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Sunum akışı

 Yüksek Tibial Osteotomi’de (YTO) Eksternal Fiksatör (Eks-Fiks) 
çeşitleri 

 YTO’da Eks-Fiks uygulamalarında osteotomiler 

 YTO’da Eks-Fiks avantajları / dezavantajları

OWO-FIX fiksatörü / cerrahi teknik

Olgu örnekleri
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YTO temel prensipleri 

Coventry MB (1965)

Deformite tam, hatta fazla düzeltilmeli

Osteotomi deformitenin yakınından yapılmalı

Osteotomi bölgesi hızla iyileşebilmeli

Erken hareket ve yüklenmeye izin verebilecek kadar stabil olmalı

Uygulaması kolay olmalı
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YTO’da güncel yaklaşım

Smith JO et.al. (2013)

Medial açık kama YTO girişiminde popülarite

Sabit açılı, stabil kilitli plak-vida osteosentezi

Eklem sertliğini ortadan kaldırmaya yönelik erken rehabilitasyon

BT ve bilgisayar destekli navigasyon sistemlerinin kullanımı

Osteotominin eklem içi yumuşak doku ve kıkırdak patolojilerine 

yönelik girişimlerle kombine edilmesi
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Medial açık kama osteotomisinde seçenekler

 Akut düzeltme

Plak-vida tespiti

 Tedrici düzeltme 

Eksternal fiksatör tespiti(Hemikallotazis, distraksiyon 
osteogenezisi)

 Tek planlı osteotomiler

Oblik ya da transvers 

 İki planlı osteotomiler

Retrotüberkül osteotomisi (TT proksimal fragmanda)

Biplaner V osteotomi (TT distal fragmanda)
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YTO’da Eksternal Fiksatör Çeşitleri

İlizarov sirküler fiksatör

Dinamik aksiyel fiksatörler

Uniplaner fiksatör

Hibrid fiksatör

Taylor spatial frame

Özel tasarım fiksatörler (OWO-FIX)
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YTO’da Eksternal Fiksatör Çeşitleri

İlizarov sirküler fiksatör

Dinamik aksiyel fiksatörler

Uniplaner fiksatör

Hibrid fiksatör

Taylor spatial frame

Özel tasarım fiksatörler (OWO-FIX)
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YTO’da Eksternal Fiksatör Çeşitleri

İlizarov sirküler fiksatör

Dinamik aksiyel fiksatörler

Uniplaner fiksatör

Hibrid fiksatör

Taylor spatial frame

Özel tasarım fiksatörler (OWO-FIX)
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YTO’da Eksternal Fiksatör Çeşitleri

İlizarov sirküler fiksatör

Dinamik aksiyel fiksatörler

Uniplaner fiksatör

Hibrid fiksatör

Taylor spatial frame

Özel tasarım fiksatörler (OWO-FIX)

33
M. Güven



YTO’da Osteotomi - Eksternal Fiksatör (Eks-Fiks)

Kapalı kama osteotomisi + Eks-Fiks

Kubbe (Dome) osteotomisi + Eks-Fiks

Açık kama osteotomisi + Eks-Fiks
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Lateral Kapalı Kama Osteotomisi + Eks-Fiks

Literatürde oldukça nadir

Yasuda K et.al. (1992)

Poilvache P. Surgery of the knee. (2006)
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Kubbe (Dome) Osteotomisi + Eks-Fiks

 Paley D, Tetsworth K (1992)

 Paley D et.al. (1994)

 Catagni MA et.al. (1994)
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Kubbe (Dome) Osteotomisi + Eks-Fiks

 Tuberositas tibia üzerinden klasik kubbe osteotomisi

 Tuberositas tibia altından reverse (ters) kubbe osteotomisi

Genellikle sirküler fiksatör

Daha az sıklıkta uniplaner ve hibrid fikasatörler 
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Kubbe (Dome) Osteotomisi + Eks-Fiks

CORA noktasının tespiti önemli
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Kubbe (Dome) Osteotomisi + Eks-Fiks

Şen C et.al. (2003)

