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GİRİŞ VE AMAÇ 

Ça~ımızda hızlı yaşam ve sportif aktivitelerin artmasına 

paralel olarak kişi daha fazla travmaya uğramaktadır. 

Çeşitli nedenlerle meydana ·gelen yaralanmalar en çok alt 

ekatremitelerde ve özellikle diz bölgesinde görülmektedir. Diz 

eklemi, aktif hayatta birinci derecede rol oynayan bir eklemdir. 

Vilcut ağırlığını aktaran diz ekleminin normal ve hareketlerinin 

tam olması gereklidir. Gün geçtikçe diz yaralanmalnrındaki artış 

ve tanıda sıkça rastlanan hatalar, ortopedi camiasını diz içi pa

tolojilerini daha emin ve erken devrede açığa çıkarabilecek tanı 

yöntemlerine yönlendirmektedir. Bu amaçla son yıllarda üzerinde 

en çok durulan ve yüz güldUrücü sonuçlar veren meto~ artroskopi

dir. 

Artroskopi eklem hastalıklarında özellikle diz eklemi ra

hatsızlıklarının tanı ve cerrahi tedavisinde büyük değişimler 

yapmıştır. fyi bir anamnez ve fizik muayene yanında artroakopik 

inceleme ile tanısal hatalar minimale indirilebilmiştir. 

Diz patolojilerinin erken tanı ve tedavisinde, bugün ar

tık eskiden kullanılan "bekle-gör 11 düşüncesi artroskopi sayesin

de "gör-uygula,, düşüncesiyle yer değiştirmiştir. Gerçek ve başa

rılı bir tedavi, önceden tilm bilgilerin doğru bir şekilde sağlan

ması ile mümkilndilr. 

Endoskop kelimesi Yunan'ca Endo (içinde) ve Skopein (görme 

aleti) kelimelerinden türemiştir. Vücut boşliklarının gözle mua

yenesine endoskopi, bu amaçla kullanılan araçların tümüne de en

doakop denilir. Farklı yapıdaki anatomik.boşluklar için artros

kop, aistoakop, laringoskop, laparaskop ve gastroskop gibi fark

lı endoskopik araçlar geliştirilmiştir. 

Artroskop~ ekl~m içerisinin endoskopik bir araçla incelen

mesini sağlayan bir yöntem olup bu amaçla kullanılan cihazlara da 

artroskop denilir (7, 11, 148). 

Artroskopi yeni bir düşünce def,ildir. İnsan vücudunda bulu

nan boşlukların içine bakabilme istekleri, oldukça eskilere dayan

maktadır (150). 

1805 yılında Frankfurt'lu Phillip BOZZINI (1773-1809), ışık 

iletici (Lichtleiter) adını verdi~i bir alet geliştirmiştir. Orta

sı pirinç bir levha ile vertikal olarak ikiye bölünmüş vazo şeklin

deki bu alet ışık kaynağı, ışık ve yansıma ileticilerinden oluşmak-
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tadır. Bozzinit ışık knyna~ı olarak mumdnnt yansıtıcı olarak da 

konkav bir aynadan yararlanmıştır. Elde edilen işık, konkav ayna 

üzerinden dört metal yapraktan oluşan huni şeklindeki bir boru 

vasıtası ile vücut boşluklarına iletilmiştir. Işık huzmeleri ile 

aydınlatılan sahalar vazonun arkasında bulunan bir gözlem deli

ğinden izlenebilmiştir (Şekil- 1) • 

. L7-

Şekil- 1: Bozzini tarafından geliştirilen 11Lichtleiter 11 

in önden ve arkadan görünümü (DONNER'den). 

Bozzini, daha çok rektum ve vajina gözleminde kullandığı 

apereyinden yararlanma alanlarını fizyoloji, patoloji, cerrahi, 

do~um ve verilen ilaçların etkisini inceleyebilmek için farmako

loji olarak belirlemiştir. Hatta daha ileri giderek ışık nakli

nin kullanımı altında, uterusun ekstirpasyonunun bile yapılabi

lece~ini iddia etmiştir. Bozzini 1807 yılında yazdı~ı eserde 

geliştirdiği aletle ilgili olarak "bu aletin başarısı şans tan

rıçası HOREN'in iltifatına bağlıdır 11 demiştir. 

Büyük ilp;i ile karşılaşan ·ışık iletici 11Tıichtleiter 11 kı
rallık tebli~lerinde ve cerrahi der~ilerde heyecanlı ve hararet

li tartışmalara yol açmıştır. Ancak ilp;i giderek azalmış ve Vi

yana Tıp Fakültesinin aletle il~ili olumsuz kararından sonra ta-
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mamen sönmüştür. . ... 
Kapalı vücut boşluklarını görmeye yönelik ikinci çalışma 

bir ürolog olan Boston'lu John FISHER'e aittir. Fisher, geliş

tirdiği aletinde galvanik elemanlar şeklinde elektrokimyasal a

kım kaynaRı kullanarak, ışık yo~unlur,unu. daha düzenli bir şekle 

sokmuştur. Ancak eksperimental çalışmalarını canlılar üzerine ak

taramayan Fiaher de gerekli ilgiyi görememiştir (44, 178). 

1826 yılında M. SEGALAS (1792-1875) diğer çalışmalardan 

habersiz olarak "spekulum urethrocysticum 11 adını verdilti bir sis

tem geliştirmiştir. Konkav ayna yerine konikal aynaların kullanıl

dığı bu sistemle Segalas1 uretra ve mesaneyi gözlemleyebilmiştir. 

Ancak bu cihazda cerrahlar arasında gereken ilgiyi görmemiştir (44, 

46) ( Şekil-2). 

Şekil- 2: Segalas'ın "Speculum Urethrocysticum 11u (DONNER'den) 

/ 

1853 yılında Fransız Antonin J. DESSORMEAUX (1815-1882), 

uretra ve mesane inapeksiyonu için geliştirdiği ve 11endoakop11 

adını verdi~i aletini "Academy de Medicine 11 e sunmuştur. Pekçok 

muhalifine rağmen Avrupa'nın bir çok ülkesinde ve deniz aşırı ül

kelerde Deeormeaux'un endoekopu ilgiyle kabul edilmiştir. Böyle

ce Bozzini ile başlayan kapalı sistemlerin görülebilme fikri daha 

sağlam temeller üzerine oturmuştur. Desormeaux•un cihazı alkol ve 

terebantin ruhunun kullanıldı~ı gazojen lamba ile bir reflektör

den oluşmaktadır. Gazojen lambadan gelen demet şeklindeki ışık 

kendisine 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş bir ayna aracılığı 

ile endoskop borusuna iletilmekte ve aynadaki küçük bir açıklık 
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yardım'ıyla da endoskop borusunun içinde bulunduğu boşluk gözlem

lenebilmektedir (44, 178) (Şekil- 3). 

Şekil- 3: Desormeaux•un endoakopu (DONNER ve JOYCE'den). 

1867 yılında J. ANDREW, mai1;nesyum flamentleri kullanarak 

daha iyi bir ışık kaynağı geliştirmiştir. Eksternal ışık kaynak

larının en iyisi mağnezyum flamentleri olmuştur. 

Daha sonraları diş hekimi olan Julius BRUCK, platinum fla

mentlerini rektuma yerleştirerek ilk olarak vUcut boşlu~u içinde 

ışık kaynağı kullanmıştır. Bruck, "diafanaskop 11 adını verdiği ci

haz ile rektum içerisine yerleştirdi~i ışık kaynağından daha iyi 

bir aydınlatma elde edebilmiştir. Ancak platin flnmentlerden olu

şan ısı oldukça bilyilk dezavantaj yaratmıştır. 

