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PELVÝS YARALANMALARININ TEDAVÝSÝNDE
EKSTERNAL FÝKSASYONUN YERÝ: ENDÝKASYONLAR VE
GÜNCEL EÐÝLÝMLER
Mehmet ARAZÝ*, Abdurrahman KUTLU**
ÖZET
Günümüzde pelvisin anstabil lezyonlarýnýn tedavisi,
travmatolojinin önemli bir konusu olmaya devam
etmektedir. Tedavide, internal tespit araçlarý ve
eksternal fiksatör uygulamalarý gibi cerrahi
yaklaþýmlar sýklýkla uygulanmaktadýr. Uygulanan
tedavi þekli ile prognoz arasýnda doðrudan bir iliþki
olmasa da, erken hasta rehabilitasyonu amacýyla,
anatomik ve saðlam bir tespit gerekmektedir.
Eksternal fiksatörler, kolay ve emniyetli ancak her
zaman anatomik olmayan bir tespite imkan
vermektedir. Yine de eksternal fiksatörler, özellikle
erken dönemde öldürücü pelvik hemorajinin
tedavisinde ve bazý tip B yaralanmalarýn kalýcý
tedavisinde etkili olmaktadýr. Tip C yaralanmalarda
ise stabilite sorunu devam etmektedir. Eksternal
fiksatörlerin tek baþýna kullanýldýðýnda yetersiz
kalacaðý bu tip vakalarda erken rehabilitasyon
amacýyla, tecrübeli ekiplerce yapýlacak internal
tespitten kaçýnýlmamalýdýr. Redüksiyon ve stabilite
sorunlarý nedeniyle kalýcý tedavideki yeri
daralmakla birlikte, pelvik eksternal fiksasyon, basit
ve emniyetli uygulanmasý nedeniyle, uygun
endikasyonlarda ve dikkatlice seçilmiþ hastalarda
alternatif bir tedavi yaklaþýmý olmaya devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pelvis Kýrýklarý, Eksternal
Fiksasyon, Cerrahi Tedavi.
SUMMARY
THE ROLE OF EXTERNAL FIXATION FOR THE
TREATMENT OF THE PELVIC INJURIES:
INDICATIONS AND CURRENT CONCEPTS
The management of major pelvic fractures
continues to be an issue of a great importance in
skeletal trauma surgery. The internal and/or
external fixations of the pelvic ring are mainly used
techniques for the operative treatment. Anatomical
or near anatomical, and stable reduction should