Klinik skorlama, alt ekstremite dizilimi 

ve osteoartrit progresyonunun 

engellenmesi açısından daha başarılı

Kaynamama yok

Patella infera yok

Ekstensor mekanizma sorunu yok

Prokurvatum ve rekurvatum gibi ilave 

deformiteler düzeltilebilir

Maliyeti daha yüksek

Sık poliklinik kontrolü gereksinimi

Hasta uyumu sıkıntılı

Pin dibi enfeksiyon riski

Tecrübe gereksinimi
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Medial Açık Kama Osteotomisi + Eks-Fiks

Hemikallotazis - Distraksiyon osteogenezisi

Turi G et.al (1987)

Fowler JL et.al (1991)

Elting JJ, Hubbel JC (1993)

Magyar G et.el. (1999)

Kitson J et.al. (2001)

Nakamura E et.al. (2001)

Klinger HM et.al. (2001)

Weale AE et.al. (2001)

Ohsawa S et.al. (2006)

Güneş T et.al. (2007)

Schiedel F et.al. (2009)

Oh CW et.al. (2011)
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Medial Açık Kama Osteotomisi + Eks-Fiks

 Tüberositas tibianın distalinden 
ya da tüberositas tibia distal 1/3 
hizasından transvers-oblik 
osteotomi

Günde 1 mm’lik distraksiyon         
(0.25 mm x 4)

 3 mm’lik distraksiyon = 1°’lik 
düzeltme

Genellikle uniplaner ya da hibrid 
dinamik aksiyel fiksatörler

Nadiren sirküler fiksatörler
25
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Medial Açık Kama Osteotomisi + Eks-Fiks

Ohsawa S et.al. (2006)

Kaynamama yok

Nörovasküler komplikasyonlar yok

Kompartman sendromu riski yok

Bağ laksitesi olan dizlerde bile 

düzeltilmesi gereken açısal deformite 

tam olarak düzeltilebiliyor

Pin dibi enfeksiyon riski

Yakın takip zorunluluğu

Uzun tedavi süresi
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Medial Açık Kama Osteotomisi + Eks-Fiks

Rozbruch SR et.al. (2010)
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Neden Eksternal Fiksatör?
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YTO cerrahileri sonrası olası problemler 

Lateral kapalı kama osteotomisi  (%10-60)  
 Üst ve alt kesilerin uyumsuzluğu, osteotomi sahasının tam kapanmaması

 Kısalık 

 Peroneal sinir hasarı

 Kompartman sendromu

 Kaynama gecikmesi ve kaynamama

 Patella infera

 Patellofemoral malalignment

 Posterior tibial eğimde azalma – posterior translasyon

 Karşı korteks hasarı

 Eklem içi uzanımlı kırık hattı

 Yetersiz düzeltme ve korreksiyon kaybı
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YTO cerrahileri sonrası olası problemler

Medial açık kama osteotomisi  (%4-40)
Uzama

Greft gereksinimi

 Kaynama gecikmesi ve kaynamama

 Eklemde sıkılaşma

 Eklem çizgisi tilti

 Posterior tibial eğimde artma – anterior translasyon

 Karşı korteks hasarı

 Eklem içi uzanımlı kırık hattı

 Yetersiz düzeltme ve korreksiyon kaybı
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Posterior tibial eğim değişikliği
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Posterior tibial eğim değişikliği

Nakamura E et.al. (2001) 

Uniplaner fiksatör üzerinden hemikallotazis ile patellar 

tendon uzunluğunda ve posterior tibial plato eğiminde 

çok az değişiklik
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Posterior tibial eğim değişikliği

Güneş T et.al. (2007)

Sirküler eksternal fiksatör aracılığıyla hemikallotazis 

olgularında posterior tibial plato eğiminde değişiklik yok
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Karşı kortekse uzanan kırık hatları 

van Raaj TM et.al. (2008)
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Eklem içi uzanımlı kırıklar

Lee SC et.al. (2011)
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YTO’da yetersiz düzeltme ve düzeltmenin kaybı 