1876 yılında Alman doktor Max NITZE (1848-1906) Bruck ta

rafından geliştirilen diafanaskop cihazını dahada geliştirerek 

modern sistoskopinin öncüllüğünü yapmıştır. Nitze'nin ~eliştir

diği sistoskopta, ışık kaynağı olarak akkor hale gelen spiral 

platin flamentler kullanılmıştır. Oluşmakta olan aşırı ısıyı 

nötralize.etmek için kullanılan suyun büyük miktarlarda olması, 
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sistemin en büyük dezavantajını teşkil etmiştir (Şekil-4). 

~~~'"; .. ~ ... ... : .. • 

Şekil-'~: Ni tze 'nin "Urethroakop 
11

u ( DONNER' den). 

Viyana'lı bir makina mehendisi olan Joseph LEİTER daha ge

niş bir görüş alanı sağlayan mercek sistemindeki yeniliklerden de 

yararlanarak ışık kaynağı, optik ve au soğutma sisteminden ibaret 

olan sistoakop aletini 7 mm. çapına indirmeyi başarmıştır. 

Endoakopik sistemin gelişmesine en büyük katkı, Amerika'lı 

araştırmacı Thomas Alva EDISON tarafından olmuştur. Edison, 1879 

yılında kuvvetli bir ışık vermesine rağmen çok az ısı yayan "kar

bon iplikli 11 lambayı keşfetmiştir (44,_ 137, 178, 191). 

Edison'un bu buluşundan ilk yararlanan Viyana'lı .cerrah 

Leopold von DITTEL olmuş ve kendi geliştirdiği sistoskopi cihazı-

. nın ucuna mignon lambası dediği küçük bir ışık kaynağını yerleş

tirmiştir. Dittel'in bu buluşunu benimseyen LEITER 1886 yılında 

geliştirdiği yeni sistoskop modelinde, ışık kaynağı olarak küçük 

bir lamba kullanarak, ışık kaynağından oluşan ısı problemini orta

dan kaldırmıştır. Bu sistoskop sadece daha iyi bir ışıklandırma 

değil aynı zamanda daha geniş bir sahanında görülebilmesini sağla

dığından, tüm dünyada ilr,iyle benimsenmiştir (Şekil- 5). 
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Şekil- 5: Leiter Sistoskopu (DONNER'den). 

Leiter'in geliştirdiği sistoskobu kullanarak ilk defa 1890 

yılı başlarında R. KUTTNER mesane içinin görüntüsünü fotoğrafla

mayı başarmıştır. Endoskopik cihazlardaki gelişme ve optik sistem

lerin sterilize edilebilme imkanı dolayısiyle XIX. yüzyılın sonla

rında, sietoekopi rutin muayene tetkikleri arasına girmiştir (44, 

137). 

İlk artroskopik işlem 1918 yılında Japonya'da Kenji TAKAGI 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Takagi, ilk uy~ulamalarda 7,3 mm. 

çapında ve ucunda tungsten lambası bulunan cihaz kullanarak gaz 

ortamda kadavra dizlerinde çalışmıştır (131, 150, 198). 

Takagi'den ba~ımsız olarak İsviçre'de Dr.Eugen BIRCHER 

(1882-1956) 1921 yılında Jakobaeus laparaskopu ile 18 olgunun diz 

ekleminde çalışmıştır. Artroskopi hakkında ilk yayın da Bircher'e 

aittir (13). 
Bircher, yayınladığı ilk çalışmasında 18 olguda diz eklemi

ni oksijen veya nitrojenle doldurarak 3 mm. çapında trokar kullan

mıştır. Bunu takiben 1922 yılında da 20 olguluk bir seride meniakus 

·lezyonları ile ilgili ikinci yayınını ~erçekleştirmiştir. Bircher'

in bu çalışmaları konuyla ilgilenen di~er cerrahlar arasında da 

heyecanla karşılanmıştır (13, 99, 134, 198). 
Bircher, daha sonraki çalışmalarında diz ekleminin inspek

siyonunda sistematik metotlar ortaya atmıştır. Diz eklemi dışında 

diğer eklemlerde de çalışmalar yapan Bircher omuz, dirsek, kalça 

ve ayak eklemlerinde artroskopinin uygun olamayacağını savunmuş

tur( 13, 44). 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1925 yılında İllinois'den 

Phillipp KREUSCHEH, meniskus lezyonlarının erken tanısında artros-
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kopinin değerini vurgulayarak literatürdeki ilk İngilizce bildiri

yi yayınlamıştır. 

Bu tarihten sonra Amerika Rirleşik Devletlerin'de diz ekle

minde çeşitli artroskopik çalışma ve yayınlar yapılmış isede optik 

ve aydınlama zorlukları nedeniyle çoğu kez bu çalışmalar kesintiye 

uğramıştır. 

1925 yılında Hollanda'lı HUSTINX, Amsterdam'da yapılan kong

rede, artroskopiye şiddetle karşı çıkarak bu yöntemin hastaya fayda

dan çok zarar verdi~ini, a~trotomide bile diz içinde posterior kom

partmanların gözlemi olanaksızken dışardan gönderilen bir boru ile 

diz içi yapılarının inspeksiyonunun mümkün olamayaca~ını öne sürmüş

tür (44, 84). 
Hustinx parallelinde dUşünenlcrin çoklu~ıınn raftmen batı dün

yasında artroskopik çalışmalar Harry FINKELSTEIN, Leo MAYER, Mıchael 

BURMAN, Rene SOMMER, Ernst VAUBEL ve WILCKE sayesinde gittikce ge

liştirilmiş ve sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. özellikle 

BURMAN, WAPPLER ile birlikte günümüz cihazlarına benzeyen modern 

bir artroskop medeli geliştirmiştir. 

Yukarıdaki araştırıcılar New York ve Dresden Patoloji Ensti

tülerinde yaptıkları çalışmalarla, artroskopinin diz ve dirsek ek

lemlerinde rahatlıkla kullanılabileceğini kanıtlamışlardır. Bu ça

lışmalarda önden bak~şlı optik sisteme geçildi~i gibi eklemin rin

ger çözeltisi ile yıkama sisteminede geçilmiştir (18, 44, 46, 183). 

1931 yılında Harry FINKELSTEIN ve Leo MAYER doku biyopsisini 

almak için 8 mm. çapındaki artroskopu geliştirdiklerini ve başarılı 

olduklarını bildirmişlerdir. 

Artroskopinin batı dünyasına tanıtılması M. BURMAN'ın çalış

malarıyla başarılmıştır. Burman, daha küçük kadavra eklemlerinde 

kıkırdak yüzeylerini inceleyerek bu çalışmalarını yayınlamıştır. 

1933 yılında M. BURMAN ve Charles STURO filtre ultraviyole ışınla

rını kullanarak, eklem kıkırdağı üzerindeki çalışmalarını yayınla

mışlardır (131, 137, 198). 
1937 yılında R. SOMMER, diz içini daha iyi görebilmek için, 

eklemi oksijenle doldurarak bu konudaki çalışmalarını sUrdUrmUş

tür. SOMMER, gaz kullanılan olgularda cilt altında azda olsa am

fizem gelişebileceRind ~Hstermiştir (18, 183). 

1938 yılında Ernst VAUBEL, 1939 yılında WILCKE tarafından 
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endoskopik çalışmalara devam edilmiştir. E. VAUBEL, özellikle kronik 

artritlerin devrelerini inceleyerek artroskopinin amaçlarını açıkla

mış, aynı zamanda gördUklerini foto~raflamaya çalışmıştır. Fakat o 

zamanki fotoğraf tekniğinin iyi olmaması nedeniyle fotoğrafların ka

litesi çok düşük olmuştur (46, 198). 
Avrupa ve Amerika'daki tüm gelişmelerden bağımsız olarak aynı 

yıllarda uzak doğuda Japonya'da Kenji TAKAGI artroskopi Uzerindeki 

geniş araştırmalarına devam etmiştir. 

Çalışmalarının başlangıcı 1918 yılına kadar uzanan TAKAGI, 

sistoskop yardımıyla diz ekleminin içini görmeye çalışmıştır. İlk 

çalışmalarında pratik alanda elverişli olmayan 7,3 mm. çapında özel 

bir endoskop kullanmıştır. 1931 yılında 3,5 mm. çaplı No. 1 adını ver

di~i artroskopu-geliştirerek 1932 yılında diz eklemi içinin ilk ola

rak siyah-beyaz foto~raflarını çekmeyi başaran araştırıcı, 1936 yı
lında İİNO ile beraber renkli fotoğraflar elde etmiştir. TAKAGI'nin 

esas hedefi, o yıllarda Japonya'da çok sık görülen eklem tüberkülo

zunu erken safhada teşhis etmek ve zamanında tedaviye başlayarak 

kalıcı sakatlıkların ortaya çıkmasına ~ngel olmaktır. O nedenle 

yoğun bir şekilde çalışmalarına deva~ ederek çeşitli tip ve çapta 

artroskoplar geliştirmiştir. No. 7, 10 ve 11 tiplerinde artroskopun 

çapını 2,7 mm. ye kadar indirerek ve No. 4 artroskopu ile 3 mm. me

safede net görüntü elde ederek sistemde bUyük gelişmeler başarmış

tır (Şekil- 6). 

Şekil- 6: Takagi No.4 artroskopu ve lens sistemi 

(WATANABE'den). 
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TAKAGI'nın No. 4 artroskopu 1937 yılında Paris de Uluslarara

sı bir sergide teşhir edilmiştir. 1938 yılında Japonya Yıllık Orto

pedi Kongresinde artroskopi hakkındaki çalışmalarını içeren 58 olgu

luk serisini sunan TAKAGI artroskopu "panendoskop11 gibi dif1;er vücut 

boşluklarının incelenmesinde de kullanmıştır. 

TAKAGI, artro~kopiyi diz, omuz, dirsek ve ayak bileği eklem

lerinde rutin hale r,etirerek ,Japonya'da artroskopiye karşı giderek 

büyük bir ilgi uyanmasını aa~lamıştır. TAKAGI'nın en yetenekli öğ

rencilerinden biri olan Mneaki WATANABE, artroskopiyi Japonya sınır

ları dışına kadar taşımıştır. Fakat araya giren 2. Dünya Savaşı, 

artroskopinin gelişmesini bir süre durdurmuştur. 

Savaştan sonra Japonya'da artroskopi ile ilgili çalışmalar 

yeniden hızlanarak 1953 yılında M. 'NATANABE, K. SATO, W. KAWASHIMA 

tarafından artroskopinin klinik kullanımı hakkındaki çalışmalar yıl

lık ortopedi kongresinde sunulmuştur. 1957 yılında ilk artroskopi 

atlası, WATANABE ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır (92, 123, 

178, 198). 

WATANABE ve arkadaşları çalışmalarını sürdürerek değişik tip 

ve çapta artroskopların gelişmesine öncülük etmişlerdir. 21 nolu 

artroskopun geliştirilmesiyle meniskus izlenimleri ve renkli fotoğ

raf Çekimleri başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 1969 yılında 
WATANABE'nin atlası ikinci defa renkli olarak basılmıştır (197, 198). 

2. Dünya Savaşından sonra yaralarını sarmakla uğraşan Avrupa 

ülkeleri, artroskopi konusunda başlangıçta oldukça sessiz bir dönem 

geçirmişlerdir. 

1952 yılında FOURESTIER, ışık iletimi için klasik Wolfram 

ampül devrini kapatmıştır. Uzun guarz çubuklar kullanan FOURESTIER 

sayesinde endoskopik incelemelerde yeni ve ileri bir adım atılmış

tır. Böylece ışık kalitesi ve ısı problemi belirgin bir şekilde dü

zeltilerek tabii görüntü saRlanmış ve çok daha iyi bir dHkUmentna

yon elde etme olanağı bulunmuştur (44). 
1955 ve 1956 yıllarında Fransız HURTER ve IMBERT, yaptıkları 

çalışmalarla artroskopiye duyulan ilgiyi tekrar canlandırmışlardır. 

Endoekopik muayene için r,erekli olan ıQı~ın fleksibl bir krıb

lo aracılı~ı ile iletilmesi ilk defa 1950 yılında Hollnnda'lı A.C.S. 

Van HEEL tarafından gerçekleştirilmiş ancak bu sistem 1958 yılından 
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sonra yaygın olarak kullanılabilir hale gelmiştir (Şekil- 7). 

Konkav ayna lsı filtresi Fleksibl ışık iletici 

( ııı:::-w-ıH-+-~ ____ \ --
• 1 

lşrk kaynagı Kondansör Mtrcekler 

Endoskopta ışık iletme 

Optik yeri 

Şekil- 7: Endoskopide aydınlatma sistemi (DONNER'den). 

1960 larda İngiliz fizikçisi HOPKINS'ın yeni mercek siste

mini bulmasıyla modern artroskoplarda "çubuk-mercek sistemi,, kulla

nılmaya başlamıştır. İnce merceklerden oluşan klasik mercek siste

mine oranla ışık yo~unluftunu dahada artması ve gHrUş alanının geniş

lemesi, aynı zamanda daha az yansıma yapan görüntüler elde etme 

olana~ı do~muştur. Kullanılan ilk artroskopların çapları 7,3 mm. 

iken günümüzde bu çap 1,77 mm. ye kadar indirilebilmiştir (11, 44, 

92, 148). 

Endoskopik aletlerin ucunda bulunan ve ışık kayna~ı olarak 

kullanılan lambalar, artroekopik incelemenin Hnemini kısıtlamıştır. 

Lambalar, izlenim sırasında ayrılarak yada yeterli miktarda ışık 

vermeyerak zorluklar çıkarmıştır. 1969 yılında J. OHNSORGE, çapı 

2,7 mm. olan ve daha iyi aydınlama sa~layan fiberoptik ışık kaynak

lı artroskopları geliştirmiştir (46, 150). 

İlk artroskopik cerrahi girişim 1962 yılında WATANARE tara

fından yapılmıştır. 1970 de IKEUCHI, diskoid meniskus olgusunda 

yaptığı cerrahi artroskopi girişimini yayınlamıştır. Cerrahi artros

kopi WATANABE, O'CONNOR, JOHNSON, DANDY ve GILLQUIST tarafından 

yaygın olarak kullanılıp, tanıtılmıştır (6, 79, 147, 198). 

Ancak tanısal artroskopi ve artroskopik cerrahinin esas 
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gelişmesi 1970 den sonradır. Kaliforniya'da R. L. O'CONNOR, cer

rahi artroskopi tekniğini geliştirerek meniskus lezyonlarında uy

gun optik ve cerrahi aletlerin kullanımını göstermiştir. 0 1 CONNOR 

kesici ve tutucu aletler geliştirirken, L. L. JOHNSON ise motorize 

aletlerin kullanımına öncüllük etmiştir (104, 131, 148). 

1970 yılında IKEUCHI, Tokyo Ortopedi Kliniğinde lateral dis

koid meniskuau artroskopik olarak çıkarmıştır. Aynı tarihte WATANABE 

24 nolu artroskopu geliştirmiş ve böylece küçük eklemlerin de artros

kopik incelenmesine başlanmıştır (19, 71, 94). 

0 1 CONNOR'u takiben R. W. METCALF hastaları yatırmadan polik

linikte cerrahi artroskopi uygulamıştır. 1970 1 11 yılların sonların-

da J. GUHL ve WISKONSIN osteokondritis dissekans lezyonlarının teda

visinde endoakopik olarak dirilleme ve greftlemeyi açıklamışlardır. 

D. PATEL, meniskus lezyonlarında çeşitli yaklaşımlar tarif ederek 

hipe~trofik medial sinovynl plika sendromunda rezeksiyon yaparak 

deneyimlerini yayınlamıştır. 1973 yılında ise J. J. JOYCE philadelphia 

da ilk artroskopi kursunu dUzenlemiştir {74, 131, 153). 

O'CONNOR, 1977 yılında yazdığı kitabında 4o•tan fazla artros

kopik menisektomi yaptığını bildirmiştir (71, 148). 

Son yıllarda geliştirilen mini video kameralarla elde edilen 

görüntüleri direkt olarak monitöre aktarabilme, bir yandan muayeneyi 

yapan doktorun ha~eket alanını son derece geni~letirken di~er taraf

tan özellikle artroskopik ameliyatlar için yepyeni ufukların doğması

na neden olmuştur. Artroskopi konusunda uzun yıllar yapılan sabırlı 

çalışmalar giderek artroakopik yöntemin ne kadar de~erli olduğunu 

herkese kabul ettirmiştir. BOZZINI'nin 1807 yılında "LICHTLEITER" 

adlı eserinin girşinde söylediği gibi "Her yeni buluş, bir çocuk ola:.: 

rak doğar ve aynı bir çocuğun gelişmesi gibi basamak basamak büyür 

ve mükemmelli~e· ulaşır 11 (44, 191). 

Ulkemizde artroskopi konusundaki ilk girişim 1977 de Ege Uni

versi tesinde !sveç'den davet edilen Dr. E. ERIKSSON tarafından ger