be performed on patients for early rehabilitation,
although there is no a direct relationship between
the treatment modality and outcome of the pelvic
injury. The pelvic external fixation offers an easy
and safe application. In contrast, this application
also does not anatomically reduct the pelvic lesion.
However, in resuscitative phase of the treatment,
the life-threatening pelvic hemorrhage could be
controlled by a pelvic external fixation. Some of
the type B injuries are definitely treated by external
fixation. However this application could not control
type C pelvic injuries, when it is used alone. In
this circumstance, the open reduction of the pelvic
fracture might be performed on the patients for
early rehabilitation by expert surgeons. A simple
pelvic external fixation with low complication rates
is an alternative treatment modality in the carefully
selected patient with an unstable pelvic injury
although it has a limited role in the definitive
treatment for this injury due to reduction and
stability problems.
Key Words: Pelvic Fractures, External Fixator,
Operative Treatment.
GÝRÝÞ
Yüksek enerjili travmalar sonucu oluþan anstabil
pelvis kýrýklarý önemli morbidite ve mortalite nedeni
olmaya devam etmektedir 1-4 . Tarihsel süreç
içerisinde deðiþik konservatif tedavi yaklaþýmlarý
uygulanmýþ olsa da, özellikle son 20 yýlda anstabil
pelvis kýrýklarýnýn cerrahi tedavisi ilgi çeken bir alan
haline gelmiþtir. Cerrahi tedavide amaç,
mortalitenin azaltýlmasý, saðlam ve anatomik bir
tespit ile erken rehabilitasyona izin verilmesi, erken
ve geç dönemdeki komplikasyonlarýn en aza
indirilmesidir.
Pelvis kýrýklarýnýn tedavisinde eksternal fiksasyon
ilk kez 50 yýl önce Pennal ve Sutherland tarafýndan
Roger-Anderson fiksatörü ile uygulanmýþtýr 5 .
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Ancak, Slatis ve Karahurju'nun6 1970'li yýllarda
trapezoid fiksatörle ilk dikkat çeken uygulamalarý
yapmasýna kadar ciddi bir çalýþma bildirilmemiþtir.
Müller ve ark7 1978'de Wagner'in uzatma cihazýný
iki vakada uygulamýþlardýr. Daha fazla stabilite elde
etmek için, Mears ve Fu 8 1980'de inferior ve
superior yerleþimli çivilerin birleþtirilmesiyle oluþan,
"double-cluster" pelvik eksternal fiksatörü posterior
destekle birlikte uygulamýþlardýr. Wild ve ark.9
Hofmann'ýn eksternal fiksatörü ile özellikle tip B
lezyonlarda oldukça baþarýlý ve gelecek için ümit
verici sonuçlar bildirmiþlerdir.
Eksternal fiksasyonda görülen bu hareketlenmeye
paralel olarak ülkemizde de pelviste eksternal
fiksatör uygulamalarý yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Ulaþabildiðimiz ilk çalýþma 1977 ve 1980 yýllarý
arasýnda Sebik10'e ait 9 vakalýk çalýþmadýr. Yine
Arslanoðlu ve Kunak11 Gazi tipi pelvis eksternal
fiksatörü ile 12 hastada çok baþarýlý sonuçlar
bildirmiþlerdir12 . Yurdumuzda pelvis eksternal
fiksatörleri üzerindeki ilk ciddi biomekanik çalýþma,
1988'de Gülþen ve ark13 aittir. Korkusuz14 1992'de
Gazi tipi pelvis eksternal fiksatörünün biomekanik
özelliklerini ve daha sonra da klinik uygulamalarýný
bildirmiþtir 15,16 . Biz de Selçuk tipi eksternal
fiksatörün kadavra pelvisleri üzerindeki biomekanik
ve klinik özelliklerini 1995'de yayýnlamýþtýk17,18.
Günümüze kadar ülkemizden konu ile ilgili deðiþik
çalýþmalar bildirilmiþtir19,20.
EKSTERNAL FÝKSASYON
ENDÝKASYONLARI
Biomekanik destekten yoksun olan ilk klinik
çalýþmalarda6-8 oldukça baþarýlý ve umut verici
sonuçlar bildirilmesine raðmen özellikle posterior
stabilite kavramýnýn tanýmlanmasýndan sonra tip
C yaralanmalarda hiç bir eksternal fiksatörün
yeterli stabiliteyi saðlayamadýðý gerçeði ile karþý
karþýya kalýnmýþtýr. Çerçeve dizaynlarýnda yapýlan
tüm iyileþtirici çalýþmalara raðmen stabilite sorunu
düzeltilememiþtir1-5,9,13-18,21-26. Tip C yaralanmalarda eksternal fiksatör üzerine gelen torsiyonel ve
eðici zorlanmalar kýsa sürede yetmezliðe neden
olmaktadýr. Ýnternal fiksasyon araçlarý ise her türlü
yaralanma tipinde biomekanik olarak eksternal
fiksatörlerden daha üstün sonuçlar vermiþtir1-4,23,24.
Bu özellik, son yýllarda Ortopedik cerrahlarýn
eksternal fiksasyondan ziyade, internal tespit
yöntemlerine daha çok yönelmelerine neden
olmuþtur23 (Þekil 1).
Bu geliþmeler ýþýðýnda, pelvis kýrýklarýnýn
tedavisinde eksternal fiksasyonun temel
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Þekil 1: Kliniðimizde 1992 ve 2000 yýllarý arasýnda pelvis
eksternal fiksatörü uygulanarak tedavi edilen pelvis
yaralanmalý hastalarýn yýllara göre daðýlýmý.