Marti CB et.al. (2004)

Düzeltme derecesinin eksik belirlenmesi (yetersiz planlama)

Planlanan düzeltme derecesinin cerrahi olarak sağlanamaması (yetersiz teknik)

Sekonder deplasman ve kollaps (yetersiz koruma)

. Yetersiz implant

. Osteoporoz 

. Erken aşırı yüklenme

. Kaynama gecikmesi ve kaynamama

Süregiden kıkırdak ve kemik aşınması

Obezite ve dizde var olan instabilite
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YTO’da Düzeltme Derecesi

 İdeal dizilim hala 
tartışmalı !

 Fazla düzeltme, aşırı 
düzeltme değil !!!

Olguya göre değişen 
fazla düzeltme !!!

Yazarlar
Önerilen femorotibial 
açı (YTO sonrası)

Bauer (1969) 3° – 16° valgus

Coventry (1979) En az 7° valgus; 8° - 10°

Insall (1984) 5° – 10° valgus

Torgerson (1974) 7° – 8° fazla düzeltme

Kettelkamp (1976) 8° – 11° valgus

Maquet (1976) 3° fazla düzeltme

Vainionpaa (1981) 5° – 15° valgus

Yasuda (1992) 12° – 16° valgus

Mac Intosh ve Welsh (1977) 5° – 7° valgus

Engel (1981) 8° valgus

Fujisawa (1979) En az 7° valgus

Rudan ve Simurda (1991) 6° – 14° valgus

Koshino (2004) 10° valgus

Yüksek Tibial Osteotomi, 

Ed. Hakkı SUR, 2014, TOTBİD
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YTO’da Düzeltme Derecesi

Olguya göre değişen fazla düzeltme !!!

Eklem kıkırdak hasarı derecesi

Yürüme analizine göre düşük/yüksek adduksiyon 
momenti varlığı

Diğer dizin durumu

Eşlik eden kollateral bağ laksitesi

ÖÇB rekonstrüksiyon ihtiyacı

Hastanın morfotipi ve ırksal özellikleri

Müller W. High tibial osteotomy: Conditions, indications, techniques, problems, results. In: Thorngren 

KG, Soucacos PN, Horan F, Scott J, editors. European Instructional Course Lectures Vol. 5 London, 

England: British Editorial Society of Bone and Joint Surgery; 2001. p.194 – 206.  
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YTO’da Düzeltme Derecesi

Gaasbeek RDA et.al. (2005)

YTO cerrahileri açısal düzeltme yönünden değerlendirildiğinde, 

ameliyat öncesi amaçlanan ve sonrasında elde edilen açısal 

değerlerde farklılıklar söz konusu
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YTO’da Navigasyonun yeri

Hankemeier S et.al. (2006)

11
M. Güven



YTO sonrası TDP gerekliliği

Yasuda K et.al. (1992)

Rinonapoli E et.al. (1998)

YTO sonrası 5 yıllık başarı oranı %80-90

10 yıllık başarı oranı %45-65

YTO uyulanmış olguların %23’ü 7-8 yıl sonunda TDP’ye gidiyor

10
M. Güven



Eksternal Fiksatörlerin Avantajları

 Küçük insizyon – perkütan teknik

 İçeride implant yok

Osteotomi hattındaki hematomun boşalmaması

Güvenilir tespit

Her iki kolonun bütünlüğünün bozulduğu durumlarda stabil 
tespit imkanı

 Tam yüklenme imkanı

 Tam eklem hareket açıklığı

Gereğinde uzatma veya ilave deformite düzeltme imkanı

 İstenilen oranda istenen zamanda düzeltme sağlama
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Eksternal Fiksatörlerin Dezavantajları

Hasta uyumu – psikolojik komplikasyon

 Pin-çivi dibi enfeksiyonu

Osteotomi tekniği zor

Öğrenme eğrisi uzun

 Tedrici düzeltmelerde uzun tedavi süresi ve yakın takip

 Akut düzeltmelerde nörovasküler komplikasyonlar ?
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Nasıl bir fiksatör tasarımı gerekli?