çekleştirilmiştir. ERIKSSON aynı zamanda ülkemizde düzenlenen artros

kopi kurslarınında öncüllü~UnU yapmıştır. 

Bunu takip eden yıllarda ERe Universitesinde V. LÖK ve ERIKSSON' 

un yanındaki e~itimden dönen A. SEBİK Ulkemizdeki ilk artroskopi uy

~ulamalarını başlatmıştır (124, 170). 

Memleketimizde ilk ıırtroskopik yayın dn E. AlıTINEL'c aittir(?). 
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1981 yılında V. LÖK ve A. SEBİK ilk uygulamalarının sonuçla
rını yayınlamışlardır (124). 

1981+ yılında ö. TA.ŞER artroskopi konusunda ülkemizde ilk tez 

çalışmasını gerçekleştirmiştır (191). 

1987 yılında E. ALTINEL ve A. T. AYDIN dana dizi medelinden 

yaptıkları çalışmaları sunmuşlar ve artroskopi eğitimine yeni başla

yacaklar için dana dizi modelinin oldukça kullanışlı oldu~unu bildir
mişlerdir (6, 10, 11). 

Halen İstanbul, İzmir, Ankara, Antaiya, Bursa, Eskişehir ve 

Erzurum da artroskopik çalışmalar yapılmakta isede henüz artroskopik 

cerrahi ile ilgili yayın ülkemizde yoktur. 

1985 yılında Ulkemizde Tilrk Alman Ortopedi Derneğince Antalya'

da düzenlenen II. artroskopi kursuna katılan B. ALPARSLAN kliniğimiz
de bu konudaki ilk çalışmaları başlatmıştır. 

Dana dizi modeli üzerindeki eksperimental çalışmalardan sonra 

Amerika Birleşik Devletlerin'de KALAMAZOO'da e~itimini devam ettiren 

· Dr. ALPARSLAN klinisimizde ilk diagnostik artroskopi uygulamalarını 
başlatmıştır. 

Diz lezyonlarının tedavisinde esas amaç erken ve doğru tanı 

koyabilmektir. Diz lezyonlarında klinik muayene yanında direkt rönt

genogram, artrografi, kompiturize tomografi ve magnetik rezonans 

gibi tanı koymaya yardımcı yöntemler varsada bunlar tanısal yanıl

gıları tamamen ortadan kaldıramamışlardır. Artroskopik yöntemler 

hastaların tekrar tekrar polikliniklere baş vurmalarını, doktor dok

tor dolaşmalarını ve uzun süre atel yada alçı kullanılarak uy~ulanan 

"bekle-gör 11 po'1 iti kasını ortadan kaldırmıştır. Artroskopi, günümüzde 

diz lezyonlarının gerek erken ve doğru tanı konulmasında gerekse 

cerrahi tedavisinde baş vurulan en güvenilir yöntem olma özelli~ini 
korumaktadır. 

Konu ile ilgili yayınların ışığı altında diz problemi olan 

olgularda artroskopi uygulayarak, diz patolojilerinin tanısında yön

temin ne olduğu, hangi şartlarda ve nasıl uygulanması gerektiği soru

larına açıklık getirmeyi bu çalışmamızdn amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER 

DİZ EKLEMİ ANATOMİSİ 

Artroskopik çalışmnlardn do~ru tnnıyn varabilmek ve iatrojenik 

komplikasyonlardan sakınmak için, o eklemin normal anatomik özellik

lerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Çalışma konumuz dizde tanısal art

roskopi oldu~undan diz ekleminin anatomisine değinmek yararlı olacak

tır. 

DİZ EKLEMİ: 

Diz eklemi vücudun en büyük eklemidir. Pntellofemoral ve femo

ro tibial eklemlerden meydana gelmiştir. Diz eklemi konveks eklem yü

zünün şekline göre ginglymus r,rubundadır. Bilindi~i r,ibi ginglymus 

grubu eklemlerde transvers yönde tek eksen vardır. Diz eklemi bu ba

kımdan biraz farklılık gösterir ve en nz 30 derecelik bir fleksiyon

dan sonra bir miktar rotasyonda yapabilir. Bu özelli~inden ve iki kan

dilli olmasından dolayı bu ekleme kandiller eklem (artic11latio 

bicopdyl~rie) de denilmektedir (Rt 32). 

Diz eklemi üç bölümde incelenebilir: 

A- Kemiksel yapılar, 

B- Eklem dışı yapılar, 

C- Eklem içi yapılar. 

A- KEMİKSEL YAPILAR: 

I-Patella, 

II-Distal femur kandilleri, 

III-Proksimal tibia platosu veya kondillerinden oluşur. 

I-Patella: 

M.kuadriseps femorisin tendonu arasına sokulmuş üçgen şeklinde 

sesamoid bir kemiktir. Proksimal ucu distalden daha geniştir. Arka 

yüz ortadan bir krista ile ikiye ayrılmıştır. Dış kısım içtckine nis

beten daha büyüktür. Patella, m. kuadriseps femoris tendonunu diz ek

lemi ekseninden uzaklaştırmak ve tendonun tuberositas tibiaya yapışır

ken meydana getirdi~i insersiyon açısını büyütmek suretiyle kuadriseps 

kuvvetini arttırır. Ayrıca m. kuadriseps ve dışardan gelebilecek baş

ka mekanik etkilerden de eklemi korur. WIBERG, eklem yüzlerinin şekil

lerine göre patellayı Uç tipe ayırmıştır: 

Tip I : Medial ve lateral eklem yüzleri hafifce konkav olup 
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birbirine eşittir. 

Tip II : Her iki eklem yUzUde konkav olup medial yUz lateral

den daha kiiçüktür. 

Tip III: Medial eklem yUzU küçük ve konvekstir. Lateral yüz 

ise daha ~eniş ve konkavdır. En sık rastlanan şekil tip II'dir(88, 

149) (Şekil- 8). 

Şekil- 8: Wiberg'e göre patella tipleri (LARSON ve JONES'den). 

II-Dis tal femnr kandilleri: 

Femoral kandiller eksantrik ef,risi olan iki yuvarlak çıkıntıdır. 

Kandillerin ön kısımları oval, arka kısımları sferiktir. Kandillerin 

e~imi önden arkaya artmaktadır. önde kandiller dUzleşerek daha fazla 

eklem yüzü ve aRırlık taşıma özelli~i ~Hsterirler. Önde kandillerin 

arasında patellanın bulunduğu oluğa patellofemoral oluk veya trochlea 

denir. Kandiller arkada interkondiller çukurla birbirinden ayrılırlar. 

Medial kandilin arka yüzü lateral kandilden daha uzun olup lateral 

kandilin ise genişliği daha fazladır. Lateral kondilin ekseni saggi

tal plana uyum gösterdiği halde medial kondilinki saggital planla 

22 derece kadar bir açı yapar. Her iki kandilin yan yüzlerinde birer 

tane pUrtüklü tümsek görülür. İç tümseee medial epikondil, dış tümse

Re lateral epikondil denilir. Hu tümseklere kas ve bn~lar yapışır. İç 

kandil dış kondile nazaran daha aşaRıdadır (32, 88, 149). 

III-Proksimal tibia platosu veya kandilleri: 

' Tibianın proksimal ucu femur ile eklem yapan iki alana sahip 

olup kandil veya plato adını alır. Tibia platoları orta hatta eminen

siya interkondillaris denilen medial ve lateral interkondiller tüber

küller ile bölünmüşlerdir. Medial eklem yüzü oval biçimde olup ve da

ha derindir. Lateral yüz daha küçük, yuvarlak ve konkavlığı daha az

dır. Tibia şaftı ile plato eklem yüzleri arasında önden arkaya doğru 

10 derecelik bir açı vardır. İnterkondiller eminensiyanın ön ve arka 

tarafındaki kısma çapraz bağlar ile meniskuslar yapışır. Lateral ti-
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bial kondilin arka kenarı yuvarlaktır ve diz eklemi fleksiyonda iken 

laternl meniskus arkaya do~ru kayma gösterir (88, 179, 205). 

B - EKLEM DIŞI YAPILAR: 

Dizin eklem dışı yapıları şunlardır: 

I- Kapsül, 

II- Dursalar, 

III- Kollnteral bağlar ve di~er lir,amentler, 

IV- Muskulotendinöz yapılar, 

V- Damar ve sinirler. 

I- KapsUl: 

Fibröz eklem kapsülü çok kompleks bir yapıya sahiptir. Aslında 

ince fakat kuvvetli liflerden oluşan kapsül bazı tendon ve bağların 

yapısına katılmaları nedeniyle dahada kuvvetlenerek karışık bir yapı

ya dönüşür. Çevreden gelen bu.lifler kapsülün her tarafına eşit ola

rak dağılmadı~ından, her tarafı aynı kalınlık ve aa~lamlıkta değil

dir. Anteromedial ve anterolateral kısımları incedir. Medial ve late

ral retinakulumlar, dışta iliotibial bant, içte ise tibial kollateral 

ve medial kapsüller ~.igamentler tarafından desteklenir. Medial kapsül 

üç ayrı komponent halinde incelenebilir. ön bölüm medial patellar re

tinakulum ve vastus medialisten f,elen liflerle kuvvetlendirilmiştir. 

Orta bölüm vertikal olarak uzanan liflerle ve genellikle tibial kol

la teral ligamentin derin tabakası ile desteklenir ve kalınlaşır. 

Posteromedial bölüm ise tibial kollateral ligament ve m. semimembra

noeus tendonundnn ayrılan liflerin poateriorn do~ru uzantısının arka 
kenarı olarak tanımlanır. 

Eklemin arka tarafında vertiknl seyrerien kapsül lifleri, yukarı

da femur kandillerinin kenarlarına ve fossa interkondillarisin arka ke

narına tutunur. Aşağıda ise tibia kondillerinin arka kenarları ile inter

kondiller alanın arka sınırına yapışır. M. gastroknemiusun her iki başı 

yukarı kısımda eklem kapsülünü tendonları ile takviye eder. Orta kısımda 

m. aemimembranosusun uzantısı olan lig. poplitoum obliquum aşağıdan-yu

karıya, içten-dışa doğru uzanarak eklem kapsülünü kuvvetlendirir. Lig. 

kollaterale fibulare ile kapsülün herhangi bir sıkı yapışması yoktur. 

!kisi arasında bir miktar yağ-bağ dokusu bulunur ve aralarında a. genua 

inferior lateralis ile bir kısım sensitif sinirler geçer. Patellanın 

bulunduRu yer ile yukarısında fihrHz kapsUl bulunmaz. 
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Kapsül, proksimalde femur kıkırdağına önde 2 cm. arkada l cm. ka

dar yukardan yapışır. Tibiada ise 0,5 cm. kadar kıkırdağın altında yapı

şıklık gösterir. İnterkondiller çukurda bulunan kapsül kıvrılarak çapraz 

ba~ların başlan~ıç yerine kadar ilerler. Yanlarda iç ve dıQ epikondiller 

eklem kapsülünün dışında kaJırlar (46, 149, 179). 

II -Buraalar: 

Dizi çevreleyen muekulotendinöz yapıların hareket anında fazla 

basınç ve sürtünmesini önlemek maksadı ile su minderi görevini yapan 

ve sinovyal sıvıyla dolmuş keneciklere bursa adı verilir. Bunların bazı

ları eklemle bağlantılı olup artroskopik incelemelerde önemli rol oynar

lar. Dizin ön tarafında dört tane bursa vardır: 

a-Bursa subkutanea prepatellaris: Patellanın alt yarısı ile deri 

arasında bulunur. 

b-Buraa subkutanea infrapatellaris: Tuberositas tibianın alt kıs

mı ile lig. patella arasında bulunur. 

c-Buraa infrapatellaris profunda: Küçük olup tibianın üst kısmı 

ile lig. patella arasında bulunur. 

d-Bursa suprapatellaris: Geniş bir bursa olup femurun distal bö

lümünün ön yüzü ile m. kuadriseps femorisin alt ucu ve .tendonu arasında 

bulunur. Eklem boşlu~unu proksimale do~ru genişletir. Bu kese m. kuadri

seps femoris gibi kuvvetli bir kasın kalın tendonunun hareket esnasında 
' 

femura sürtünmesini önler. Diz ekleminin hareketi esnasında sıkışmaması 

için m. vastus intermediustan ayrılan m. artikularis genu bursanın üst 

tarafına tutularak ekstansiyon durumunda yukarı do~ru çekerek eklem ara

lığına girmesini önler. Fetusta ayrı bir kese olarak r,elişen bu bursa 

sonradan genellikle diz eklemi boşlu~u ile birleşir. 

Dizin dış tarafında r,nstroknemiusun lateral başının altında, la

teral kollateral ligament ve biseps tendonu altında, dizin medial tara

f~nda ise ~astroknemiusun medinl başı, pesanserinus ve semimembranosus 

tendonunun altında de~işik büyüklükte bursalar vardır (8, 32) (Şekil- 9). 

III -Kollateral baRlar ve diğer ligamentler, 

IV -Muskulotendinoz yapılar: 

Uç ve dördüncü nıralardn yer alan kollateral bn~lar ve di~er li~n

mentler ile muskulotendinöz yapıları dizin ön, yan ve arkadan f,Örünüşle

rine göre beraberce incelemek daha yararlıdır: 

R- Dizin ön bölümü: 
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Pes Anserin• Bursa 

Şekil- 9: Dizin yandan görUnUşU ve bursalar (HOPPENFELD'den). 

ı- M. kuadriseps femoris: 

M. rektus femoris, v. medialis v. lateralis v. intermediustan 

meydana gelmiştir. Bu dört parça patellanın yukarısında birleşerek kud

riseps tendonu adını alırlar. 

M. rektus femoris uzun fusiform bir kastır. Patellanın 5-8 cm. 

yukarısında tendonlaşır. Patellanın ön yUzUnde seyrederek patellar 

tendonun yapısına girer. 

M. vastus medialisin lifleri ikiye ayrılabilir. Distal kısmında

ki liflerin ço~u oblik durumda olup vastus medialis obliquus, di~er lif

leri ise vastus medialis longus adını alır~ Vastus medialisin lifleri 

distale doğru devam ederek patellanın supramedial kenarına doğru iler

ler ve yapışır. Bir kısım lifleri ise medial retinakulumun yapısına ka

rışır. Rektus femoris tendonu ile vastus medialis obliquus arasında or

talama 55-70 derecelik bir açı vardır (4ekil- 10). 

Vastus lateralisin lifleri vastus medialisten daha yukarıda son

lanır. Patellanın Ust dış köşesinden yaklaşık 2,8 cm. kadar yukarıda 

tendonlaşarak ve medial lifleri patellanın üst dış köşesine yapışır. 

Patellaya yapışan lifleri ile rektus femoris lifleri arasında yaklaşık 

22-45 derecelik bir açı vardır. 

Vastus intermediusun tendon lifleri en derinde bulunur ve büyük 

bir kısmı patellanın üst sınırına direkt yapışıklık gösterir. Kuadri

seps tendonu patellanın üst sınırına üçgen şeklinde ve üç tabaka halinde 

sonlanır. Ön tabaka rektus femoris, ortadaki tabaka vastus lateralis ve 

vastus medialis, arka tabaka ise vastus intermediııs ve m. ~enu artikula-
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ris tendonundan meydana gelmiştir. M. genu artikularis tendonu 1,5-3 cm. 

genişliğinde olup auprapatellar poşta eklem kapsülüne yapışmaktadır(l61). 

Şekil- 10: Kuadriseps parametrelerini gösteren şematik diagram 

Kısaltmalar: (REIDER'den) 

MP:Medial patellofemoral ligamentin maksimum genişliği 

LP:Lateral patellofemoral ligamentin maksimum ~enişli~i 

MA:Vaatus medialis. lifleri ile rektus femoris tendonu arasındaki açı 

LA:Vastua lateralis lifleri ile rektua femoris tendonu arasındRki açı 
LW:Vaetua laternliein p;enişliP;i 

MW:Vaetus medialiain genişliği 

LT:İnfrapatellar tendonun uzunluğu 

HP:Patellanın ön yüksekliği 

WP:Patellanın genişliği. 

1-Patellar tendon: 

Pa tellar tendcın kuadriseps tendonunun bir devamıdır. Pa tel lanın 

apekeinden veya dietal ucundan kaynaklanarak eklem kapsülüne önden yapı

şık olarak ilerler ve tüberositas tibiaya yapışır. Yaklaşık 8 cm. uzun

luğunda, 2-3 cm. ~enişli~inde ve 0,5 cm. kalınlıf,ındadır. M. kuadriseps 

