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ÖZET

SUMMARY

Kliniðimizde, 1992-1997 yýllarý arasýnda, humerus
diafizi ve femur diafizi ile proksimal ucunda metastaz
ve multipl miyeloma baðlý patolojik kýrýk tanýsýyla
cerrahi olarak tedavi edilen 35 hastanýn 37 kýrýðý
deðerlendirildi. Yaþ ortalamasý, 63.6 olan olgularda,
primer tümör, %40 oranýnda meme, %28.5
oranýnda akciðerdeydi. 7 olguda, patolojik kýrýk,
primer tümör tanýsýndan önce oluþmuþtu. Humerus
diafiz kýrýklý olgularda, açýk intramedüller çivileme
veya tümör rezeksiyon protezi ve PMMA; femur
diafiz kýrýklarýnda, açýk intramedüller kilitli veya
kilitsiz Kuntscher çivileri; femur proksimal
ucundaysa, çoðunlukla total veya parsiyel tümör
rezeksiyon protezi; 3 subtrokanterik kýrýktaysa
Küntscher çivileri kullanýldý. Ortalama izlem süresi,
10 aydý ve 17 olgu kaybedilmiþtir.

SURGICAL TREATMENT IN LONG BONE
METASTATIC FRACTURES

Femur proksimal uç kýrýðý nedeniyle opere edilen 5
olguda komplikasyon geliþmiþtir. Bunlarýn 2'si ilk
operasyonda retrograd ender çivileri uygulanmasý
nedeniyle, 2'siyse tümör rezeksiyon protezi
uygulanmasýndan sonra luksasyon geliþmesi
nedeniyle fiksasyon yetersizliði geliþen olgulardýr.
Olgular, genel olarak, cerrahi tedavinin þekli (açýk
veya kapalý) ve PMMA kullanýmý açýsýndan literatür
bilgileriyle ele alýnmýþtýr.
Sonuç olarak, humerus ve femur diafiz kýrýklarýnda,
açýk yöntemle intramedüller fiksasyonla beraber
PMMA kullanýmý; femur proksimal uç
kýrýklarýndaysa, erken mobilizasyon ve yüklenme
amacýyla, hastanýn beklenen yaþam süresi de göz
önünde bulundurularak tümör rezeksiyon protezi
uygulamasý, tercih edilen yöntemler olmalýdýr.
Anahtar Kelimeler: Patolojik Kýrýk, Uzun Kemik
Metastazlarý,
Ýntramedüller
Çivileme,
Polimetilmetakrilat.

