelerini rahatça yerine getirebilecek mobilizasyona 
kavuştu. Ekstremitede sadece yaklasik 3 cm.'lik uzama 
sağlandı. Bu olguda yeterli uzama yapılamamasının ana 
nedeni ileri derece iibrotik ve koııtraktc yumuşak dokulardı, 
zaten bu olguda serbest fıbula flebi uygulanmasının temel 
nedeni kemik iyileşmesini sağlanabilmesi idi. Serbest 
fibula flebi yardımı ile defalarca ameliyat edilen ve bir 
türlü kemik iyileşmesi sağlanamayan olgu mobilizc edildi 
sağ bacaktaki kısalık özel ayakkabı ile tolere edilerek 
yardımsız yürüme sağlandı. ;

TARTIŞMA
Uzun kemik rekonstrüksiyonu karmaşık bir süreçtir. 

Amaç sağlam, stabil, yük verilebilen ve gerektiğinde 
büyüme potansiyeline sahip onarım sağlayabilmektir. 
Rekonstrüksiyon işlemi olguya göre özellikler gösterir; 
defektin yeri, olgunun yaşı, ağırlığı, ek hastalıklar ya da 
tedaviler, aktivite derecesi metod seçiminde yol göstericidir. 
Özellikle çocuklarda uzun süre dayanacak ve büyüme 
potansiyeli olan bir onarrm tercih edilm elidir 4 .

Uzun kemiklerden en kaim ve güçlüsü femurdur. 
Femur gövde ağırlığını taşımada ve yürümede çok önemli 
olduğu için sağlamlığı ve stabüitesi mutlaka sağlanmalıdır. 
Femurda defekt oluşturan durumların başında travma, 
aseptik nekroz, osteomyelit ve nonunion gelir 4 . Femur 
orta segmeııt defektlerinde serbest fibula flebi en uygun 
yöntem olarak dikkat çekmektedir 12,14. Fibula üç şekilde 
kullanılabilir; allogreft ile birlikte, tek parça ve çift tabaka 
şeklinde. Fİbulanın allogreft ile birlikte kullanımı ilk kez 
î 993'te Capanna tarafından bildirilmiştir 15. Bu metod ile 
erken dönemde ve sağlam onarım sağlanabilir. En önemli 
d ezav an ta jı daha önceden en fek te  b ö lg e le re  
kullanılamamasıdır. Bu nedenle kronik enfeksiyon gelişmiş 
sekonder olgularda tercih edilmez.

Serbest fibula debinin en uygun endikasyonları orta 
tibia, humeras, radius defektleri ve çocuklardır. Prostetik 
ve allogreft uygulamalarının riskli olduğu osteomyelit ya 
da osteonekroz gibi durumlarda fibula tercih edilebilir. Alt 
ekstremitede fıbulanm temel dezavantajı bu böige için ince 
kalmasıdır. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için fibula 
ikiye bölünerek pediküle zarar verm eden ikiye 
katlanabilir12,16. Bu sayede daha kaim ve dayanıklı onarım 
sağlanır. Bu tip rekonstrüksiyonda defekt boyu çok uzun 
olmamalı ve fibula boyu iki tabaka için yeterli olmalıdır.

Uzun kemik rekonstrüksiyonunda fıbulanin en önemli 
alternatifleri iliak krest ve serratus anterior-kosta Hepleridir.

Bu alternatifler ancak fibula flebi kullanılamadığı 
durumlarda değerlendirilebilir çünkü fibula yüksek dansiteh 
düz kemik sağlar, yeterli uzunluktadır, ikiye katlanabilir, 
güvenli deri adası vardır ve donör alan morbiditesi 
minimaldir. Diğer seçeneklerde istenmeyen kurvatur, 
yetersiz uzunluk ve deri adası kullanımının güvenli olmayışı 
onları ikinci plana itmektedir.

Bizim olgumuzda temur orta segmentinde kırık sonucu 
oluşan nonunion nedeniyle bir çok kez ameliyat edilen ve 
kemik iyileşmesi sağlanamayan olguda çift tabaka serbest 
fibula flebi ile kemik iyileşmesi ve yeterli sağlamlıkta 
rekonstrüksiyon gerçekleştirildi. Bu olguda çift tabaka 
fibula ile yeterli uzunluk sağlanamadı, fakat tek tabaka 
debin yeterli olmayacağı belirgindi ve daha önce gcekilen 
ameliyatlar ve enfeksiyonlara bağli oluşan fibrozis ve 
kontraktürlerde uzamayı engellemekteydi. Bu nedenlerle 
fibula + allogreft s ecen eğin in de başarılı olamayacağı 
düşünüldü. Sonuç olarak, olguda amaçlanan kemik 
iyileşmesi sağlandı ve yürümeyi sağlayacak sağlamlık elde 
edildi.

Uzun kemik rekonstrüksiyonunda otojeu doku daima 
tercih edilir. Yeterli iyileşme, kuvvet, ve gerekirse büyüme 
potansiyeli serbest fleplcrin tercihinde en önemli 
nedenlerdir. Bu amaçla kullanılan en uygun seçenek serbest 
fibula debidir. Femur on anının da fibula zayıf kal sa da 
uygun eııdikasyonlarda osteotomi ile çift tabakalı olarak 
ku llan ım ı fonksiyonel rekonstrüksiyon  sağlar.
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