endikasyon alaný, hayat kurtarýcý (resüstif-geçici)
ve kalýcý tedavi yöntemi olarak iki grupta
incelenebilir.
1. Hayat kurtarýcý
Eksternal fiksasyonun bu uygulama endikasyonu
pelvik eksternal fiksatörlerin anstabil pelvis
yaralanmalarýnda öldürücü pelvik kanamayý
kontrol altýna almasý ile izah edilir. Anstabil pelvik
travmayla gelen hastaya ilk yapýlacak þey, hastayý
hemodinamik olarak stabil hale getirmektir.
Huittinen ve Slatis27 1973'te yaptýðý postmortem
anjiografik çalýþmada, pelvis kýrýklarýnda major
kanamanýn spongios kýrýk yüzeylerinden olduðunu
göstermiþlerdir. Bu bulgudan yola çýkýlarak kýrýk
redüksiyonu ile kanamanýn kontrol altýna
alýnabileceði gösterilmiþtir. Kanama potansiyeli en
yüksek olan kýrýklar, açýk kitap tipi ve vertikal
makaslanma tipi yaralanmalardýr. Pelvis eksternal
fiksatörlerinin ve pelvise kompresyon yaparak etkili
olan Ganz28 tipi antiþok pelvik klemplerin ölümcül
kanamalarý kontrol altýna almalarý, temelde kýrýk
fragmanlarýnýn hareketinin azalmasý ile izah
edilebilir (Þekil 2). Ghanayem ve ark.29 1995
yýlýnda eksternal fiksatörlerin bu özelliðini
bilgisayarlý tomografik çalýþmada gösterdiler. Yine
pek çok yayýnda pelvik eksternal fiksasyonun
hastalarýn kan ihtiyacýný azalttýðý ve kanamanýn
tedavisinde alternatif bir yaklaþým olabileceði
bildirilmiþtir1-4,7,9,23,24,30-41.
Hayat kurtarýcý endikasyonda pelvik eksternal
fiksasyon acil odasýnda takriben 20-30 dk. gibi kýsa
bir süre içerisinde lokal anestezi altýnda redüksiyon
ile uðraþýlmadan uygulanmasý gereklidir. Bir kez
eksternal fiksasyon saðlandýktan sonra hasta
tamamen stabil oluncaya kadar kesinlikle
redüksiyon ile uðraþýlmamalýdýr. Her bir redüksiyon
denemesinin pelviste yeni kanamalara neden
olabileceði unutulmamalýdýr. Erken dönemde
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UYGULAMA TEKNÝÐÝ
1. Çivi Yerleþtirme
Pelviste eksternal fiksatör uygulamalarýnda, çivi
yerleþtirilmesi iþleminde, çivilerin pelvisteki yerleþim
yerleri ve yerleþtirme teknikleri özellik taþýmaktadýr.

Þekil 2: Pelvis eksternal fiksatörlerinin pelvik kanamayý
kontrol altýna almasý.

eksternal fiksasyona raðmen hemodinamiði
düzelmeyen hastalarda pelvik kanamanýn
kaynaðýnýn araþtýrýlmasý için anjiografi ve gerekirse
selektif embolizasyon yapýlmalýdýr3,4,31,33. Gerekirse
hasta stabil hale geldikten sonra daha iyi koþullarda
eksternal fiksasyon ya da internal tespit gibi
alternatiflerden faydalanýlabilir.
2. Kalýcý tedavi yöntemi
i. Tek baþýna eksternal fiksasyon.
ii. Ýnternal tespit ya da iskelet traksiyonu ile
kombine eksternal fiksasyon.
i. Tek baþýna eksternal fiksasyon: Tile'a23 göre Tip
B, rotasyonel instabil vertikal stabil lezyonlarda
kullanýlabilir. Buna göre simfizis pubiste 2,5 cm'den
fazla ayrýlma gösteren açýk kitap tipi yaralanmalar,
ayný taraflý ve karþý taraflý (kova sapý) lateral
kompresyon yaralanmalarýnýn kalýcý tedavisinde,
özellikle multitravmalý hastalarda erken
rehabilitasyon amacýyla eksternal fiksasyon
kullanýlabilir1-5,23,24,34,41-44. Özellikle fekal veya
üriner bulaþ þüphesi olan açýk pelvis
yaralanmalarýnda, internal tespit yapýlamayacak
kadar kirli durumlarda, eksternal fiksatörler internal
fiksasyona tercih edilmelidir1,2.
ii. Kombine eksternal fiksasyon: Tip C lezyonlarda,
eksternal fiksatörler tek baþýna redüksiyonun
idamesinde yeterli saðlamlýðý temin edemediði için,
eksternal fiksatör internal tespit yöntemleri ya da
iskelet
traksiyonu
ile
desteklenerek
uygulanabilir1,4,5,23,24,34,42,43. Bununla birlikte bu
tip yaralanmalarýn tedavisinde eksternal
fiksatörlerin kullaným alaný oldukça daralmýþtýr23,41.