Purpose: The purpose of this study is to evaluate
the results of the surgical treatments performed
because of long bone metastatic fractures and
discuss the surgical strategy, technical indications
and the use of polymethylmetacrylate (PMMA), with
regard to the literature.
Patients and Methods: 37 pathologic fractures
of humeral and femoral shaft and femur proximal
end in 35 patients, due to metastasis of the primary
tumor or multiple myeloma treated with surgical
intervention between 1992-1997, were evaluated.
The mean age was 63.6; and the primary tumor
was the breast cancer in 40%. The mean followup time was 10 months and 17 cases had died. In
humeral shaft fractures, the majority of the cases
were treated by the open method, with
intramedullary nails or tumour resection prosthesis
augmented by PMMA. In femoral fractures,
intramedullary Kuntscher nails with PMMA or
resection prosthesis were the primary choices.
Results: In all cases, except two who have died
early after surgery, immediate was stability. In 2
cases, operated obtained previously because of
femur proximal end fractures, loss of fixation
developed after retrograde nailing with Ender nails,
and in 2 others, the resection prostheses dislocated.
Conclusion: For early function in humerus and
femur metastatic fractures, intramedullary nailing
and PMMA with the open method and in femur
proximal end fractures, by taking into consideration
the expected life time of the patient, tumor resection
prosthesis must be the primary choice.
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GÝRÝÞ
Metastatik kemik tümörleri, iskelet sisteminin en sýk
görülen tümörleridir. Bu metastazlarýn, önemli bir
kýsmýnda primer tümör, meme, akciðer, prostat ve
böbrektedir. Bazý olgularda, primer tümör, uzun süre
gizlenmekte ve hasta ancak patolojik bir kýrýkla,
terminal dönemde hekimin karþýsýna çýkabilmektedir.
Patolojik kýrýklarýn en çok görüldüðü bölgeler, femur
üst ucu, diafizi, humerus ve vertebralardýr. Uzun
kemik metastazlarýnda, cerrahi tedavi kararýnýn
verilmesinde, hastanýn genel saðlýk durumu, sistemik
tutulum, ekstremitedeki tutulum geniþliði, tümörün
histolojik özelliði ve hastanýn beklenen yaþam süresi
ve diðer metastazlar önem kazanýr1,2,3.
Metastatik kýrýklarda, cerrahi tedavi prensipleri birçok
yazar tarafýndan ortak kabul görürken, tedavinin
tekniði konusunda halen birtakým görüþ ayrýlýklarý
vardýr. Cerrahi tedavide, geçmiþte konservatif tedavi
ve daha sonralarý plaklý internal fiksasyon ve
gereðinde greftleme teknikleri uygulanýrken;
günümüzde daha çok intramedüller çiviler, geniþ
rezeksiyon gerektiren olgularda ise tümör rezeksiyon
protezleri ve beraberinde boþluk doldurucu olarak
polimetilmetakrilat (PMMA) kullanýlmaktadýr.
Cerrahide en önemli sorunlar, lezyonu çevreleyen
kemiðin kalitesinin kötü olmasý ve lezyonun oldukça
büyük boyutlara ulaþabilmesidir2. Amaç, hastanýn
aðrýsýnýn giderilmesi, mobilizasyonunun saðlanmasý,
fonksiyonunun restore edilmesi, emosyonel
durumunun düzeltilmesi, sonuçta yaþam kalitesinin
ve radyoterapinin etkinliðinin arttýrýlmasýdýr4,5,6.
Çalýþmanýn amacý, metastaz ve multipl miyeloma
baðlý uzun kemik metastatik kýrýðý nedeniyle
kliniðimizde cerrahi tedavi uygulanmýþ olan olgularýn
genel deðerlendirmesini yapmak ve bu olgular ile
literatürün ýþýðýnda operasyon gerekliliðini, cerrahi
teknik endikasyonlarýný ve PMMA kullanýmýnýn
uygunluðunu tartýþmaktýr.
HASTAL AR VE YÖNTEM
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniði'nde, 1992-1997 yýllarý arasýnda,
metastaz veya multipl miyeloma baðlý patolojik uzun
kemik kýrýðý bulunan ve tümü primer olarak
hastanemizde opere edilen 35 hastanýn 37 kýrýðý
çalýþmaya alýnmýþtýr. Bu olgularýn 19'u kadýn
(%54.2), 16'sý erkek (%45.7) olup yaþ ortalamalarý

63.6 (34-80)'dir. Primer tümörlerin daðýlýmýnda,
meme kanseri, ilk sýrayý almaktadýr. Bu daðýlým,
Tablo I'de izlenmektedir.
Opere edilen bölgeler deðerlendirildiðinde, ilk sýrayý
13'er kýrýkla humerus diafizi ve femur proksimal ucu
almaktadýr. Patolojik kýrýk bölgelerinin daðýlýmý, Tablo
II'de görülmektedir. Tüm olgular, minimal bir travma
sonrasý, aðrý ve fonksiyon kaybý nedeniyle
baþvurmuþlardýr. Yedi olgu (%20) ise, hastanemize
ilk baþvuru nedeni patolojik kýrýk olup primer tümör,
henüz ortaya konmamýþ olanlardýr. Bu 8 olgunun
yaþ ortalamasý 65.12 olup daha sonra yapýlan
incelemelerinde, 5'inde (%71) primer tümör
akciðerde saptanmýþtýr.
Postoperatif ortalama takip süresi, 10 ay (4 gün-38
ay)'dýr. Bu süre, humerus diafiz kýrýklý olgularda, 5
ay (10 gün-8 ay), femur diafiz kýrýklarýnda 11 ay (6
ay-22 ay), femur proksimal uç kýrýklarýnda ise 12
ay (4 gün-38 ay)'dýr.
Humerus diafiz kýrýðý saptanan 13 olgunun 4'ünde
tümör rezeksiyon protezi, 4'ünde Küntscher çivisi,
3'ünde Rush pin, 1'er tanesinde de Ender çivileri
ve Kirschner telleri kullanýlmýþ ve 12 olguda kýrýk
hattý açýlarak rezeksiyon yapýlmýþ, adjuvant olarak
PMMA kullanýlmýþtýr (Resim 1a-b). Bu olgularda,
Rush pin, Ender çivisi ve Kirschner telleri kullanýlan
olgularda palyatif amaçlý giriþim uygulanmýþ, diðer
sekiz olgudaysa, lokal metastaz kontrolünü saðlamak
ve aðrýyý gidererek fonksiyonu düzeltmek amacýyla
daha radikal yöntemlere baþvurulmuþtur. Humerus
Tablo I
Primer Tümörlerin Daðýlýmý
Primer Tümör