femoriain orta bölUmUnUn kiriş lifleri, patellanın ön yUzUnden geçerek 

bu ba~ın yapısına kntılır. 

~Retinakulumlar: 

Yanlarda bulunan m. vaatua lateralis ve medialisin aponevrozu 

patellanın yan taraflarından aşaP;ı do~ru uzanarak eklem knpsUlUyle kay-
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naşmış şekilde tuberositas tibianın yan taraflarında olmak üzere tibia

nın üst kısmına yapışır. Bunlara medial ve lateral patellar retinakulum

ıar denilir. Medial retinakulum lifleri direkt olarak patellanın kenarı

na birleşerek fleksiyon esnasında patellanın laterale yer de~iştirmesini 

önler. Bacak ekstansiyon durumunda iken patellanın altında ve üstünde. 

bu ba~lar gerilerek elle hatta gözle dahi fark edilebilir. Bu bağların 

yan taraflarında eklem kapsülü ~nyıf oldu~undan, eklem içi dUşlik hava 

basıncı nedeniyle buralar çökmüş olarak görülür. Herhangi bir nedenle 

eklem içi basınç artacak olursa bu çukurlar kaybolur ve klinik teşhis 

için önem taşır (8, 179). 

b- Dizin medial yüzeyi: 

1-Tibial kollateral ligament: 

İç yan ba~ veya superfisiyel tibial kollateral ligament denir. 

Dizin medial destekleyici yapılarının en dışta olan komponentidir. Ti

bial kollateral liganıent yaklaşık 10 cm. boyunda ve 1,5 cm. eninde düz 

bir banttır. Femur iç epikondilinden başlayıp eklem çizgisinin 7-10 cm. 

kadar diataline do~ru ilerleyerek peaanserinuA tendonunun altından ge

çip tibianın medialine yapışır. 

~-Medial kapsüller lisamen~: 

Tibial kollateral ligamentin derininde bulunur. Kapsüller liga

mentin anteromedial, midmedial ve posteromedial olmak üzere üç ayrı 

bölümü vardır. Ön bölümde bulunan kapsül kısmı oldukça ince yapılıdır. 

Bu bölüm medial patellar retinakulumdan ve vastus medialisten gelen lif

lerle kuvvetlendirilmiştir. 

Orta bölüm, tibial kollateral lir,amentin derin tabakası olarak da 

isimlendirilir. Femoral kandil ve epikondilden başlayıp tibianın arti

kUler kenarının hemen altına yapışan vertikal liflerden oluşmuştur. 

Meniskofemoral ve meniskotibial olmak ilzere iki bölüme ayrılır. Meniskus

ların proksimalinde bulunan meniskofemoral bölüm daha uzun ve kuvvetli

dir. Meniskotibial bölüm ise koroner ligament olarak medial meniskus ve 

tibiaya yapışır. Medial kapsüller ligamentin orta bölümü medial menisku

au tisbit eder ayrıca valgus ve rotasyonel streslere karşı koyar. 

Posteromedial kapsüller bölüm ise tibial kollateral ligamentin 

. posterior kenarından arkaya do~ru yayılarak m. semimembranosusun lifle

ri arasına karışır. 

HUGHSTON, posterior oblik ligamenti medinl kapsUlcr ligamentin 
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şmış bir şekli olarak tanımlamıştır. 

3-Pee anserinue: 

M. sartoriue, m. gracilis ve m. semitendinosunun birleşik tendon

arından meydana gelir ve tibianın prokeimal medial yüzeyi boyunca yapı

şırlar. Bu kaslar dizin primer flekeörleri olup rotasyon ve vnlgus stres

lerine karşı koymaya yardımcı olurlar. 

C- Dizin posterior yüzeyi: 

i-M. eemimembranosus ve lig. popliteum obliquum: 

M. semimembranosus dizin posterior ve posteromedial yüzeyi çevre

sinde stabilize edici bir yapı olarak önemli ~öreve oahiptir. Diatnlde 

beş uzantı halinde yapışıklık göstermektedir. Birincisi, oblik popliteal 

ligament (Winslow bağı) olup tibianın posteromedial yüzeyinde yukarıya 

ve yana doğru oblik uzanarak gastroknemius kasının lateral ba~ının baş

langıcının proksimalinde sonlanır. Dizin posterior yüzeyinde çok önemli 

stabilize edici bir görevi vardır. Semimembranosua kontrakte oldu~u za

man bu oluşumları gergin hale getirir. Oblik popliteal ligament öne ve 

içe çekildiğinde diz kapsülünün posterior bölümünü gerginleştirir. İkin

ci tendinöz yapışma yeri medial meniskusun arka boynuzu ve kapsülün ar

ka kısmıdır. Bunun k~yma fonksiyonu posterior kapsülü sıkıştırmaya ve 

diz fonksiyonu ile medial meniskusu posterior olarak çekmeye yarar. An

terior veya derin başı tibial kandilin genişlemesi boyunca devam eder 

ve eklem hattının hemen distalinde superfisiyel tibial ligamentin altı

na üçüncü bölüm olarak yapışma gösterir. Dördöncü olarak semimembrano

susun direkt başı medial tibial kandilin posterior yüzündeki tüberküle 

tam eklem çizgisi üzerinden yapışır. Distal kısmı aşağı do~ru eiderek 

ipopliteus üzerinde bir fibröz genişleme oluşturacak şekilde devam eder 

ive tibianın medialinde periostla birleşerek beşinci bölüm olarak yapı-
1 şır (108, 179, 194) (Şekil- 11). 

~·M. popliteus ve ligamentum popliteum arkuatum: 

M. popliteusun adale kısmı tibianın posterior yiizey:i iizf!rinde yn-

: pışır. Bunun proksimalde Uç tendinöz orijini vardır. Birinci ve en kuv

vetlisi lateral femoral kandilde lateral kollateral ligamentin yapışma 

!yerinin hemen aşa~ısındadır. İkinci tendinHz orijini fibula başının pos

terior yüzeyinde ve üçüncü tendinöz orijin ise lateral meniskusun poste

rior boynuzundadır. Bu üç tendinöz yapışma Y şeklinde bir "arcuat
11 

liga-
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ment oluştururlar. Arkuat ligament ayrı bir ligament olmayıp popliteus 

orijininin fibrillerinin uzantısıdır. 

/ \: 

f 
9 
"'-

Kısaltmalar: 

a-Gastroknemiusıın medial brır,;ı 
b-Sememebranosus kası ve ynpışmn yer-

leri (1, 2, 3, 4, 5) 
c-İç yan ba/S; 
d-Gastroknemiusun lateral bnşı 
e-J•'ıı be lla 
f-Posterior oblik lieament 
r;-Dış yan baP: 
h-Popliteus tendonu 
ı-Arkuat lienment 
j-Fabellofibuler ligament 
k-Popliteus kası 

Şekil- 11: Dizin arkadan g0rliniimi.i ( MULLER 'den). 

3•Wrisberg ve Humphry ligamentleri: 

Wrisberg ligamenti arka çapraz baRın arkasında bulunur ve lateral 

meniskusun posterior yüzeyinden medial femoral kandilinin iç kenarına tu

tunur. Humphry ligamenti ise arka çapraz ba~ın öniinde bulunur, lateral 

meniskusun pooterior boynuzuna tutunur ve medinl femoral kandilin iç ke

narına do~ru gider. Bu her iki li~nmentin fonksiyonu ve nynı zamanda pbp

li teusun kontraksiyon ile oluşan tibianın internal rotasyonu ile· lateral 

meniskusu medial yöne çekmektir. Bu hareket popliteusun kontraksiyonu 

ile birlikte tibiaya stabilite sa~lar ve anormal öne olan hareketi önler. 

~-M. gastroknemius: 

Baca~ın en kuvvetli kasıdır. Dizin posterior kapsülü ile ilişkili 

olup femurun medial ve lateral kandillerinin arkasına yapışır (32, 108, 

179). 

b- Dizin lateral yüzeyi: 

i~Lateral kollateral ligament: 
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Bu ligament lateral femoral epikondille fibula başı arasında uza

nır. Lateral meniskuse yapışıklık göstermez. Kapsül ile bağ arasında 

m. popliteus ile m. biaeps femorisin tendonları vardır. Femur ve tibi~

nın birbiri üzerinde yan taraflara kaymasına engel olur. Ayrıca eklem 

kapsülUnü dıştan kuvvetlendirir. Özellikle diz ekstansiyonda olduğu za~ 

man varus zorlamalarına karşı dizin stabilitesini sağlar. Dizin fleksiyo

na gitmesiyle lateral kollateral liRament rotasiyona musaade edecek şe

kilde gevşer. 

Lateral kollat.eral ligamentin derininde bulunan bağa kısa kolla

teral ligament denir. Fabella bulundu~u zaman ona yapışır ve o zaman fa

bellofibuler ligament adını alır (Şekil- 11). 

2- Traktua iliotibialie: 

Proksimalde femur lateral epikondili, distalde lateral tibial tU

berktilUne (Gerdy) yapışır. İliotibial bant ekstansiyonda öne, fleksiyon

da arkaya do~ru hareket eder. Her iki durumda da gergindir. 

3-. M. b iseps femorie: 

Bunun tendonu fibula başına, tibia lateraline ve posterolateral 

kapsüller oluşumlara yapışmaktadır. Dizin kuvvetli fleksörü ve tibianın 

kuvvetli eksternal rotatorudur. Bu nedenle rotasyonel stabiliteyi sağ· 

lar (32, 88, 118) • 

. V- Damar ve sinirler: . 

a-Diz ekleminin damarları: 

A. genus dessendens, a. popliteanın genikular dalları, a. tibia

lis anteriorun a. rekurrens tibialis anterior dalı, a. sirkumflexa femo

ris lateraliein r. dessendensi tarafından beslenir. Bu damarların termi

nal dalları damardan zengin ağlar oluştururlar ve eklemin ön yüzünde üç 

tane arteriyel anastomoz ağı yaparlar. En üstteki anastomoz ar,ı kuadri

seps kasının yüzeyel liflerinin ortasında ve patellanın üst kenarının 

yakınında bulunur. Aşa~ıda bulunan iki anastomoz af,ı ise patellar ten

donun arkasındaki yar, dokusu içerisinde transvers yönde uzanırlar. Supe

rior medial ve lateral genikuler arterler, interkondiller çukurun prok

simalinde popliteal arterden çıkarlar. Bunlar, hamstrine tendonlarının 

altından ve hemen femur üzerinde içe ve dışa do~ru uzanarak iç ve dış 

intermuskuler septumu geçtikten sonra vastus medinlis ve lateralis kas

ları içerisinde a. ~enu suprema ve lateral femoral sirkumlex arterin . 
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deesenderis dalı ile anastomoz yaparlar. İnferior medial ve lateral geni

kuler arterler, oblik popliteal ba~ın alt kenarı seviyesinde popliteal 

arterden çıkarlar. Bunlar kemi~e yakın olarak içe ve dışa doğru uzanır

lar. 

A. tibialis anteriorun rekkurent dalı ana arterin interossöz mem

branı deldikten sonra çıkar. Bu arter yukarıya doğru uzanarak eklemin 

anterior jüzündeki anastomozla birleşir (76, 181, 194). 

b Diz ekleminin sinirleri: 

N. obturatorius, n. femoralis, n. tibialis ve n. peroneus kommunis 

dallarından innerve olur. Bu sinirlerin kesilmeleri d\lyunun sürekli bo

zulmasına neden olabileceğinden önemlidirler. 

N. tibinlis uylu~un 1/2 ortasından N. ischindicustan ayrılarak 

popliteal fossanın arka duvarında derin fasyanın altından distale do~ru 

rn. gastroknemiuaun iki başı arasına girerek derine sokulur. N. tibiali

sin bir dalı olan n. kutaneus sura medialis ile n. peroneus kommunisin 

dalı olan n. kutaneu~ surae lat~ralis birleşerek n. suralisi meydana 

getirir. Bunlar sensitif dallar olup dizin arka kısmının ve baca~ın an

terolateral kısmının innervasyonunu sa~larlar. N. tibialis ve n. sura

lisin artiküler dalları da mevcuttur. 

N. femoralisin bir dalı olan n. sapheneus, adduktor kanaldan geç

tikten sonra infrapatellar dalını verir. Bu dal dizin iç yan yüzünün du

yusunu temin eder. Kesilmesinde bu bölgede anesteziye yol açar (32, 96, 

118). 

C .. - EKLEM İÇİ YAPILAR: 

I- Sinovyal membran, 

II- Plikalar, 

IIJ- Meniskuslnr, 

IV- İç ligamentler, 

V- Eklem kıkırdağı. 

I- Sinovyal membran: 

Vücutta en ~eniş ve karışık yapılı sinovyal kese diz eklernindedir. 

Linear hücreler (sinoviositler) ile aralarına retiküloendotelial sistem 

elemanlarının eerpişmiş oldu~u ve çeşitli miktarlarda fihröz, areolar 

ve yağ dokularını ihtiva eden vasküler konnektif dokudan meydana gelmiş

tir. Kapsülün iç yüzünü ~rter fnkat eklem kıkırdn~ını kaplamaz. Ynni bu 
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doku eklem içinde sürtünmenin olmadığı bütün yüzeyleri kaplamaktadır. 

Sinovyal doku normalde parmak şeklinde ve değişik sayıda sinovyal vil

lusları içerir. Bu yapı sinovyal tabakayı oluşturur ve eklemin sürtün

me olmayan yüzeylerini örter. Alttaki subsinovyal destek tabakası· ise 

değişik kalınlıkta ve kapsüle yapışan fibröz konnektif dokudan meydana 

gelir (151, 187, 194). 

Normal bir eklemde sinovyal ve aubainovyal tabakaların histolo-

j ik görünümleri birbirinden farklıdır. Sinovyal ve subsinovyal tabaka

lar arasında morfolojik bir sınır olmadı~ı gibi bazal membran da yoktur. 

Normalde sinovyal örtücü tabaka genellikle 1-3 hücre kalınlıf,ın

dadır. Hücreler ise yapılarına göre ikiye ayrılabilir. Tip A hücreleri 

ondülaeyon ve paödopotlara benzeyen çıkıntılar ile düzensiz görünümde

dir. Tip B hücreleri ise daha düzgün görünümlüdür. önceleri Tip A hüc

relerinin ultraatrüktürel yapısı ve içinde çok sayıda fagosite edilmiş 

materyal taşıdığı için klasik makrofajlara benzediği ve fagositik gö

reve sahip oldukları, Tip B hücrelerinin ise klasik fibroblastlara benze

dikleri ve başlıca sinovyal sıvının temel maddesi olan hyaluronik asit 

üretiminden sorumlu oldukları düşünülüyordu. Yeni bazı araştırmalar hüc

reler arasındaki bu kesin morfolojik ve fonksiyonel ayırımdan uzaklaşıl

masına neden olmuştur. Çünkü ultrastrüktürel çalışmalar ile Tip A ve Tip 

B hücreleri arasında Tip C hücresinin varlı~ı anlaşılmıştır. Makrofajla

ra benzeyen Tip A hücrelerinin hyaluronik asit sentez edebildikleri, fib

roblaata benzeyen Tip R hücrelerinin de aktif olarak fagositoz yapabil

dikleri gösterilmiştir. Bu bUlf,ulara göre sinovyal hücreleri, hücrenin 

o andaki fonksiyonuna morfolojik olarak adapte olmuş hücreler olarak dü

şünmek daha do~ru olacaktır (23). 

Sinovyal örtücü tabakada Tip A, B, C hücrelerine ek olarak başka 

bir hücre grubunun antijen yakalama ve immUn kompetan hücrelerin takdi

minde rol oynaya bildiği gösterilmiştir. Bu hücreler HLA - DR antijeni 

taşımaktadırlar. Sinovyal örtücü tabakanın altında bulunan subsinovyal 

dokudaki hücreler başlıca i~ şeklinde ve fibroblaata benzeyen hücreler

dir. Bunlar kapsüle do~ru gittikçe artma gösteren kollajen lifler arasın

da bulunurlar. Burada de~işik miktarlarda ya~ hücresi, mast hücresi ve 

lenfoid hücrelerde bulunmaktadır (23, 187). 

Sinovyal hücrelerin hyaluronik asit sentezleyip sinovyal sıvı 

salgılamaları kayganlıgın (lubrication) saF.lanması için önemlidir. Nor-
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mal sinovyal sıvı berrak, açık sarı, akıcı ve pıhtısızdır. Normalde çok 