i. Çivi yerleþtirme yeri: Ýliak kanat üzerine standart
(superior) yerleþim ve SÝAS ile SÝAÝ arasýna,
asetabulumun üstündeki kalýn kemik blok içine
alçak (inferior) yerleþim olmak üzere iki belirgin
yerleþim yeri tanýmlanmýþtýr1-5,24,43. En sýk standartsuperior yerleþim tercih edilse de son yýllarda
özellikle Avrupalý ortopedistlerce inferior yerleþim
popularize olmuþtur45. Son çalýþmalarda inferior
yerleþimin standart yerleþime göre daha stabil
olduðu belirtilmektedir4,45,46. Yine bu yerleþim þekli,
abdomen bakýmýný da kolaylaþtýrmaktadýr. Kim ve
ark. 45 beþ kadavra pelvisi üzerinde yaptýklarý
biomekanik ve anatomik çalýþmada, inferior
yerleþimin stabil olduðu kadar emniyetli bir
yaklaþým olduðunu da bildirmiþlerdir. Kalça
eklemine girme riski, pelvik tamponadýn açýlmasý
ve bunun sonucu olarak kanama riski, inferior
yaklaþýmýn dezavantajlarý olarak sayýlabilir. Ayný
zamanda lateral femoral kuteneal sinirin yaralanma
riski de mevcuttur4,43.
ii. Çivi yerleþtirme tekniði: Açýk ve perkütanöz
teknik olmak üzere iki teknik mevcuttur. Açýk
teknikte, iliak kanat üzerinde 5-7 cm'lik transvers
cilt insizyonu yapýlarak fasyaya kadar gelinir. Ýliak
kemik palpe edilir ve nadiren oryantasyon için iç
ya da dýþ duvarýn dekole edilmesi gerekli olabilir.
Ancak bu, pelvik tamponadý ortadan kaldýracaðý
için tavsiye edilmez. Ýnce bir K-teli iliak kanatýn iç
duvarý boyunca ilerletilir ve klavuz olarak kullanýlýr.
Biz, çivi yerinin belirlenmesi için 4 mm.'lik bir
Steinmann çivisi ile, önce SÝAS'un 2 cm arkasýndan
bir iz yapýyoruz (Þekil 3A-C). Daha sonra kemikte
açýlan bu izden 3.5 mm.'lik matkap ucu ile kemik
içerisinde 1,5 cm. kadar ilerlenir. 5 ya da 6 mm.'lik
self-taping Schanz çivisi açýlan deliðe yerleþtirilir
ve çekiç yardýmýyla hafifçe oturtulur. Schanz çivisi
kýlavuz K-teline uygun olarak açýlan delikten, el
ile yaklaþýk beþ cm kadar ilerletilir. Diðer çiviler
birinci çivi klavuz alýnarak birer cm. arayla
yerleþtirilirler. Çivi dipleri uygun þekilde sütüre edilir
ve sýký gaz tamponlarla kapatýlýr.
Schanz çivisi çapý en az 5 mm. olmalý, çocuklarda
4 mm. çiviler tercih edilmelidir. Bununla birlikte,
6 mm. çivilerde penetrasyon riskinin yüksek olduðu
unutulmamalýdýr4,47.
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redüksiyondan sonra iliak kanadýn alacaðý yeni
yerleþim yeri dikkate alýnarak yapýlmalýdýr 4 .
Perkütanoz teknik, kýsa sürede çivi yerleþtirilmesini
temin eder. Açýk teknikte ise enfeksiyon riski
yüksektir ve pelvisin tamponad etkisi ortadan
kalktýðý için kanama riski sözkonusudur. Biz son
yýllarda ileri derecede obes hastalar dýþýnda
perkütanöz tekniði uygulamaktayýz.