Meme kanseri
Akciðer kanseri
Multipl miyelom
Prostat kanseri
Böbrek kanseri
Uterus kanseri

Hasta Sayýsý

Oran

14
10
6
3
1
1

%40
%28.5
%17.1
%8.5
%2.8
%2.8

Tablo II
Opere Edilen Kýrýk Bölgelerinin Daðýlýmý
Kýrýk Bölgesi

Humerus diafizi
Femur proksimal ucu
Femur diafizi
Humerus proksimal ucu

Hasta Sayýsý

Oran

13
13
10
1

%35.1
%35.1
%27
%2.7
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Resim 1a: Sað humerus, dirsek ve ön kolde multipl
miyeloma baðlý lezyonlarý saptanan hastanýn grafisi.

Resim 1b: Beklenen yaþam süresinin kýsa olmasý nedeniyle,
sadece humerusa açýk intramedüller fiksasyon ve PMMA
uygulanmýþ ve hasta, operasyondan 3 ay sonra kaybedilmiþtir.

proksimalinde akciðer kanserine baðlý metastatik
kýrýk bulunan bir olguda, lezyon eksize edilerek
parsiyel omuz protezi yerleþtirilmiþtir. Bu olguda
kýrýk, primer tümör tanýsýndan önce oluþmuþtur.
Humerus diafiz kýrýðý nedeniyle opere edilen toplam
13 olgunun 2'sinde daha bu olgudaki gibi hasta,
primer tümör tanýsý konmadan kýrýk nedeniyle
baþvurmuþtur.

metastaz saptanmýþtýr. Bu olgular içinde, yaþam
süresinin daha uzun olarak düþünüldüðü olgularda,
protez seçimi yapýlarak radikal giriþim seçilmiþ,
belirtilen 3 olgudaysa sadece aðrýyý gidermek ve
hastayý mobilize etmek amacýyla palyatif olarak
Küntscher çivisi kullanýlmýþtýr. Femur proksimal uç
kýrýðý nedeniyle opere edilen iki olguda kýrýk, primer
tümör tanýsýndan önce ortaya çýkmýþtýr.

Femur proksimal uç kýrýðý saptanan 13 olgunun
3'ünde, subtrokanterik kýrýk nedeniyle PMMA ile
beraber Küntscher çivisi kullanýlmýþ; intertrokanterik
kýrýðý saptanan 6 olgunun 3'ünde parsiyel, 2'sindeyse
total tümör rezeksiyon protezi (Resim 2), 1'inde de
total kalça protezi uygulanmýþtýr. Total protez yapýlan
hastalarda femur üst ucu yanýnda asetabulumda da

Femur diafizinde patolojik kýrýk saptanan 8 hastanýn
10 kýrýðýnýn 9'unda Küntscher çivisi (Resim 3a-b)
(5'inde kilitli), 1'indeyse Ender çivileri kullanýlmýþtýr.
Ender çivisi, bilateral kýrýðý olan meme kanseri
metastazlý bir olguda, diðer tarafa uygulanan kilitli
Küntscher çivisi uygulamasýnýn uzun sürmesi ve
kanamanýn fazla olmasý nedeniyle uygulanmýþtýr.
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Resim 2: Sað femur proksimal uç ve diafizinde meme
kanseri metastazý nedeniyle total tümör rezeksiyon protezi
uygulanmýþ bir hastanýn postoperatif grafisi.