az miktarda bulunur. İnsan dizinde 0,13 - 3,5 cc. kadar bulunup eklem içi 

basıncı ise 8 - 12 cm. sudur. İçinde ço~unluğu lenfosit ve monosit olan 

cc • de ortalama 65 hUcre vardır. Yaklaşık olarak 100 cc • de muain, al

bumin ve globulinden oluşan 2 P,r. protein içerir. Amilaz, proteaz, li

paz, son derece düşük miktarda alkalen fosfataz bulunur. Sinovyal sıvı

daki şeker yoğunluğu kandaki ile aynıdır. Eklem sıvısının viskozitesi, 

kayganlık için çok önemli olan hyaluronik asit ve proteinli maddelerin 

varlığına bağlıdır. Sıvı amorf bir madde olup içinde yüksek molekül a~ır

lıklı kompleks bileşikler vardır. Bunlardan en önemlisi mukopolisakka-

ri tlerdir. Sıvı hafif alkalen olup yumurta akı kıvamındadır. Isı azalın

ca viakositesi artar, yükselince azalır. Hareketli eklemlerde yağlanma

ya yardımcı oldu~u gibi avaskUler eklem kıkırda~ı ve meniskusların avas

kUler alanlarının beslenmesinide sa~lar (151, 194). 

Sinovyal membranın eklem iç yüzeyinde birtakım pililer ve vilöz 

çıkıntılar mevcuttur. Sinovyal zar cerrahi olarak çıkarılırsa yeniden 

teşekkül etme kapasitesine sahiptir. Zarda kan damarları yanında bol mik

tarda lenfatik damarlar ve sinir lifleride vardır. Kapiller damarlar 

eklem içi boşlu~un yüzeyinde yaygındır. Sinovyal membranın subsinovyal 

tabakasındaki damar pleksusundan zengin bir beslenmesi vardır. Bu plek

aus sinovyal boşlu~a kan elemanlarının tranferinden ve sinovyal sıvının 

oluşmasından sorumludur (151). 

Ön tarafta patellanın üst kenarından başlayan sinovyal zar, pa

tellanın üst kısmında m. kuadriseps femorisin tendonu ile femur arasında 

kalan bursa suprapatellarisi oluşturur. Patellanın yan taraflarında si

novyal membran, medialde daha fazla olmak üzere m. vastus lateralis ve 

medialisin altına girer. Patellanın altında sinovyal membran ile lig. 

patella arasında 11corpue adiposum infrapatellare 11 denilen bir yaP; kit

lesi bulunur. Buna Hoffa ya~ yastıkçı~ı da denilir. Hoffa yağ yastıkçı

f,ını örten zar, patellanın alt kısmında iç ve dış kenarlarında kendi 

Uzerinde katlanarak eklem içine do~ru iki taraftan kanat şeklinde uzan

tılar gönderir. Eklemin yan taraflarında fibröz kapsUlUn iç yüzUnü kap

layan sinovyal membran aşa~ıyakapsülün meniskusa yapıştı~ı yere kadar 

uzanır. Meniskusların üst ve alt yüzlerini örtmez. Dış meniskusun arka 

tarafında ve m. popliteusun tendonu arasında uzanan bir sinovyal kese 

bulunur. Bu kese bazen tibiofibuler eklem boşluğu ile irtibatlıdır (23, 
151, 181). 
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Diz bölgesinde sinovyal membran dışında infrapatellar, posterior 

suprapatellar, anterior suprapatellar ve popliteal ya~ yastıkçıkları mev

cuttur. Bunlar eklem boşlu~unu azaltarak sinovyal sıvı için daha az bir 

yer bırakmasını sa~larlar. İçlerinde en önemlisi artroakopik gözlenimde 

infrapatellar yağ yastıkçı~ıdır (181). 

II- Plikalar: 

Plikalar eklem boşlu~u içerisinde yerlerini, durum ve şekilleri

ni değiştirebilen yumuşak ya~ dokusundan yapılmış ve sinovyal zarla ör

tülü pililer olup sinovyal kıvrımın katlAnmasından meydana gelmişlerdir. 

İntrauterin hayatın erken devrelerinde diz, suprapatellar poşta 

olduğu gibi ince bir zarla medial ve lateral kompartmanlara ayrılmıştır. 

Sonraları bu ince membranöz yapı gelişerek diz tek bir kavite haline 

gelir. Embriyonik einovyal eeptalar, adult çaeda da sebat etti~i takdir

de plikalar ~eydana gelir. Bu emriyonik yapıların adult çağda görülme 

oranı genel popüllasyonun % ?.O si kadardır. Hoffa ya~ cisminin her iki 

kenarından uzananlara plika alaris denir. Bu uzantılar bir birleriyle 

birleşerek interkondiller çukura do~ru uzanan tek bant şeklindeki plika 

sinovyalis infrapatellarisi oluşturur. 

Plikalar, patella ile ilişkilerine göre şu şekilde sınıflandırı-

labilir: 

a)Suprapatellar plika, 

b)İnfrapatell~r plika, 

c)Medial. patellar plika (shelf), 

d)Lateral patellar plika (Şekil- 12). 

-" 

Şekil- 12: Sinovyal plikaların yandan ve önden görUnUşü 

(HARDAKER'den). 
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Kısaltmalar: 

A: a:Suprapatcllar bursa açıklı~ı 

b:Mediopatellar plika 

c:Hoffa ya~ yastı 

a)Suprapatellar plika: 

B: a:!nfrapatellar plika 

b:Ön çapraz ba~ 

c:Hoffn yağ yastıkçığı 

Kubbe şeklinde olup suprapatellar poşta medial ve lateral kom-

partmanı ayıran embriyolojik septum çıkıntılarıdır. Embriyolojistler, 

fetal hayatın lr. ayında suprapatellar bursanın bir membranla diz ekle

minden ayrıldı~ını belirtmişlerdir. 4. ayda bu membran plika şekline 

gelerek iki kompartman birleşir. 

Çoğu olguda auprapatellar plika medial ve laterale do~ru transvers 

olarak uzanan çıkıntılar halinde görülürler. Suprapatellar poşun herhan

gi bir seviyesinde bulunabilece~i gibi genellikle patella proksimal kıs

mında lokalizedir. Suprapatellar plikanın serbest kenarı keskin, düzgUn, 

yuvarlak olabilece~i gibi düzensizde olabilir. Yapısı dizin pozisyonuna 

göre de~işir. Eklem ekstansiyona alındı~ında plika femura transvers, 

fleksiyona alındı~ında ise plika femur aksına paralel olarak uzanır (81, 

ıoo, 142, 154). 

b)İnfrapatella~ plika (Lig. mukozum): 

İnterkondiller aralıktan hoffa yn~ yastıkçı~ına giden ince bir 

sinovyal bant şeklinde olabilece~i gibi medial ve lateral kompartman

ları ayıran tam bir sinovyal bölme halinde de bulunabilir (81, 180). 

c)Medial patellar plika (Shelf): 

Proksimalde suprapatellar plikanın medialinde kuadriseps tendo

nunun alt medial yüzünden başlar ve aşa~ı dof,ru medial femoral kondil 

üzerinden muhtemelen göz kapakçığı şeklinde uzanarak Hoffa yağ yastık

çığının sinovyal yüzüne yapışır. Plika sinovyalis patellaris, medial 

intraartiküler bant, plika alaris ellongatn veya sinovyal shelf gibi de

~işik isimlerlede anılır. Bu plika değişik şekillerde tanımlanmıştır: 

Tip A: Sinovyal duvarda sicim şeklinde olup Hoffa yağ yastıkçı-

~ına uzanır. 

Tip B: Yaprak şeklindedir. Artroskopik olarak medial femaral kan

dilin ön yüzünü örtmez. 

Tip C: Daha geniş yaprak şeklindedir ve medial femroal kandilin 

ön yüzünü örder. 

Tip D: İç duvarda iki yapışma yeri olan özel variasyanlar göster

.mektedi~ ·( 81, ıoo, 142). 
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d-Lateral patellar plika: 

.. Tanımlanmıştır fakat çok nadir görülmektedir (180, 186). 

III- Meniekuelar: 

Eklem yüzlerinin uygunlu~unu sa~layan ve eklemde yastık vazifesi 

gören fibrokartilaj oluşumlnra meniskus denir (l?.). 

Meniskualar, tibianın kondilleri üzerine yerleşmiş yarım ay şek

linde iki plaktır. Kesitleri Uçgen biçimindedir, üçgenin tabanı dışa te

pesi içe doğru bakar. Her meniskusun tibianın kondiller arası bölgesine 

yapışan iki boynuzu vardır. Periferik kısımları daha kalın, konveks o

lup, iç kenarları ise ince konkav ve serbesttir. Ust yüzeyleri düz ve 

konkavdır, femur kondilleri ile temas ederler. Düzgün olan alt yüzleri 

tibia kondilleri üzerinde oturur her biri yaklaşık olarak ilgili tibia 

eklem yüzünün ?./3 dış kısmını örter (32, 181, ?05). 

Yüksek elastikiyete ve baskıya dayanma gücü sağlayan sıkı örülmüş 

yo~un kollajen bir yapıdan oluşmuştur. BULLOUGH ve arkadaşları polarize 

ışık mikroskobunda yaptıkları çalışmalarda meniskuste kollajen dokunun 

sirkumfereneiyel, radial ve perforan fibrilerden meydana geldi~ini açık

lamışlardır. Sirkumferensiyel fibriller bir tahta varil çevresindeki me

tal çemberler gibi hareket ederler. Çemberdeki gerilim tahtaların yerinde 

kalmalarını sa~lar. Meniskusun tibia ve femur tarafından kompreeyonu me

niskusu kemikler arasından dışarı do~ru iter. Meniskustaki sirkumferensi

yel liflerin gerilimi bu merkezi güce karşı koyar (Şekil- 13 ve 14). 

şekil- 13: Meniskusun kollajen fibrilleri (SHARİAREE'den) 

Kısaltmalar: a: Sirkumferensiyel 

b: Perforan 

c: 'Rad ial 

SHRİVE, kapsüler kenara kAdar uzanan tek bir radial kesi veya 
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yırtık oldu~unda çember gerilimin kayboldu~unu ve yük taşıma yönU ile 

bu yırtı~ın menisektomiye eşde~er olduğunu göstermiştir (Şekil- 14). 

w 
+ 

·~ 
• 

w 
+ 

~ 
... 

Şekil- 14: Meniskusta çember gerilimi (GROOD'den). 

A: Sağlam meniskusta çember gerilimi 

B: Yırtık meniskuata çember r,eriliminin kaybolması 

W: Ağırlık yUkleme 
Meniskusların konveks kenarları eklem kapsUlünün iç yUzeyine 

koroner (coronary) ligament vasıtasıyla tibia palatosunun kenarına gev

şek bir şekilde bağlıdırlar. Koroner ligamentlere yakın periferal bağ

lantıları hariç avaskülerdir. 

Meniakusların fonksiyonları henüz kesin 1 bir şekilde ispatlanma-

mışt~r. Birbirine uygunluk göstermeyen eklem yüzlerinin uyumunu sağla

maya çalışarak hareketin daha düzenli bir şekilde seyretmesini sağlar

lar. Dizin ekstansiyonu sırasında bir miktar öne, fleksiyonu sırasında 

ise arkaya doğru yer de~iştirirler. Dizin fleksiyon ve ekstansiyonunda 

meniskofemoral, rotasyonunda ise meniskotibial hareket meydana gelir. 

Fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri sırasında kapsüler ve sinovyal sür-

tünmeyi önlerler. 
Meniskusların ya~lanma fonksiyonu oldu~u ve böylece eklem boyun-

ca sinovyal sıvıyı da~ıtmaya yardımcı oldu~u belirtilmektedir. Buda ek

lem kıkırdağının beslenmesine yardımcı olmaktadır. 

Medial meniskus çıkarıldı~ı zaman temas bölgesi yaklaşık olarak 

'% 40 oranında azalır. Meniskus oldu~u zaman temas bölgesi yaklaşık 2,5 

kat daha büyüktür. Meniskus tarafından sağlanan geniş temas alanları 

kondiller arasından oluşan ortalama temas baskısını azaltır. Bu nedenle 

eklem kıkırdağı üzerine olan baskı azalacağından kondrosit ve ekstrasel

lüler matrikse gelecek mekanik zararlar önlenir. 

Meniskusların şok absorbe edici fonksiyonları oldu~u bilinmekte-

dir. Ayakta iken vücut a~ırlı~ının ~ 40 ile % 60 nın yUklenmc veya yUk 
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t~şıma gücü olarak meniskuslerce taşındı~ını belirtmişlerdir. DiRer 

iç kısımda ise yük meniskus ie eklem kıkırdağınca yaklaşık olarak e

şit paylaşılmıştır. Aynı zamanda bu araştırıcıların bulguları yüklen

me durumunda meniskuaların stabilize edici etkilerinin de oldu~unu 

göstermiştir. Yüklenme meniakuslar sayesinde bütün tibia eklem yüzle

rinin genişli~ine yayılır. Meniskuslar çıkarıldı~ında yük destek kolu 

kısalacağından, yüklenme merkezi olarak her bir tibia platosunda daha 

küçük bir bölgeye biner (168, 175, 179). 
a)Medial meniskus: 

Ön ve arka uçları lateral meniskusa oranla birbirinden daha uzak 

ve C şeklinde bir yapıya sahiptir. Arka boynuzu ön boynuzdan daha geniş

tir. ön boynuzu tibianın eminensiya interkondillarisine ve ön çapraz 

baRa sıkı bir şekilde ba~lıdır. Ön ucun arka kısım lifleri lig. transver

sum genu olarak uzanır ve meniskus lateralisin ön tarafına tutunur. Ar

ka ucu arca interkondillaris posteriorda arka çapraz bar,ın uzantılarının 

hemen önünde yapışıklık gösterir. Bütün periferik kısmı fibröz kapsül ve 

koroner ligament vaaıtası~la tibianın üst kenarına yapışıktır. Bu neden

le iç meniskus dış meniskusa oranla daha az hareketlidir. 

b)Lateral meniakua: 

Şekil olarak daha yuvarlaktır. Ön ucu area interkondilaris anteri

ora, ön çapraz bağın tutunma yerinin dış-arka kısmına tutunur. Arka ucu, 

area interkondilaris posteriorun ön bölümiine, arka çapraz bağın ön kıs

mına tutunur. Arka boynuz genellikle Wrisberg ve Humphry bağları vasıta

sıyla femura yapışıktır. Meniskus lateralisin arka-dış kısmındaki olukta 

sinovyal membran tarafından sarılan m. popliteusun tendonu bulunur. M. pop

li teua tendonu lateral meniskusun arka-dış bölgesini eklem kapsülünden ve 

fibuler kollateral ba~dan ayırıp meniskusa yapışıklık f,Österir. Böylece 

m. popliteus tendonu, Wrisberg ve Humphry bağları dış meniskusun arka u

cunun hareketini sağlar ve femur kandili ile tibia platosu arasında menis

kusun sıkışmasını önlerler. Bu nedenle lateral meniskue daha az yaralanır. 

ARNOCZKY ve WARREN, iç ve dış meniekusun kanlanmasının çoğunlukla 

medial ve laternl genikuler (superior ve inferior) damarlardan kaynak

landığını göstermişlerdir. Bunların kılcal damarları sinovyal ve kapsül

ler dokuda perimeniskal kapiller pleksusu oluştururlar. Pleksus eklem 

kapsUlü boyunca meniskusun periferal kenarlarını besleyen bir a~ oluştu

rur. Aynı araştırıcılnr mikroenjeksiyon teknikleriyle pcriferal vasküler 



- 31-

girişin iç meniskusta % 10 ila % 30, dış meniskusta ise % 10 ila % 25 

genişlikte oldu~unu göstermişlerdir (96, 179). 

IV- İç ligamentler: 

a) Çapraz ba!lar: 

Eklemin orta kısmında ve arkaya yakın olarak yer alırlar. Birbir

lerini X harfi şeklinde çaprazlamaları nede!tiyle "Cruciat 11 ligament"7 ı·ı:•.-;. 

ler denilmiştir. Ön veya arka oluşları, tibiaya tutundukları yere göre 

de~erlendirilir (32). 

Çapraz ba~ların fonksiyonu anteroposterior ve rotasyonel stabili

teyi sağlamaktır. Tibianın femur Uzerinde eksternal rotasyonu ile çapraz 

ba~lar çözUlür. Eksternal rotasyonun devam etmesiyle ön çapraz bağ di~eri

nin çevresini sarar ve daha fazla eksternal rotasyonu kısıtlar. İnternal 

rotasyonda ise çapraz bağlar birbiri üzerine sarılarak internal rotas• 

yonu kısıtlar. Femoral kandillere oblik yapışmaları nedeniyle fleksiyon

ekstansiyon ile çapraz bağlar üzerinde torsiyonel bir etki meydana gelir. 