Þekil 3a

Ýster açýk ister perkütanöz olsun, pratik uygulamada
çivilerin yanlýþ yerleþtirilmesi oldukça sýk karþýlaþýlan
bir durumdur. Ýliak kanatýn ince ve eðri þekilli yapýsý
nedeniyle baðýmsýz çivi yerleþtirilmesine imkan
veren sistemlerin kullanýlmasý, doðru ve stabil çivi
yerleþtirme için önemlidir (Þekil 4). Yine skopi
kullanýmý doðru yerleþtirme için tavsiye
edilir 4,5,23,43. Ameliyat sonrasý dönemde, çivi
yerleþtirmenin kontrolu en iyi outlet pelvis grafisi
ile yapýlýr 43,48 . Yang ve Iannacone 4 çivi
yerleþtirmede, spinal cerrahi ameliyatlarýnda
kullanýlan pedikül bulucunun kullanýlmasý ile daha
doðru çivi yerleþtirmenin mümkün olacaðý ve
penetrasyon riskinin azalacaðýný bildirmiþtir.

Þekil 3b

Þekil 3a-c: Ýliak kanat üzerine superior lokalizasyonda
çivi yerleþtirilmesi sýrasýnda, klavuz K-teli yerleþtirildikten
sonra, bir Steinmann çivisi yardýmýyla, ilk çivi için SÝAS'ýn
iki cm. arkasýndan, önce iç duvar (A), arkasýndan dýþ
duvar (B) ve nihayetinde iliak kemiðin yaklaþýk ortasý tespit
edilerek iz yapýlmasý (C).

Perkütanoz teknikte iliak kanat palpe edildikten
sonra çivilerin geleceði yerlere iliak kanata dik 12 cm'lik insizyonlar yapýlýr. Açýk teknikte olduðu gibi
çiviler yerleþtirilir. Delme ve çivi yerleþtirme
iþlemleri sýrasýnda yumuþak dokularý korumak için
uygun klavuzlar kullanýlmalýdýr. Ýliak kanadýn ileri
derecede yer deðiþtirdiði lezyonlarda cerrahi kesi,

Þekil 4: Baðýmsýz rod-çivi baðlantýsýna izin veren
sistemler, iliak kemik üzerinde daha güvenli ve saðlam çivi
yerleþtirilmesini mümkün kýlmaktadýr.
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2. Çerçeve Seçimi
Özellikle posterior stabiliteyi temin etmek için,
"double-cluster" (Þekil 5) çerçeve sistemi dahil
deðiþik sistemler tanýmlanmýþ olmakla birlikte, rutin
uygulamada günümüzde en çok rektangüler,
trapezoid tipte anterior çerçeve sistemleri
kullanýlmaktadýr1,4,5,8,18,19,24 (Þekil 6). Eklemi az
olan fiksatörlerin ise klinikte kullaným olanaklarý
sýnýrlýdýr26. Çerçeve sistemi kurulurken batýna çok
yakýn olmamasýna dikkat edilmelidir.
3. Redüksiyon Tekniði
Pelvik eksternal fiksasyonda kapalý redüksiyon için
x-ýþýný geçiren masa ve skopi gereklidir. Her kýrýkçýkýk tipine göre farklý redüksiyon yöntemleri
uygulanýr. Açýk kitap tipi yaralanmalarda çivi
gruplarýndan yararlanarak iliak kanatlar iç
rotasyona zorlanýrken birbirine yaklaþtýrýlýr. Çoðu
kez bu yeterli olmaz, bir asistanýn bacaklarý tutarak
her iki femuru iç rotasyona zorlamasý gerekebilir.
Bu yöntemlerle redükte edilemeyen lezyonlarda,

Þekil 5: Double-cluster tipte pelvis eksternal fiksasyon
konfigürasyonu. Ýnferior lokalizasyonlu çivilere dikkat ediniz.