Resim 3a: Her iki femur difizinde multipl miyeloma baðlý
patolojik kýrýk bulunan hastanýn sol femur preoperatif grafisi.

Bilateral femur kýrýðý bulunan multipl miyelomlu
diðer bir olguda ise bilateral kilitli Küntscher çivisiyle
fiksasyon yapýlmýþtýr. Ender çivisi kullanýlan olgu
dýþýndaki tüm olgularda PMMA kullanýlmýþ olup,
yine bu olgu dýþýndaki olgularda lokal metastaz
kontolu ve aðrýyý gidermek için radikal amaçla
cerrahi tedavi uygulanmýþtýr. Ýki olguda, primer
tümör, kýrýk nedeniyle baþvurusundan sonra ortaya
konmuþtur.

Humerusta intramedüller çivileme uygulanan
olgularda da aðrýnýn tolere edilebildiði günden
itibaren, 3. gün pasif, 5. gün aktif ekzersizlere
baþlanmýþtýr.
Baþlangýçta kýrýk nedeniyle baþvuran ve primer
patolojisi bilinmeyen 8 hastanýn dýþýndaki olgularýn
26'sýnda, kýrýk öncesi ve postoperatif yara iyileþmesi
sonrasýnda radyoterapi ve kemoterapi uygulanmýþtýr.
Bu 8 hastanýn 7'sinde postoperatif radyoterapi
yapýlmýþtýr.

Total protez, tümör rezeksiyon protezi veya PMMA
ile güçlendirilmiþ intramedüller fiksasyon çivileri
kullanýlan olgularda, postoperatif dönemde, aðrýyý
tolere eder etmez mobilizasyon ve yüklenme
saðlanmýþtýr. Bu süre, ortalama 4 gündür.

BULGULAR
Hastalarýn 17'si kaybedilmiþ olup halen 18'i izlem
altýndadýr. Ýzlem altýnda olan olgularýn ortalama
izlem süresi, 16 (12-38) aydýr.
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Femur diafizinde patolojik kýrýk nedeniyle opere
edilen olgularda, implantla ilgili herhangi bir
komplikasyon geliþmemiþtir.
Komplikasyon geliþen olgular ve bunlara uygulanan
tedavi yöntemleri Tablo III'te gösterilmiþtir.
Genel olarak, halen izlenmekte olan olgularýn son
kontrollerinde, enfesiyon nedeniyle kalça
dezartikülasyonu yapýlan bir olgu dýþýnda, genel
durumlarý elverdiði ölçüde rahat ve aðrýsýz bir þekilde
mobilize olabildikleri ve yüklenebildikleri
saptanmýþtýr. Hastalarýn fizik bakýlarý ve çekilen
grafilerinde, aðrý ve gevþeme bulgularý saptanmamýþtýr.
TARTIÞMA

Resim 3b: Hastaya açýk yöntemle kilitli Küntscher çivisi ve
PMMA uygulanmýþ olup 6 ay sonra hasta kaybedilmiþtir
(Operasyon sýrasýnda, PMMA içine radyoopak madde
konulmadýðý için radyolojik olarak görüntü vermemiþtir).