Bu düzenlenme çapraz balların bazı liflerini her zaman gergin kılar (96 1 

179). 

ı- ön çapraz bae: 

Alt ucu tibiada interkondiller bölgede anteriordan başlar. Late

ral meniskusun ön boynuzuna kısmen kaynaşmış durumdadır. Yukarıya, arka

ya ve dış tarafa do~ru seyrederken kendi ekseni etrafında kıvrılır ve 

femurun dış kandilinin iç yüzUnün arka bölUmüne yapışır. Tibiadaki ya

pışma yeri daha geniştir, yaklaşık 3 cm.karedir. Proksimal yapışma ye

ri ise 2 cm. kare kadardır. Ortalama uzunluğu 38 mm, genişliği ise 11 mm. 

dir. 

ön çapraz bağ iki ana bölUmden meydana g~lir. Anteromedial bant 

daha öne anterotibial çıkıntının ön tarafına yapışır. Posterolateral 

bantı ise tibial yapışmanın posterolateralindedir. Dizin ekstansiyona 

gelmesiyle posterolateral bant gerilir, buna karşın anterolateral bant 

orta derecede gevşektir. Halbuki dizin fleksiyona gelmesiyle birlikte 

anteromedial bant gerilir, posterolateral bant gevşer. Bu anatomik ya

pının özellikle rehabilitasyon sırasında hatırlanması çok önemlidir (96). 

ön çapraz bağ, orijini kollajen olan multipl fasiküllerden mey

dana gelir. Bu paralel olmayan karmaşık kollajen şebekesi birleşerek 

fibrilleri, bunlar birleşerek fiberleri ve fiberlerde birleşerek sub-
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fasikUler birleşmeyi meydana getirir. Subfnsiküler bileşke endotenon 

denilen konnektif dokudan oluşan gevşek bağ dokusuyla örtülüdUr. 3-20 

subfasUkül berleşerek epitenon ile örtülen fasikUlU meydana getirir. 

TUm bu faaikUllerin birleşmesinden ligament meydana gelir ve paratenon 

ile örtUlüdUr. StrUktUrel olarak ön çapraz ba~ın % 90 nı kollajen % 10 

u ise elastik liflerden meydana gelir. Bağ bUtUnüyle intraartikUl~r, 

fakat kendi sinovyal kılıfının içinde ekstrasinovyal durumdadır. 

Ön çapraz bağın vasküler kan akımı, popliteal arter orjinlidir. 

BugUne kadar olan inanışın aksine ba~ın kan akımı tibial veya femoral 

yapışma yerinden gelen kemik kökenli değildir. Femoral orjinden sadece 

minimal bir kan akımı olmasına karşın tibial yapışma yerinden"kan akımı 

yoktur. Orta genikuler arter ön çapraz bağın esas kan akımı kaynağıtiır. 

Bu arter ön çapraz bağın üzerini zarf gibi örten sinovyuma 1/3 prokaimal 

uçtan girer, distal ve proksimale doğru vasküler dallarını verir. Bu 

einovyal pleksusa inferior lateral genikuler arter kökenli bir kaç kU

çUk terminal dallarda girer. Yine medial inferior genikuler arterden. 

orjin alan yağ yastıkçı~ı kaynaklı kan akımı da ön çapraz ba~a girer. 

Bu periligamentöz damarlar,ba~ı transvera olarak penetre ederler ve endo

ligamentöz damar şebekesiyle anastomoz yaparlar. Sonuç olarak intraarti

küler olmasına ra~men ön çapraz ba~ın kanlanmasınıda sa~lamaktadır. Si

fiirleri tibial sinirin dallarından gelir. 

Ligamentin fonksiyonlarını BRANTİGAL ve VOSHELL yaptıkları çalış

malarında şu şekilde özetlemişlerdir: 

a) Tibianın femur üzerinde öne kaymasını kontrol eder. 

b) Ekstansiyonda kapsUl, arka çapraz bağ ve kollateral ligament

lerle birlikte lateral mobiliteyi kontrol eder. 

c) Flekeiyonda kapsUl, medial kollateral ligament ve arka çapraz 

ba~la birlikte lateral mobiliteyi (lateral ligament gevşemiştir) kontrol 

eder. 

d) Ekstansiyonda kapsül, her iki kollat.eral ligament ve arka çap

raz bağla birlikte rotasyona engel olur. 

e) Hiperfleksiyon ve hiperekstansiyonu kontrol eder (117, 181). 

z • Arka çapraz bağ: 

Ön çapraz ba~dan daha kalın, daha kısa ve daha az oblik seyre

der. Tibiada interkondiller bölgenin posterioruna yapışır. Yukarı, 

öne ve içe do~ru seyreder ve femur iç kandilinin dış yüzünün arka bölü-
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mUne yayılarak tutunur. Lateral meniRkusun posterior kenarı ile arka 

çapraz ba~ fibröz bir bantla (Kaplanın tibiomeniekal ligamenti) bir

leşmiştir. Bu bant muhtemelen lateral meniskusun internal rotasyonda 

ileriye do~ru kayma hareketini kısıtlamaktadır. 

Arka çapraz ba~ ortalama olarak 38 mm. uzunlu~unda ve 13 mm. r,e

nişli~indedir. Arka çapraz bağın arka bölümünde sinovyal membran bulun

maz. !ntraartikUler olmasına ra~men çevresi sinovyal membranla örtülü 

oldu~undan ekatrasinovyal oluşumdur. 

GIRGIS'e göre fleksiyonda arka çapraz ba~ın hacımlı olan anterior 

parçası gergin, posterior parçası gevşektir. Ekstansiyonla birlikte pos

terior parça gerilir ve ligamentin hacımlı kısmı gevşer (8, 96,)(Şekil- 15). 

Şekil- 15: Flekeiyon ve ekstansiy6nda arka çapraz b~~ın durumu 

(GIRGIS'den). 

b) Ligamentum meni~kofemorale posterior(Wrisberg): 

Arka çapraz ba~ın arkasında bulunur ve dış meniskusun arka yü

zünde başlayarak iç femoral kondilin iç kenarına tutunur (Şekil- 16). 

~) Ligamentum meniakofemorale anterior (Humphry): 

arka çapraz bağın önünde dış meniskusun arka boynuzundan başlar 

ve iç femoral kondilin iç kenarına tutunur (88). 

d) Ligamentum traneveraum genu: 

Bazan bulunmayan bu ba~ın kalınlı~ı şahıslar arasında farklılık 
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gösterir. Bu ba~ lateral meniskusun ön tarafı ile medial meniskusun ön 

boynuzunun iç ucu arasında ve ön çapraz bağın önünde uzanır (8, 108). 

e) Popliteue tendonu: 

Lateral kollateral ligament ve femoral kondil arasında dizin dış 

kenarı üzerinde lokalizedir. Daha önce söz edildiği gibi fleksiyonda di

zin bir stabilizatörü olarak fonksiyon görür. 
o 

Şekil- 16: Tibial kondillerinin üstten görünüşü (HELLER'den). 

Kısaltmalar: 

a: Tranavera ligament e: Humphry ligamenti 

b: ön çapraz bağ f: Popliteus kası 

c: Arka çapraz ba~ g: Popliteus tendonu 

d: Wrisberg ligamenti 

f) Koroner (Coronary) ligament: 

Medial kapsüller ligamentin meniskotibial bölümüdür. İç menisku

su tibia kandilinin Ust sınırına ba~lamaktadır. Dış meniekue da aynı za

manda koroner ligament tarafından tibial platonun üst kenarına ba~lanmış

tır ( 88, 151). 

V- Eklem kıkırda~ı: 

Eklem kıkırda~ı, eklemin yük taşıyan yüzeyinde yer alır. Bu yüze

yin yıllarca süren sürtünme ve deformasyona dirençli bir yapısı vardır. 

Kıkırdak matriksi fibröz kollajen a~ı ve bol proteoglikan molleküllerin

den meydana gelmiştir. Elastik, esnek, mavimsi-beyaz renkte bir görünümü 

vardır. Kıkırdak yer yer farklı kalınlıklarda 4 tabaka şeklinde görülürı 

.a) Yüzeyel tabaka (kalınlık olarak% 5-10): 

Kollajen lifler yüzeye tanjansiyel olarak yerleşmişlerdir ve pro-

/ 
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teoglikan içeri~i dUşUktUr. Bu bölgedeki kondrositler elipsoid yada dis

koit şekildedir. 

b) Geçiş tabakası (% 40-45): 
Kollajen lifler rastgele yerleşmiştir. Kondrositler belirgin ola

rak görUlen lakUnalar içinde birbirlerinden uzak, ovoid, yuvarlak yada 

poligonaldır. 

c) Derin tabaka (% 40-45): 
Kollajen lifler yUzeye dik olRrak yerleşir ve alttaki kemik pla~a 

çok sıkı bir şekilde yapışmıştır. Kondroaitler kümeler yada vertikal ko

lonlar yapacak şekilde yerleşmiştir. 

d) Kalsifiye tabaka (% 5-10)~ 
Boyalı kesitlerde kalsifiye yada kalsifiye olmayan kıkırdağı bir

birinden ayıran geçiş bölgesinde bulunur. Özellikle yaşlı kişilerde bu 

bölge içinde kUçük damarlar bulunur. 

Kıkırdak martrike içine gömülü hücre ve liflerden ibaret kolla

jen bir dokudur. Kollajen tUm kıkırdak dokusunun kuru ağırlığının % ?O 
ini oluşturur. Sıvı içeriği ise yaş ağırlığının % 70 - 75 i kadardır ve 

yüzeyde sıvı miktarı daha fazladır. Kıkırdak proteoglikanları kondroitin-

6 eUlfat, kondroitin -4 sülfat ve keratin sUlfat olmak üzere üç tip glu-

:kozaminoglikan dan meydana gelir. 

Kondroeitler kollajen, proteoglikan, kıkırdak matrikein diğer 

komponentleri ve bu l;omponentleri parçalayabilen enzimler üreten özel 

hUcrelerdir. Eklem kıkırdağının hacım olarak % O,l ini oluştururlar. 

YUk taşıma esnasında kıkırdak az veya çok basınca uğrar ve bunun 

sonucu olarak şekil değiştirir. Ancak basınç kalkınca eski şekline döner. 

Fzyolojik şartlarda eklem kıkırdağı, orijinal ağırlığının % 40 na 

ininceye kadar komprese edilebilir. Eğer bu dokuda kan damarları olsay

dı bu basınç karşısında kullanılmaz hale gelirdi. MARAUDAS, dokuda dif

füzyon hızı ve hUcrelerin metabolik gereksinimlerini göz önüne alarak 

kondroeit canlılığının korunabilmesi için maksimal kıkırdak kalınlığının 

6 mm. olacağını hesaplamıştır. Diz eklemi ağır yük altında bulunduğun

dan eklem yüzünü örten hyalin kıkırdak tabakası 2-4 mm. kalınlığındadır. 

İnsan vücudunda en kalın kıkırdak diz ekleminde bulunur. Eklemin fonk

siyonu bakımından önemi büyüktür. Eklem yüzlerine dikkat edilirse gerek 

femurda gerekse tibiada tam bir uyum içerisinde olmadıkları görülür. Bu 



- 36 -

uyumsuzlu~u kalın kıkırdak tabakası kompanse etme~e çalışır. Basıncın 

fazla oldu~u yerde kıkırdak incelir ve iki kemik yUzey, aradaki bu 

elastiki doku aracılı~ıyle birbirine uygunluk sağlarlar. Bunun sonu

cunda vUcut ağırlı~ı daha geniş bir yUzey vasıtasıyla alttaki kemiğe 

aktarılmış olur. Eklem kıkırda~ının fonksiyonu yUzeyle temas etmek ve 

yUk taşımaktır. Eklem kıkırda~ı kaldırılırsa aubkondral kemikler bir

birlerine iyi bir uyum göstermezler. ÇUnkU ekleme kuvvet uygulandı~ında 

yUzeyde teması aa~layan faktör şekil de~iştirebilen kıkırdaktır (23, 

151, 194). 
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DİZ EKLEMİ MEKANİ~İ: 

Femur cismi vertikal olarak tutulacak olursa medial femur kon

dili lateral femur kondilinden daha aşağıda yer alır. Femurun mekanik 

ekseni ile anatomik ekseni de birbiriyle çakışmamaktadır. Anatomik eksen 

diz ekleminin merkezinden, femur şaftı boyunca geçer ve lateral olarak 

e~imlidir. Mekanik eksen ise diz ekleminin merkezi ile kalça ekleminin 

merkezini birleştiren doğrudur ve daha dikeydir. Mekanik eksen ile ana

tomik eksen arasında ortalama 6-9 derecelik bir açı vardır. 

Femoral ve tibial kondillerin eklem yUzeyleri arasındaki eşit

sizlik yUzUnden fleksiyon ve ekstansiyon esnasında iki tip hareket göz

lenir. Birincisi tibia Uzerindeki eşit uzaklıktaki noktalarla temasa 

geldiği sallanma hareketidir. İkinci tip hareket ise, tibia Uzerindeki 

sabit bir noktanın femur üzerindeki her zaman değişen noktalarla temasa 

geldiği kayma hareketidir (179). 

Saggital planda ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri yanında diz 

fleksiyona getirildi~inde bir miktar iç ve dış rotasyonda yapılabilmek

tedir. Yapılan ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri gerçek ginglymus 

grubu eklemlerde yapılan fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinden iki 

yönde farklılık göstermektedir: 

1- Femur kondillerinin özel şekilleri nedeniyle transvers eksen 

gerçek ginglymus eklemlerde olduğu gibi sabit olmayıp ekatansiyon esna

sında öne ve yukarı, fleksiyon esnasında ise aşağı ve arkaya do~ru yer 

değiştirir. 

2- Ekstansiyon hareketinin son 30 derecesinde, eğer ayak yerde 

sabit durumda ise uyluk bir miktar iç rotasyon yapar. Uyluk sabit ve 

bacak hareketli ise ekstansiyonun sonunda bacak dış rotasyon yapar (8). 

Flekaiyon-ekstansiyon hareket kompleksi sallanma ve kayma hare

ketlerinin birleşimidir. Dizin ilk 20 derecelik fleksiyon hareketi tam 

bir sallanma hareketi şeklindedir. Bununla birlikte LINDAHL ve MOVIN, 

ilk 20 ila 30 derecelik flekaiyonda sallanma ve kayma hareketinin kom

bine bir şekilde mevcut olduğunu bildirmişlerdir. İlk 20 ila 30 dere

celik fleksiyondan sonra tam kayma hareketi başlar. Femur kondilleri

nin eksantrik olması nedeniyle tibianın femur üzerinde öne doğru hare

keti medialden ziyade lateral femoral kondilde ağırlık yüzeyini arttı

rır. Çffnkü femur medial kondili lateral ·kondile göre daha öndedir. Ro-
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tasyon hareketlerinde ise medial koridil later~l kondilden daha kUçUk 

bir aks çizer. 

Femur ve tibia eklem yUzlerinin fleksiyon ve ekstansiyon sıra

sındaki temas noktalarının çizilen haritası, eklemde oluşan ~allanma 

ve kayma hareketlerinin oranının sabit olmadılını gösterir. Sallanma

nın kaymaya oranı fleksiyonun başlangıcında 1/2 iken fleksiyonun sonun

da 1/4 tUr (88, 179). 

Tam eketaneiyon durumunda liga~entlerin gergirilili, menisk~slar 

ve kemik oluşumlarının şekli rotasyonel hareketlere izin vermez. Flek

siyon başlangıcında kapsül, kollateral ligamentler ve çapraz b~llar gev

şeyerek rotasyon hareketlerine izin verir. Bu hareketler fleksiyon 'o de

receden 90 dereceye dolru gittikçe artar. Rotasyon sınırı 5-25dereceler 

arasında ve şahıstan şahısa değişmekte olup iç rotasyon dış rotasyondan 

daima daha fazladır. Tam ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri sırasında 

meniskuslar yaklaşık 1 cm. kadar öne yada arkaya dolru hareket ederler. 

Medial meniskus periferik yapışmaları nedeniyle lateral meniskusa oranla 

daha az hareketlidir. Popliteus kasının laterale, semimembranosus kası

nın mediale retraksiyonu ile meniskuslar arkaya doğru çekilir. Bu menis

kusların diz hareketleri sırasında sıkışmasını önler. Meniskuslar flek

siyon-ekstansiyon hareketinde femoral kondillerle, rotasyon hareketlerin

de ise tibia kandilleri ile birlikte hareket ederler. 

Medial ve lateral femur kondillerinin şekilleri delişiktir. Late

ral kondil anteroposterior ve transvers planlarda medialden daha geniş

tir, Hedial kondil ise lateral kondile göre daha aşalıda. yer alır ve me