etkilenen taraf altta kalacak þekilde hasta yan
çevrilir, ve üstten bastýrýlarak redüksiyon
saðlanýr23,43.
L ateral
kompresyon
yaralanmalarýnda
malrotasyonda olan iliak kanat, çivi gruplarý
manivela gibi kullanýlarak derote edilir ve
redüksiyon saðlanýr.
Tip C yaralanmalarda, yer deðiþtirme posterosuperior olduðu için traksiyon masasýnda etkilenen
femurdan, kalça 45-90° fleksiyondayken traksiyon
yapýlarak redüksiyon yapýlýr 43 . Bu tip
yaralanmalarda posterior lezyonun internal tespiti
gerekir. Eðer internal tespit yapýlmayacaksa iskelet
traksiyonuna devam edilmelidir1,34.
PROBLEMLER VE GELECEK
YÖNELÝMLER
Pelviste eksternal fiksatör uygulamalarýnýn ciddi
komplikasyonlarý yoktur. Literatürde ameliyat
sonrasý bir vakada ince baðýrsak obstrüksiyonu
bildirilmiþtir 49 . En yaygýn problem çivi dibi
enfeksiyonudur. Bu durum özellikle obes
hastalarda dikkat çekmektedir. Literatürde deðiþik
oranlar bildirmekle birlikte, bunun nedeni
muhtemelen enfeksiyonun tanýmlanmasýndaki bazý
göreceli kriterler olabilir. Bizim 41 hastalýk serimizde
%20'ye varan çivi dibi enfeksiyonu tespit
edilmiþtir42 (Tablo 1). Çivi dibi enfeksiyonunun
önlenmesi için, yumuþak dokulara saygýlý olunmalý
ve dokular usulüne uygun olarak kapatýlmalýdýr.
Gergin olan çivi diplerinde cilde uygun kesiler
yapýlarak cilt rahatlatýlmalýdýr. Ameliyat sonunda
çivi diplerinin sýký gaz tamponlarla kapatýlmasý çivicilt hareketini azaltacaktýr. Pansumanlarda hidrojen
peroksid tavsiye edilir4,8,24. Enfeksiyon geliþen
vakalarda günde 2-3 kez pansuman yapýlýr ve
parenteral geniþ spektrumlu antibiyotik uygulanýr.
Tedaviye cevap vermeyen çiviler çýkarýlýp yeniden
yerleþtirilmelidir.
Ýnferior yerleþim sýrasýnda lateral kuteneal femoral
sinirin yaralanma riski mevcuttur. Özellikle
klavuzlarýn kullanýlmasý ile ya da açýk yerleþtirilerek
korunmak mümkündür4,43,45.

Þekil 6: Kliniðimizde geliþtirdiðimiz Selçuk tipi pelvis
eksternal fiksatörünün rektangüler, trapezoid tipte
kurulmuþ hali.

Özet olarak; anstabil pelvis yaralanmalarýnýn
tedavisi hâlâ çeþitli ciddi erken ve geç dönem
komplikasyonlarý ile beraberdir. Pelvis eksternal
fiksatörleri ile emniyetli ancak genellikle tam
anatomik olmayan redüksiyon elde edilmektedir.
Bu nedenle son yýllarda eksternal fiksatörlerin
endikasyonu acil tedavide ölümcül kanamalarýn
kontrolu ve bazý tip B yaralanmalarýnýn tedavisi
olmak üzere daralmýþtýr. Özellikle yeni geliþtirilen
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Tablo 1
Deðiþik Çalýþmalarda Bildirilen Çivi Dibi Enfeksiyon Oranlarý
Çalýþma

Vaka Sayýsý

Çivi Dibi Enfeksiyonu

Wild ve ark. (1982)
Lansinger ve ark. (1984)
Majeed (1990)

45
16
42
açýk teknik:
kapalý teknik:
11
110
41

%22.2
%12.5

Kapukaya ve ark. (1999)
Lindahl ve ark. (1999)
Arazi ve ark. (2000)

%40
%30
%9
%24
%19.5

görüntüleme yöntemleri sayesinde minamal invazif
internal tespit uygulamalarý pelvis yaralanmalarýnýn
tedavisinde gelecek için ümit veren önemli
geliþmeler olarak dikkat çekmektedir. Ancak
internal tespit yöntemlerinin, teknik olarak hâlâ zor
ve yüksek komplikasyon oranlarýyla birlikte olduðu
ve ciddi derecede tecrübe ve uzun bir öðrenme
eðrisi gerektirdiði unutulmamalýdýr. Bu nedenle,
pelvis eksternal fiksatörleri özellikle çok iyi seçilmiþ
hastalarda hâlâ alternatif bir yaklaþým olmaya
devam etmektedir.

11. Arslanoðlu O, Kunak F. Pelvis kýrýklarýnda eksternal fiksatör
ile tedavi: VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre
Kitabý, sayfa: 305-8. Ankara, Emel Matbaasý, 1984.
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