Humerus diafizinde metastatik kýrýðý saptanan ve
Rush pin ve otogreft uygulanan 72 yaþýndaki meme
kanseri metastazlý bir olguda, 6 ay sonra, non-union
nedeniyle pinler çýkartýlarak tümör rezeksiyon protezi
uygulanmýþ; ancak hasta kýsa bir zaman sonra
kaybedilmiþtir.
Ýntertrokanterik kýrýk saptanan 2 olguda, önce
retrograd Ender çivileri uygulanmýþ, 1 yýl sonra ise
fiksasyon yetersizliði nedeniyle total tümör
rezeksiyon protezi kullanýlmýþtýr. Bir olguda,
subtrokanterik kýrýk nedeniyle önce anguler plakla
fiksasyon yapýlmýþ; bir yýl sonra plaðýn kýrýlmasý
sonucu parsiyel tümör rezeksiyon protezi
uygulanmýþ; fakat bu kez enfeksiyon geliþmesi
nedeniyle 10 ay sonra kalça dezartikülasyonu
gerekmiþtir. Femur boynu metastatik kýrýðý nedeniyle
total tümör rezeksiyon protezi uygulanan iki
olgudaysa, luksasyon geliþmiþ; bunlarýn birinde 10
ay sonra revizyon uygulanmýþ; diðerindeyse erken
luksasyon nedeniyle kapalý redüksiyon baþarýlý
olmuþtur.
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Tümör metastazlarý, genellikle primer patolojinin
ilerlemiþ olduðunun ve beklenen yaþam süresinin
kýsa olduðunun göstergesidir. Bu metastazlar tedavi
edilmezse, hasta yataða baðýmlý ve aðrýlý kalýr; ayrýca
psikolojik durumu da giderek bozulur7. MacAusland
ve Wyman6, konservatif tedavi ettikleri 4 femur üst
uç patolojik kýrýðýnda kaynamanýn olmadýðýný ve
hastalarýn kýsa süre içinde kaybedildiðini
bildirmiþlerdir. Patolojik humerus kýrýklarýnýn
konservatif tedavisi de, sýklýkla non-union ve
fonksiyon yetersizliðiyle sonuçlanmaktadýr 8,9.
Serimizde, konservatif tedavi edilen olgu yoktur.
Patolojik kýrýklarýn cerrahi tedavisinde, bazý
prensiplerin yerine getirilmesi gerekir. Ýlk giriþim,
prognoz açýsýndan çok önemlidir ve ikinci bir
giriþimden kaçýnýlmalýdýr. Tutulmuþ olan kemik,
mümkün olduðunca replase edilmelidir. Operasyon
kararýnda, hastanýn beklenen yaþam süresi
önemlidir; hospitalizasyon süresi kýsa olmalý, hasta,
hýzla mobilize edilmelidir5.
Olgularýmýz içinde, reopere edilen olgu sayýsý 6'dýr
(%16.2) (Tablo III). Bu hastalarda, tutulmuþ olan
kemik dokusu, yeterince replase edilmediðinden
fiksasyon problemleriyle karþýlaþýlmýþtýr.
Metastatik tümörlerin çoðunda, kemik kalitesi
oldukça bozuk olup iyileþmeye elveriþli deðildirler.
Ayrýca, bu olgularýn uzun süre yataða baðlý
kalmalarý, bu kemik kalitesini daha da düþürmekte
ve erken kayýplarýna neden olmaktadýr. Biyomekanik
açýdan ise, oluþan kemik defektleri, fragmanlarýn
uygun repozisyonuna ve rijid fiksasyonuna engel
olur. Ýnternal fiksasyon uygulandýðýnda da, bu
materyallere aþýrý yük biner ve yorgunluk kýrýklarýyla
karþýlaþýlabilinir5,9,10. Bu komplikasyonlarý önlemek
amacýyla, erken yüklenme stresine karþý gelebilecek
bir rekonstrüksiyon metodu üzerinde durulmuþ ve
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Tablo III
Komplikasyon Geliþen Olgular ve Bunlara Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Adý

Ya þ ý

Primer CA

Tutulum

Teknik

Komplik.

Son Op.

Durumu

HA

72

Meme

Humerus

Non-union

TRP

AK

70

Meme

Proksimal femur

Rush pin ve
otogreft
ARÝF

Enfeksiyon

Amputasyon

MT

76

Prostat

Proksimal femur

TRP

Luksasyon

ZA

50

MM

Proksimal femur

TRP

Luksasyon

MN

65

Meme

Proksimal femur

Ender

AS

61

Meme

Proksimal femur

Ender

ÜY

57

Meme

Proksimal femur

TRP

BG

69

Akciðer

Humerus

Küntscher

Fiksasyon
yetersizliði
Fiksasyon
yetersizliði
Dissemine
intravasküler
koagülopati
Solunum
yetmezliði