dial femur kondilinin eklem yUzU öne dolru uzamıştır. Diz tam ekstansi-
' 

yon pozisyonuna ~elirken medial kondilin eklem yUzünün teması devam et

tili sürece, femur internal rotasyona gelir. Lateral kandilin posterior 

kısmı ise laterale dolru döner ve böylece vidalama tarzında bir hareket 

oluşarak tam ekstansiyon pozisyonunda diz kilitlenir. Fleksiyonun başlan

gıcında femurun tibia üzerinde dış rotasyonu ile bu kilitlenme açılır. 

Dizin normalde fleksiyon ve ekstansiyonu 0-140 dereceler arasın

dadır. 5-10 derece kadar da hiperekstansiyonu mevcuttur. Femur sabit ve 

diz fleksiyonda iken tibianın Hne ve arkaya yer de~iştirmesi mümkündür. 

Bu hareket normal şartlarda 3-5 mm. kadardır. Diz ekstansiyonda iken 

abduksiyon ve adduksiyon hareketleri çok sınırlı olup şahıstan şahısa 

farklılık gösterir. Ekstansiyon durumunda lateral hareket yapılmamasına 
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rağmen fleksiyon durumunda lateral hareket imkanı mevcut olup 15 dere

ceyi aşmamaktadır. 

Patelofemoral eklem diz mekaniRinde Hne taşımaktadır. Patelofemo

ral eklemde kötU bir uyum yUkeek bası noktalarının oluşmasıyla sonuçla

nır. Patellanın alt yüzüne gelen basınç fazladır ve eklem kuadrisepsin 

kasılmasıyla bUyük bir yük altında kalır (88, 179). 

Patellanın eklem yUzU sınırları pek belirgin olmayan 7 bölüm gös

terir.· Ust, orta ve alttaki eklem yUzleri çift olup transvers yönde uzun

durlar. Medialde bulunan tek eklem yüzü ise vertikal yönde uzunluk göste

rir. Aşırı fleksiyonda medialdeki vertikal eklem yüzü medial kondilin dış 

tarafında yarım ay şeklindeki eklem yUzUne oturur. Bu yarım ay şeklindeki 

eklem yUzU, ekstansiyona do~ru bacak hareket ettirildi~inde önce Ust son

ra orta ve daha sonra alt çift eklem yUzleri sırasıyla femurun patellar 

eklem yUzU ile temas ederler. Tam ekstansiyon durumunda ve m. kuadriseps 

femoris gevşek olduğu pozisyonda patella, patellar eklem yUzUnün ön ta

rafında sıkı bir temas olmadan durur (8). 
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DİZ EKLEMİ MUAYENESİ 

Diz eklemi anatomik yeri n~deniyle travmaya en fazla maruz ka

lan eklemlerden birisidir. Dizin maksimum zorlanmalara maruz kalması 

tibia ve femur gibi iki uzun kemik ucunda bulunmasındandır. Ayrıca 

diz eklemi kas ve yağ tabakaları ile korunamadığından sıkça yaralanır 

(151). 

Diz eklemi rahatsızlıklarında dor,ru tanı koyabilmek için sıra-

sıyla şu işlemlerin yapılmasında yarar vardır: 

A-Anamnez, 

B-Fizik muayene, 

C-Biyokimyaeal tetkikler, 

D-Eklem içi doku biyopsisi, 

E~Radyolojik inceleme, 

F-Artroekopi, 

G-Artrotomi. 

A- ANAMNEZ: 
Şikayetlerin başlama t~rihi, travma var mı, çeşidi, ağrı varsa 

lokalizasyonu, yayılımı, hareketlerle ilgini, boşalma hissi, kilitlen-

me •••••• vs. sorulur. 

B- FİZİK MUAYENE 

Fizik muayene yalnız eklemi ilgilendirmeyip genel olmalıdır. 

İnspeksiyon, palpasyon ve özel testler şeklinde bir muayene yapıl

malıdır. 

I-İnspekeiyon: 

Kemik konturları ve durumu, yumuşak doku sınırları, cildin rengi, 

sıkatris gözlenmelidir. Hastanın duruşu incelendikten sonra, belden a

şağı soyulmalıdır. Hasta muayene odasında önce yüriitülür. Hastanın yU

rüyUşü dUzgün ve ritmik olmalıdır. 

Dizdeki şişlikler lokal veya yaygın olabilir. Eklem içi kanama, 

sinovyal kalınlaşma yada sinovyal sıvı sekresyonuna neden olan sinov

yumun irritaeyonu gibi nedenler dizde yaygın bir Qişlik meydana geti

rirler. Şiş bir diz hafif flekeiyonda tutulur. Kasların özellikle di

ze yaklaştı~ı yerde, herhangi bir kas atrofisinin olup olmadı~ını an

lamak bakımından diz üzerindeki kas sınırlarının simetrisine dikkat 

edilmelidir. 
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Dizin Hn bHlUmUnU gHzlemek için hasta dik olarak, diz tam eks

tansiyonda iken ayakta durmalıdır. Patellalar simetrik ve aynı sevi

yede olmalidır. Genellikle femur ve tibia arasında normalde bir val

gua angulasyonu mevcuttur. Yandan bakıldı~ında dizler tam ekstansiyon

da durmalıdır. Hafif fleksiyonda Qlan dizlerde flekaiyon tek taraflı 

ise bir patoloji düşUnUlmelidir. Dizlerin hiperekstansiyonu kadınlar 

ve gevşek ba~ları olan şahıslar ara~ında sık gHrülür~26, 89). 

II-Palpaeyon: 

Dizde palpasyon kemik ve yumuşak doku olmak üzere iki aşamada 

yapılırı 

a)Kemik palpasyonu: 

Ekstansiyonda dizin konturlarının bir kısmı kayboldu~u için 

diz fleksiyonda iken palpe edilir. Ayrıca fleksiyonda kemikler üzerin

deki deri gerilir ve kemik çıkıntıları barizleşir. Bu pozisyonda eklem 

çevresindeki ligamentler, tendon ve kaslar da gevşemiş durumdadır. Di

zi palpe etmek için hasta ya muayene masasının kenarına oturtulur yada 

sırt üstü yatırılıp diz 90 derece fleksiyona getirilir. Dizin medial 

ve lateral tarafından baş parmakla femoral kondilin palpasyonu yapılır. 

--Kondropati durumlarında femoral kondil üzerinde hassasiye~ hazan osteo

kondral fragman veya kıkırdak yUzeyde bir defekt hissedilebilir. Osteo

artri tli şahısların dizinde osteofitler ele gelebilir. 

Lateral femoral kondilin incelenmesinden sonra başparmak aşa~ı 

ve arkaya do~ru gHtUrUlerek fibula başı palpe edilebilir. 

Patella, diz fleksiyonda iken troklear çukurda sabit ve diz eks

tansiyonda iken mobildir. Patella alt yüzUnUn medial ve lateral kısım

ları diz ekstaneiyonda oldu~u zamnn palpe edilebilir. Patellayı mediale 

çekmek laterale çekmekten daha kolaydır. Bazan patella altında bir kı

kırdak defekt veya osteoartrit nedeniyle pürUzlü patellar kenar buluna

bilir (30, 151). 

b)Yumuşak doku palpasyonu: 

Dizin yumuşak doku palpasyonu dHrt bHlgede yapılır: 

1-Ön taraf muayenesi, 

2-Medial taraf muayenesi, 

3-Arka taraf muayenesi, 

4-Lateral taraf muayenesi. 

Dizin yumuşak dokularının palpasyonunu kolaylaştırmak için hasta 
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muayene masasının kenarında oturmalı ve diz 90 derece fleksiyonda ol

malıdır. 

l~Ön taraf muayenesi: 

M. vaatua medialia ve m. vastus lateralis dizin iç ve dış taraf

larında görUlebilir tlimsekler yapar ve kolayca palpe edilirler. İzomet

rik kontrakaiyonla çok belirginleşirler. Vastus intermedius ve rektus 

femorisin palpasyonu zordur. Bu nodenle onlar bir ünite olarak değer

lendirilmelidir. Her iki uyluk aynı zamanda palpe edilmeli, simetrik 

olup olmadığı mukayese edilmeli ve yırtılmadan dolayı herhangi bir de

fektin varlığı araştırılmaladır. Defektler sıklıkla patellanın hemen 

proksimalinde kuadriseps tendonunda bulunur, Vastus medialiste herhan

gi bir atrofi olup olmadı~ına bakılmalıdır. Bu atrofi sıklıkla diz ya

ralanmasını ve oluşan effüzyonu takiben görülür. Kuadriseps atrofioini 

değerlendirmek için dizlerin 10 cm. kadar yukarısında her iki uyluk 

ölçülür. Referans noktası olarak tibial platonun kenarı yada patella

nın ortası kullanılabilir. 

Patellar tendonun yapışma yeri gençlerde sıklıkla hassastır 

(Osgood-Schlater sendromu). Hoffa yağ cismi, eklem hattı ile aynı se

viyede ve patellar tendonun hemen arka alt kısmında bulunur. Buradaki 

hassasiyet ya~ cisminin kontUzyonunun veya hipertrofisinin bulgusu ola

bilir. Patellar tendon yapışma yerinden koptu~u zaman bir defekt geli

şir ve tuberositaa tibia bölgesinde hassasiyet bulunur. Aynı zamanda 

dizin aktif ekstansiyon yeteneği kaybolur. 

Diz eklemi çevresinde bursit çok yaygındır. Bunların çoğu ön 

tarafta yer alır. Superfisyel infrapatellar bursa, patellar tendonun 

önUnde bulunur ve aşırı diz Ustü çökmeden iltihaplanabilir (hizmetçi 

dizi). 
Prepntellar bursa, patellanın ön tarafında yer alır ve infla-

. masyonu aşırı derecede diz çökme ve öne doğru eğilmenin birleşmesi 

sonucu meydana gelir. Diz ekstansiyonda olduğu zaman, patella üzerin

deki deri gevşer. Bu bursa özellikle fleksiyonda derinin patella üze

rinde serbestce kaymasına yardımcı olur. Palpasyonunda lokal hassasi

yet alınır. 

Pesaneerinus bursası m. grasilis, m. sartorius ve m. semitendi

nosua kaslarının tendonlarının arasında tibianın Ust iç kısmında ve 

tuberisitas tibianın medialinde bulunur. Normalde palpabıl de~ildir, 
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ancak inflamasyonunda kalınlaşma ve effüzyon hissedilebilir (89, 90). 

2-Medial tarar muayenesi: 

2a-Medial patellar plika: 

Suprapatellar plikanın medialinden başlar, aşa~ı doğru iç femur 

kandili üzerinden uzanarak Hoffa ya~ yastıkçı~ına birleşir. Normalde 

semptom vermez. Aşırı ekzersizler, koşma ve yürümeler ile direkt trav

malarda elastikiyetini kaybederek fibrotik bir hale gelir. Femoral kan

dil üzerinden kayganlı~ını yitirerek bir bant şeklini alır. Kandilin 

anteromedial kısmında kondromalaziye benzer de~işiklikler oluşturur. 

Diz eklem çizgisi hizasında ve medial femoral kandilin üzerinde lokal 

hassasiyet vardır. Dizin fleksiyon ve ekatansiyon hareketleri sırasın

da kUçUk fibröz bantın hareketi pnlpe edilebilir ve bir klik sesi duyu

labilir. Plika kenarları patella ile medial femoral kandil arasında 

.sıkıştırılarak ağrı uyandırılır. Bu işlem sırasında diz pasif olarak 

30 derece fleksiyona getirilmelidir. Hassasiyet medial femoral kandil 

ile midpatellar seviyededir. Patella mediale do~ru hareket ettirilirse 

a~rı meydana gelir (26, 139, 151). 
2b-Medial meniskus: 

Koroner ligamentle tibia platosunun üst kenarına yapışmıştır. 

Bu ligamenti palpe etmek çok zordur. E~er meniskua yırtılmışsa eklem 

köşesinde hassasiyet bulunur. Medial meniskus az mobil oldu~unda tibi

anın iç rotasyonunda meniskusun periferik kısmı barizleşir ve palpe 

edilebilir. Tersine tibianın dış rotasyonunda meniskus retrakte olur 

ve palpabıl de~ildir. 

2c-Medial kollateral ligament: 

Tibia ve femur kandilleri arasında uzanan medial kollateral 

ligamenti palpe etmek için eklem hattını tekrar lokalize etmek gere

kir. Ligament orijininden yapışma yerine kadar olan kısmı, hassasiyet 

ve devamlılığı yönünden palpe edilmelidir. Eğer ligament medial epi

kondilden koparsa, beraberinde küçük bir kemik parçasını da ayırabilir. 

Eğer orta bölümünde yırtık varsa defekt palpabıl olur ve medial eklem 

hattı seviyesinde hassasiyet bulunur. 

2d-M.sartorius, m. graeilie ve m. semitendinoeus tendonları: 

Dizin posteromedial kısmınna sartorius, ~rasilis ve semitendi

nosusun tendonları görUlebilir bir çatı oluştururlar. Diz eklem~ni 

çaprazlayarak medial tibial platoya yapışırlar. Bu tendonları palpe 
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etmek için hastanın baca~ı tesbit edilmelidir. Parrraklar dizin çevre

sini kavrar ve tendonların gerginli~ini hisseder. Semitendinosus his

sedilebilen en arka ve alt tendondur. Grasilis tendonu, semitendino

SURun iç ön kısmında yer alır. Baca~ın iç rotasyonuna direnç uygula

nırsa çok daha bariz olur (89). 

3-Arka taraf muayenesi: 

Popliteal foseanın Ust dış yan kenarını biseps femoris tendonu, 

Uet iç kenarını ise semitendinoaus ve semimembranoaun tendonları mey

dana getirirler. Alt kenarlarını ise gaetroknemiue kaslarının her iki 

başı yapar. Burada tibial sinirt peroneal sinir, popliteal arter ve 

venler bulunur. Diz ekstansiyonda oldu~u zaman foesayı örten fasia 

gerilirt alttaki yapıları palpe etmek zor olur. Kaslar ve fasia dizin 

fleksiyon pozisyonunda gevşer ve derin palpasyon mlimklin olur. Fossada

ki göze çarpan bir şişlik popliteal kisti (Baker kisti) gösterebilir. 

Gastroknemius kasının iki haşı, hasta dizini dirence karşı flek

siyona getirmek iatedi~i zaman iç ve dış kandillerin hemen üzerinde on

ların çıkış yerinde palpe edilebilir. Yırtılmalarında kasın karnında 

kUçUk bir defekt hissedilebilir ve hafif bir has8asiyet bulunur (89, 
151). 

4-Lateral taraf muayenesi: 

Lateral meniskue, hastanın dizi hafif fleksiyonda oldu~u zaman 

en iyi palpe edilir. Lateral meniskus koroner ligament tarafından ti

bial platonun kenarına ba~lanmıştır. Meniskus yırtıldı~ı zaman lateral 

eklem çizgisi palpasyonla hassastır. Bazan lateral meniskusun bir kisti 

eklem çizgisinde gelişerek kist sert, hassas bi~ kitle olarak palpe e

dilebilir. 

Lateral kollateral ligament kalın bir kordon şeklinde olup la

teral femoral kandil ile fibula bnşı arasında uıanır. Palpe etmek için 

hastanın ayak bile~inin di~er dizin Uzerinde bulunması gerekir. Diz 

90 derece fleksiyonda,-kalça abduksiyon ve dış rotasyonda oldu~u zaman, 

iliotibial bant gevşer ve lateral kollateral li~ament izole olarak pnl

pe edilebilir. Yırtı~ında palpasyonda hassasiyet ve ağrı mevcuttur. 

Biseps tendonu fibula başına yapışmadan önce diz eklemini geç

ti~i zaman barizleşir ve diz fleksiyonda iken yapışma yerine yakın kıs

mında palpe edilebilir. Tendonun yırtılması ÇOK nadirdir fakat dizin 

ciddi yaralanmasında fibuladan ayrılabilir. 
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Lateral bölümde d·aha önde iliotibial bant yer alır. Bu bant 

lateral tibia tüberkülüne yapıştığı yerde palpe edilir. Bant diz eka

tansiyonda ve bacak yükaeldir,i zaman yada dirence karşı diz flekaiyon

da olduğu zaman çok bariz oldu~u zaman ele gelir. İliotibial bantın 

kontraktürleri polio ve meningomiyelosel gibi paralitik.olgularda diz 

deformitesinin nedenidir. 

Lateral ekstansor mekanizmanın aşırı gergin olduğu durumlarda 

patellanın lateral yüzü ile femur kandili arasındaki boşluk daralır. 
1 

Aşırı lateral basınç sendromu denilen bu durumda patellanın yan dış 