Uygulaması kolay

Hasta uyumunun sorunsuz ya da daha az sorunlu olduğu 
mümkün olduğunca küçük bir fiksatör

Deformite merkezine yakın planda düzeltme

 Stabil tespit

 Erken yük verme imkanı

 Tedavi süresini uzatmayan

 Ameliyat sonrası dönemde düzeltme derecesinde değişiklik 
yapma imkanı sağlayan

 TDP uygulamalarına sıkıntı yaratmayacak
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OWO-FIX Eksternal Fiksatörü

Özellikler

Proksimal Schanz tutucu 

(alüminyum)

Proksimal ark 

(karbonfiber)
Açılanabilir bağlantı parçası 

(titanyum + alüminyum)

Distraktör 

(paslanmaz çelik)

Kesi bloğu 

(alüminyum)

Fiksatörün ağırlığı: 410 gr

6 adet Schanz vidası ile birlikte ağırlık: 477 gr

Distal Schanz tutucu 

(alüminyum)

Kirschner teli 

kılavuzu 

(paslanmaz çelik)
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OWO-FIX Eksternal Fiksatörü

Özellikler

Proksimal genişlik: 19,5 cm

Distal genişlik: 11,5 cm

Yükseklik: 13,5 cm
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Endikasyonlar ve Hasta seçimi

Mekanik aksın varus pozisyonunda bozulmuş olduğu genu 
varum deformiteleri

Unikompartmantal gonartroz olguları

 Yaş ? (fizyolojik-kronolojik)

 En az 90°’lik fleksiyon hareket genişliği

 15°’den daha az fleksiyon kontraktürü

 Eklem subluksasyonunun olmaması

 Patellofemoral eklem tutulumunun olmaması ?

 15°’den daha fazla düzeltme gerektirmeyen deformiteler
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Kontrendikasyonlar 

 Eklem subluksasyonu varlığı ve ileri evre OA

 Lateral kompartman tutulumu (lateral menisektomi hikayesi)

 90°’den daha az fleksiyon genişliği

 15°’den daha fazla fleksiyon kontraktürü

 65 yaş üstü ?

Obezite (VKİ > 30)

 Enflamatuar artrit varlığı

 Ekstremite dolaşım bozukluğu
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Ameliyat öncesi planlama

 Basarak AP ve lateral diz 
radyografileri

Gereken olgularda stres grafileri

 40° fleksiyonda basarak PA diz 
radyografisi (Rosenberg)

Her iki alt ekstremite görülür 
ortoröntgenografi

 Tanjansiyel patella grafisi

MRG ?
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OWO-FIX uygulaması sonrası rehabilitasyon

 Ağrıyı tolere edebildiği oranda tam aktif yüklenme

 Tam pasif ve aktif ROM
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OWO-FIX  Olgu Örnekleri
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

. 5 yıldır sağ diz ağrısı

. 3 yıl önce sağ dizde  

artroskopik menisektomi

. Sağ diz ekstansiyon tam, 

fleksiyon 120°

. Laksite yok
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

PMTA: 81°

DLFA: 88° PPTA: 82°

aFTA: 0°
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta
Erken postop.
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 3. hafta 
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 6. hafta 
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 8. hafta 
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 12. hafta 
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 1. yıl 

PPTA: 82°

aFTA: 6°

M. Güven



Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 1. yıl 
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Olgu 1: Y.D., 54 y., kadın hasta

Postop. 1. yıl Preop.  
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta

. 3 yıldır her iki dizde ağrı

. Geçirilmiş operasyon 

öyküsü yok

. Her iki diz ekstansiyon 

tam, fleksiyon 120°

. Laksite yok
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Erken postop.  
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Erken postop.  
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Postop. 7. hafta 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Postop. 7. hafta 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Postop. 7. hafta 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta
Postop. 3. ay 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta

Postop. 11. ay 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta

Postop. 11. ay 
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Olgu 2: H.U., 56 y., kadın hasta

Postop. 11. ay Preop.  
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