Kapalý
redüksiyon
Açýk
redüksiyon,
1 yýl sonra
revizyon
TRP

3 ay sonra
exitus
3 yýl sonra
hayatta
22 ay sonra
exitus
2 yýl sonra
hayatta

TRP

14 ay sonra
exitus
16 ay sonra
exitus
4 gün sonra
exitus
10 gün sonra
exitus

TRP : Tümör rezeksiyon protezi
ARÝF : Açýk redüksiyon ve internal fiksasyon
MM : Multipl miyelom

daha önceleri kullanýlan plak, vb. fiksatörlerin yerini
zamanla
intramedüller
fiksatörler
ve
Polimetilmetakrilat (PMMA) almýþtýr11,12,13.
Harrington ve ark. 11, PMMA uyguladýklarý 375
patolojik kýrýk olgusunda, büyük kortikal defektler
sementle doldurulduðu zaman, periosteal kallus ve
yeni kemik dokusunun defekti köprülediðini
göstermiþler ve PMMA varlýðýnýn lokal radyoterapiyi
etkilediði yönünde bir belirti izlemediklerini
bildirmiþlerdir. Haberman ve ark.13, femur patolojik
kýrýklarýnda, internal fiksasyon ve PMMA
kullanmýþlar ve erken mobilizasyonun saðlandýðýný,
kýrýðýn proksimal ve distalindeki kemik kalitesinin
kötü olmasýnýn operasyon için kontrendikasyon
olmadýðýný bildirmiþlerdir. Olgularýmýzda da,
PMMA'ýn intramedüller fiksatörlerin yanýnda çok iyi
bir yardýmcý stabilizan madde görevi gördüðü,
oluþan kemik defektinin doldurulmasýnda, hastalarýn
erken mobilizasyonunda etkili olduðu ve
radyoterapiyle olumsuz yönde bir etkileþiminin
olmadýðý görülmüþtür.
Patolojik kýrýklarýn cerrahi tedavisinde, tartýþýlan bir
diðer konu da, uygulama sýrasýnda, kýrýk hattýnýn
açýlýp açýlmamasýdýr. Açýk yöntemi savunan yazarlar,
bu yöntemle, tümörün çýkarýlmasýnýn, daha sonraki
radyoterapi için tümör kitlesinin azaltýlarak tedavinin
daha etkili duruma getirilmesinin ve lezyon

bölgesinde sement-kemik ara yüzeyinin
iyileþtirilmesinin saðlanabileceðini ve ayrýca,
sementin ekstravasyonu önlenerek nörovasküler
yapýlara olan olasý bir basýnýn engellenebileceðini
belirtmiþlerdir11,14,15.
Lewallen ve ark.14 , Rush çivisi ve PMMA ile opere
ettikleri 55 patolojik humerus kýrýðýnda açýk yöntemi
tercih etmiþler ve ortalama 10 aylýk izlem sonunda,
4 olguda, rodlarýn proksimal migrasyonu nedeniyle
omuz aðrýsý dýþýnda komplikasyon izlememiþlerdir.
Yazarlara göre, giriþimin major kontrendikasyonu,
beklenen yaþam süresinin 6 haftadan kýsa olmasýdýr.
Harrington ve arkadaþlarýna11 göre bu süre 3 aydýr.
Olgularýmýz içinde, çok erken postoperatif dönemde
kaybedilenler vardýr. Bunlardan biri, 10. gün
solunum yetmezliði nedeniyle kaybedilen ve primer
patolojisi baþlangýçta bilinmeyen, daha sonra akciðer
kanserine baðlý olduðu anlaþýlan humerus kýrýðýyla
baþvuran olgudur. Bu olguda, primer patolojinin
bilinmemesi ve hastanýn o zamana kadar normal
günlük aktivitelerini sürdürebilmesi nedeniyle
beklenen yaþam süresinin uzun olduðu düþünülmüþ
ve aðrýyý gidererek fonksiyonunu düzeltmek
amacýyla tümör rezeksiyonu ve PMMA ile
güçlendirilmiþ intramedüller fiksasyon uygulanmýþtýr.
Diðer olguysa, postoperatif 4. gün kaybedilen,
meme kanseri metastazlý femur intertrokanterik kýrýklý
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olgudur. Bu olguda, beklenen yaþam süresinin uzun
olmadýðý bilinmesine raðmen, hastanýn hiç olmazsa
yatak içinde mobilize olabilmesi amacýyla tümör
rezeksiyon protezi uygulanmýþtýr. Ancak, daha
palyatif bir giriþim uygulanmasý da tartýþýlabilir.
Kapalý yöntemi savunan yazarlar da vardýr1,2 .
Çalýþmacýlar, bu yöntemle erken postoperatif
radyoterapinin olasý olduðunu, aðrýnýn tamamen
kaybolduðunu, yumuþak dokulara olan zararýn
azaldýðýný, fakat kemik kalitesinin kötü olduðu
olgularda açýk yöntemin tercih edilmesi gerektiðini
belirtmiþlerdir. Kapalý yöntemle rijid bir stabilizasyon,
belki humerus patolojik kýrýklarý için uygun olabilir;
fakat kanýmýzca, hastanýn erken mobilizasyonu
açýsýndan femur kýrýklarý için yetersiz kalmaktadýr.
Uygun ekipman saðlayarak kýrýk hattýný açmadan
PMMA enjeksiyonu yapan çalýþmacýlar da vardýr16 .
Büyük segmenter kayýplarda, bu uygulanan rodlarda
da yorgunluða ve radyoterapiye baðlý gevþeme ve
implant kýrýlmalarý da oluþabilmektedir. Bu nedenle,
böyle büyük defektlerde, segmenter replasman
protezi kullanan araþtýrmacýlar vardýr 8,9. Chin ve
ark.8, humerus patolojik kýrýklý 4 olguda segmental
defekt protezi uygulamýþlar ve ortalama 8,5 aylýk
izlem sýrasýnda, protezlerde herhangi bir gevþeme
olmadýðýný ve revizyon gerekmediðini bildirmiþlerdir.
Yazarlar, ayrýca ayný protezleri biyomekanik açýdan
incelemiþler ve bu protezle rekonstrükte edilmiþ olan
humerusun torsiyonel kuvvetinin, intakt bir örnekteki
kadar yüksek olduðunu göstermiþlerdir. Humerus
diafizinde metastatik kýrýk nedeniyle opere edilen 13
olgumuzun 4'ünde tümör rezeksiyon protezi
uygulanmýþ olup bu olgular, beklenen yaþam süresi
daha uzun olanlardýr. Ancak bu hastalardan ikisi
operasyondan ortalama 3 ay sonra kaybedilmiþ;
diðer ikisiyse halen hayatta olup ortalama izlem
süreleri, 13.5 ay (9 ay ve 18 ay)'dýr ve aðrýsýz olarak
fonksiyonlarýný sürdürmektedirler.
Femur proksimal uç kýrýklarý, biyomekanik açýdan
önem taþýmaktadýr ve bundan dolayý önemli
kompresif yüklenmelerle karþýlaþýr ki; burada direnci
saðlayan bölge medial kortekstir. Medial korteks
restore edilmezse, varusa eðilim sonucunda lateral
korteks veya intramedüller kanala uygulanan
fiksatörler, yüklenme stresiyle kýrýlacak veya femur
baþýný penetre edeceklerdir. Ýþte burada, PMMA,
kompresif güçlere karþý oldukça direnç gösteren ve
yetersiz kemiðin yerini alan önemli bir madde olarak
karþýmýza çýkar 17.
Femur boynu ve intertrokanterik bölge patolojik
kýrýklarýnda, cerrahi tedavi þeklinin seçiminde,
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hastanýn beklenen yaþam süresi çok önemlidir. Bu
sürenin çok düþük olduðu veya operasyonun
uzamasýnýn kontrendike olduðu olgularda,
intertrokanterik kýrýklarda, PMMA ile güçlendirilmiþ
intramedüller çiviler, sürenin daha uzun olabileceði
olgularda ise parsiyel veya total protez replasmaný
uygun seçenekler olabilir. Metastatik lezyonlar çok
vasküler olduðu ve hem sistemik hastalýk hem de
kemoterapiyle pýhtýlaþma faktörleri azaldýðý için
peroperatif ve postoperatif önemli kayýplar olabilir17;
bu da femur üst uç patolojik kýrýklarýnda daha
palyatif giriþimlerin seçimine yol açabilir.
Olgularýmýzdan postoperatif 4. gün kaybedilen femur
proksimal uç kýrýklý olgu, geliþen dissemine
intravasküler koagülopati nedeniyle kaybedilmiþtir.
Subtrokanterik kýrýklarda, iyileþme süresi daha
uzundur. Olgularýn çoðunda, medial korteks, bu
bölgedeki kompresif kuvvetlere karþý gelemez
durumdadýr. Bu nedenle, kaynamayý geciktiren
plaklý çiviler uygun bir fiksasyon yöntemi deðildir.
Burada en uygun materyaller, fragmanlarýn
impaksiyonunu, dolayýsýyla da yük paylaþýmýný
saðlayan intramedüller çivilerdir17. Özellikle kilitli
intramedüller çiviler, rotasyonel stabiliteyi saðlar ve
proksimal fragmanýn fiksasyonunu arttýrýr. Yine de,
metastazlarda, PMMA ile beraber kullanýlmazsa,
rotasyonel kuvvette azalma olabilmektedir. Geniþ
alanda tutulum olan olgularda ise, prostetik
replasman daha uygun bir cerrahi yöntemdir17.
Karachalios ve ark.18, kilitli intramedüller çivilerle
fiksasyon uyguladýklarý, subtrokanterik ve femur
diafiz patolojik kýrýðý bulunan 14 olguluk serilerinde,
12 olguda kapalý, 2 olguda ise açýk yöntem ve
PMMA kullanmýþlar ve kemikteki metastatik bölgeyi
geçen intramedüller çivilerin oldukça iyi bir internal
splint görevi gördüðünü ve aðrýsýz yüklenmeye izin
verdiðini bildirmiþlerdir. Mickelson19 ve Zickel3,
subtrokanterik bölgenin patolojik kýrýklarýnda, her iki
fragmaný da fikse eden Zickel çivisi kullanmýþlar;
Zickel 46 olgusunda PMMA uygulamamýþ ve geniþ
tutulum olan 3 olguda pozisyon kaybý ve implant
yetersizliði saptamýþ ve bu tip olgularda PMMA
kullanýmý gerektiði sonucuna varmýþlardýr.
Serimizde, femur proksimal uç kýrýðý bulunan ve ilk
operasyonda PMMA kullanýlmayarak opere edilen
olgu sayýsý 3 olup tümü reoperasyon gerektirmiþtir.
Bunlarýn 2'sinde retrograd Ender çivileri, 1'inde
anguler plak kullanýlmýþ ve ortalama 12 ay sonra
total kalça tümör rezeksiyon protezi ile replase
edilmiþlerdir. Yazawa ve arkadaþlarý da, serilerinde
benzer komplikasyonlarla karþýlaþmýþlardýr20.
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Sonuç olarak, 6 yýllýk bir deneyim sonucunda
diyebiliriz ki, açýk yöntemle PMMA kullanýlmasý,
patolojik kýrýklarýn cerrahi tedavisinde esastýr ve
mutlaka uygulanmasý gerekir. Diafiz kýrýklarýnda,
cerrahi tedaviye, hastanýn beklenen yaþam süresine
göre karar verilmelidir. Teknik olarak, tercih ettiðimiz
yöntem, açýk olarak, lezyonun küretajý, intramedüller
çivi veya tümör rezeksiyon protezinin yerleþtirilmesi
ve oluþan defekt ile medüller kanalýn PMMA ile
doldurulmasýdýr. Humerus kýrýklarýnda, genellikle
PMMA ile desteklenmiþ intramedüller çiviler yeterli
stabilizasyon ve konforu saðlayabilir; fakat femur
proksimal uç kýrýklarýnda erken yüklenme açýsýndan,
hastanýn beklenen yaþam süresi uzun ve genel
durumu elveriyorsa, total ve parsiyel tümör
rezeksiyon protezleri tercih edilmelidir. Femur diafiz
kýrýklarýndaysa, PMMA ile güçlendirilmiþ kilitli veya
kilitsiz Küntscher çivileri, uygun bir seçenektir.
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