kenarı boyunca ağrı, patellofemoral hassasiyet mevcuttur. Lateral ve 

mediale az hareketli gergin patellanın bulunması karakteristiktir. Pa

tellanın dışa doğru itilmesiyle lateral kenar femur kandilinden uzak

laşır ve ağrıda bir miktar azalma görülür (1, 26, 89). 
III-Özel testler: 

Diz eklemi muayenesinde kullanılan özel testleri patellofemoral, 

bağ ve meniskus lezyonları için ayrı ayrı tanımlamak daha uygun olacak

tır. 

a-Patellofemoral lezyonlarda özel testler: 

Patellar rahatsızlıklarda belirgin bulgular krepitasyon, hassa

siyet, konum değişiklikleri ve subluksasyondur. Bu mnjor bulguların ya

nında ağrı, boşalma hissi, kilitlenme ve şişlikte bulunabilir. 

Patellar şikayeti olan hastalarda a~rı genellikle patella arka

sında, eklemin medialinde veya popliteal fossada olur. Ağrı aktivite 

ile özellikle merdiven çıkarken artar. Diz fleksiyon pozisyonunda uzun 

süre tutulursa (sinema belirtisi) ağrı meydana gelebilir. Ağrı iki ta

raflı olabilir ve travma ile önemli derecede ilişkili olmayıp dereceli 

olarak artış gösterebilir. Şikayetlerin başlangıcında ağrı bisepa yada 

popliteus tendiniti ile karışabilir. Popliteal ağrı genellikle patello

femoral artritin semptomudur. Ancak popliteal kist ağrısı da patello

femoral artrit ağrısı ile karışabilir. 

Patella dislokasyon veya subluksasyonlarında görülen boşalma 

hissinin, meniskus ve bağ yaralanmalarında da olabilece~i unutulmama

lıdır. A~rılı ve hassas bir patella eklem yüzü dört şekilde muayene 

edilebilir: 

1-Medial veya laterale displase ederek direkt palpasyon: 

Bu muayenede patella medial yada laterale hareket ettirildi~inde 
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yumuşak dokular, sinovyum ve kapsül araya girebilir. Eğer inflamasyon 

da varsa yanlış sonuçlar alınabilir. 

2-Retropatellar duyarlılık testi: 

Diz tam ekstansiyonda iken patella femura do~ru bastırılarak 

hassasiyet olup olmadı~ı araştırılır. Ancak kuadriseps kontraksiyonda 

iken bu test uygulanırsa suprapatellar poşta sinovyal dokunan araya 

girip yaralanması ile normal bir dizde keskin bir a~rı oluşabileceği 

dikkate alınmalıdır. 

3-Patellofemoral grinding testi: 

Hasta masada sırtüstü yatırılır. Bacaklar nötral rotasyonda ve 

gevşek durumdadır. Patella troklear oluktan distnle doğru itilir. Son

ra kuadrisepsin kontraksiyonu istenir ve patellanın proksimale doğru 

hareketi engellenir. Patellanın hareketi kaygan ve rahat olmalıdır. 

Eklem yüzündeki herhangi bir pürüz, patellanın hareketi sırasında kre

pitasyona neden olur, test pozitif oldu~unda hastalar a~rı ve rahatsız

lıktan yakınır. Kondromalazi patella, osteokondral defektler yada trok

lear oluktaki dejeneratif durumlar aRrı meydana getirirler. 

4-Patellar korku testi: 

Bu test sinovyal dokunun araya girip yakalanmaRını önlemek için 

hafif fleksiyonda ve hasta sırt üstü yatırılarak yapılmalıdır. Hasta

nın dizinin altına ya bir yastık konulur yada munyene edilecek diz kar

şı taraftaki dizin üzerine konularak yeterli bir fleksiyon temin edilir. 

Hastanın kuadriseps adalesini gevşetmesi istenir. Patella her iki elin 

baş parmakları ile bastıralarak önce mediale sonra laterale doğru iti

lir. Normal bir dizde bu manevralar ile aRrı ve hassasiyet olmamasına 

rağmen kondromalazi veya osteoartrit mevcudiyetinde patella mediale do~

ru itildiğinde ağrı meydana gelir. Patellar instabilite durumlarında ise 

patellanın laterale doğru bastırılması hastada büyük bi~ panik ve kor

kuya yol açar. Sa~lam dize göre travmatik dizde patella laterale doğru 

daha fazla yer değiştirebiliyorsa m. vastus medialisin stabilize edici 

etkisi azalmış demektir (90, 96). 

b-Diz ekleminde şi9lik ve özel testler: 

Diz ekleminde şişliRin başlıca Uç nedeni olabilir: 

1-Kemik kalınlaşması: İnfeksiyon, tümor, osteofit veya ·ekzostoz. 

2-Sinovyal membran kalınlaşması: Kronik inflamatuar olaylar. 

3-Eklem içinde mayi bulunması: Diz içinde toplanan mayi seröz, 
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iltihabi veya hemorajik olabilir. 

Travmayla sinovyal membranın dolaşımı bozulur. Buda vazodilatas

yon ve permeabilite artışına sebeb olur. Bu nedenle plazma ve lokosit

ler damar dışına çıkarak dizde effüzyona yol açarlar. Sinovitise bağlı 

eklem içi sıvı artışı effüzyonla karışabilir. Effüzyonda her tarafta 

yaygın ve yumuşak bir şişlik olmasına karşılık diğeri kronik seyirli 

olduğundan yer yer palpe edilebilen sinovyal kalınlaşma ve hipertrofi 

ile birliktedir. 

c-Patellar effUzyon testleri: 

1-Major effUzyon için patellar ballotman testi: 

Eğer eklemde geniş bir effüzyon varsa hastanın dizi ekstansi

yona getirilir ve kuadriseps kası gevşetilir. Patella, troklear olu

ğa doğru bastırılır ve serbest bırakılır. Patella altında toplanan 

mayi patellanın aşağı bastırılmasına karşı koyar ve onu yukarıya doğ

ru iter. Bir mantarın suyun içerisine bastırılmasına benzer. Buna pa

tellar ballotman (rebound) teati denir. 

2-Minör effilzyon için test: 

Diz eklemi içindeki minimal bir effüzyon kafi derecede mayi 

toplanmndı~ından, patellar ballotmana yol açmaz. Diz ekstansiyonda 

iken suprapatellar bölge ve dizin lateralindeki mayi bir elle bastı

rılarak dizin medial tarafına do~ru toplanır. Sonra eklemin medialine 

nazikçe vurularak mayinin eklemin lateraline yer değiştirmesine ve 

burada dolgunluk yapmasına çalışılır (90) (Şekil- 17). 

----\ l~ 
Şekil- 17: Minör effüzyon testi (HOPPENFELD'den). 
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Eklem içerisinde pü toplanması dizde sirküler bir şişli~e neden 
olur ve aistemik infeksiyon belirtileri ile birliktedir. 

Travma ile sinovyal damarların, çapraz ba~ların, meniskusların 

periferik bBlgelerinin veya eklem kapsülünün derin bölümlerinin yır

tılmalarında yahut osteokondral kırıklarda eklem içinde kan (hemart

roz) toplanabilir. Sinovyal sıvı ve sinovyal membranın kanın pıhtılaş

masını önleyici etkileri vardır. İki çeşit hemartroz tanımlanmıştır. 

Pıhtılaşmayan hemartroz ponksiyonla kolayca boşaltılabilir. E

ğer hafif bir yaralanma varsa ve sinovyal kapsül fazla bozulmamışsa 

eklem içindeki kan akıcılığını korur (pıhtılaşmamış hemartroz). Buna 

karşılık yaygın yumuşak doku ve sinovyal kapsül lezyonlarında eklem 

içi kanamalar çabucak pıhtılaşır (pıhtılaşmış hemartroz). 

Hemartrozlarda hidrartrozlara göre daha elastik bir direnç e

le gelebilir. Deri ısısı hemartro~larda artar ve agrı daha şiddetli

dir. Ayrıca tanıda önem kazanan di~er bir nokta, hemnrtrozların çok 

kısa bir sürede gelişmeleridir. Hidrartrozlar ise yaklaşık 12-24 sa

at sonra oluşur. 

Diz içerisinde kan birikmeAi reaktif bir va?.odilntasyonla ainov

yanın sürekli irritasyonuna yol açar. Kan pıhtıları rezorbe olmazlarsa 

fibrin ağları ve örtüleri gelişerek yapışıklıklara yol açarlar (53
1 

96). 
d-!ç ve dış yan ba~ların yaralanmaları: 

Dizin yumuşak doku yaralanmalarına yol açan kuvvetler; horizon

tal düzlemde etki eden basit kuvvetler ve bu basit kuvvetlerle birlik

te vertikal eksende rotasyona zorlayan karmaşık kuvvetler olmak üzere 

iki türlüdür (171). 

Horizontal düzlemde etki yapan basit kuvvetler dizde etki ettik

leri tarafın karşı tarafında ba~ ve kapsül yaralanmalarına neden olur

lar. örne~in dizin medialine gelen bir kuvvetle dizin lnteral tarafın

da ligament ve kapsUl injurisi oluşur. 

Horizontal dUzlem yanında vertikal eksende rotasyona zorlayan 

kuvvetler ba~ yanında meniskuslarında yaralanmasına yol açar. Tibianın 

abdukaiyonu ve dışa rotasyonuna neden olan kuvvetler poateromedial kap

sül, iç yan bağ, medial meniskus ve ön çapraz bağ yaralanmasına neden 

olabilir (O'Donoghe'nin Mutsuz Uçlüsü). Bu kuvvetler çok büyükse ve 

daha uzun süre etki yapmışlarsa medial kapsül, medial kollateral bağ, 

ön ve arka çapraz bağlar, medial ,.e lateral meniskuslar yırtılır 
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(Trillat'ın Mutsuz Beşlisi). Tibianın adduksiyonu ve içe rotasyonuna 

neden olan kuvvetler lateral bağ, ön çapraz ha~ ve lateral meniskus 
yırtı~ına neden olurlar (171). 

e-İç ve dış yan ba~ların muayenesi ve özel testle~: 
1-Valguaa zorlama teati: 

İç yan ba~ muayenesinde önem taşımaktadır. Hasta muayene masa

sında sırt UstU yatırılır. Hastanın önce normal ekatremitcai muayene 

edilir. Travmaya uğramış ekstremite masadan dışarıya abduksiyona ge

tirilir ve diz yaklaşık 30 derece kadar fleksiyona alınır. Bir el di

zin lateraline ve di~er ellede ayak bileği tutulur. Ayak bileğindeki 

el ile bacak hafif dış rotasyona getirilirken dize nazikçe abduksiyon 

veya valgus zorlaması yapılır. Ani zorlama kas spazmına neden olabile

ceğinden bir sallanma hareketi şeklinde yapılmalıdır. Medial eklem a

ralı~ında 0,5 cm. den az açılma +, 0,5 - 1 cm. arası ++, l cm. den fa

zla açılma +++ gevşeklik olarak değerlendirilir. 

Valgus zorlama testi, diz ekstansiyonda iken yapılırsa medial 

kollateral ligament ve ön çapraz bağ yırtık olsa bile arka çapraz bağ 

ve posterior kapsUl sağlam oldu~u taktirde diz kilitlenir ve medialde 

~çılma olmaz. Dizin 30 derece fleksiyona alınmasıyla posterior kapsUl, 

dış ~otasyona alınması ilede arka çapraz baR gevşetilmiş olur. Bu po

zisyonda yapılan valgus zorlaması~da medialde açılma olur. 

Diz ekstansiyonda iken bu testle medialde açılma oluyorsa medi

al kollateral ligament, medial kapsül, ön çapraz baR ve arka kapsül 
yırtıkları düşünUlmelidir (53, 179, 203). 

J. FETTO ve J. MARSHALL iç yan bağ yaralanmalarını grade I, II, 
III olarak belirlemişlerdir: 

Grade I: 

Anatomik bütünlük tam olup herhangi bir fonksiyonel instabilite 

yoktur. L~gamentte hafif yada orta derecede bir a~rı vardır. Diz O ve 

30 derece fleksiyonda iken valgus zorlama testlerine karşı tam bir sı

tabili te mevcut olup medialde açılma yoktur. 

Grade II: 

Parsiyel olarak anatomik devamlılık bozulmuştur. Hafif derecede 

fonksiyonel instabilite vardır. Medial kollateral ligament bölgesinde 

orta dereceden ağır dereceye kadar değişen ağrı mevcuttur. Diz ekstan

siyonda iken valgus zorlama testine karşı tam bir stabilite olmasına 
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rağmen 30 derece fleksiyonda medialde açılma tesbit edilir. 

Grade III: 

Anatomik ve fonksiyonel bozukluk vardır. Femur ve tibiadaki 

yapışma yerlerinden bir kemik parçasıyle veya kemik parçası olmadan 

kopma gösterebilir. Travmatik olayı hemen takiben büyük bir fonksiyo

nel instabilite olup ağrı azdır. Diz ekstansiyonda ve 30 derece flek

siyonda iken yapılan valgus zorlama testinde instabilite ve medialde 

açılma gözlenir (54). 
2-Varusa zorlama testi: 

Dış yan ba~ın muayenesi için uygulanan bu test diz ekstansiyon

da iken yapılır ve lateral tarafta açılma tesbit edilirse; dış yan 

bağ, arka kapsül, ön ve arka çapraz ba~lar yırtık demektir. 

Bu pozisyonda test negatif is~ diz 30 derece fleksiyona getiri

lerek arka kapsül gevşetilip test yeniden yapılır •. Dizin lateralinde 

açılma oluyorsa; dış yan ba~, ön ve arka çapraz baelar yırtık demektir. 

Ancak bu pozisyonda da test negatif ise dizin 30 derece fleksiyonuna 

ilaveten tibia dış rotasyona alınarak çapraz ba~lar gevşetilip varus 

zorlaması yapılır. Dış tarafta açılma olursa sadece dış.yan bağ yır

tılmış demektir. 

Valgus zorlama testi diz 30 derece fleksiyonda ve tibia iç ro

tasyonda iken yapılırsa posterior kapsUl gevşek ancak çapraz ba~lar 

özellikle ön çapraz ba~ gergin oldu~undan dizin medialindeki açılma 

·testin dış rotasyonda yapılmasına göre daha az olur. Buda çapraz ba~

ların sağlam oldu~unu gösteren bir belirtidir (96, 179). 

3-Apley distraksiyon testi: 

İç ve dış yan bağların muayene testlerinden birisidir. Hasta 

yüz üstü muayene masasına yatırılır. Muyaneyi y~pan iki eli ile hasta

nın aya~ını kavrar ve diziylede hastanın uylu~unu masaya doğru bastı

rır. Bacak yukarıya doğru çekilirken tibia .içe ve dışa döndürülür. İç 

rotasyonda dış yan ba~, dış rotasyonda iç yan bar, gerilir ve yırtık 

varsa ağrı ortaya çıkar (89, 171). 

r-Çapraz baS yaralanmaları ve özel testle~: 

1-Ön çapraz bağ: 

ön çapraz ba~ tibianın femur üzerinde öne gelmesini ve rotasyo

nunu sınırlar. Diz ekstansiyonda iken posterolateral, fleksiyonda iken 

anteromedial bölümü gergindir. Bu bağın izole yaralanmaları oldukça na

dirdir. Akut yaralanmalarında diz içinde birşeyin yırtılma veya kopma 



- 51 -

hissi duyulur. Kronik olgularda boşalma duyusu (giving way) yanında 

merdiven iniş ve çıkışlarında dizde güvensizlik hissedilir. ön çapraz 

ba~ muayenesinde şu testler uygulanır: 

la-Ön çekmece testi: 

Hasta sırt üstü yatırılarak kalça 45 derece ve diz 90 derece ka

dar fleksiyona getirilir. Ayak masa üzerinde nötralde iken üzerine otu

rularak öne kayması önlenir. Baş parmaklar diz önünde ve her iki elin 

diler parmakları dizin arkasında .olmak üzere tibia proksimalden tutu

lur. Hametring ve biseps kaslarının gevşedi~inden emin olduktan sonra 

tibia Ust ucu öne çekilerek tibianın femur üzerindeki hareketi incele

nir. Bu muayene ayağın nötral pozisyonu dışında dış ve iç rotasyonda 

tekrarlanır. Tibianın iç rotasyona alınmasıyla arka çapraz bal gerile

ceğinden ön çekmece testinin pozitifli~ini engeller. Ön çapraz ba~ lez

yonlarında öne çekmece testinde şu durumlarda yalancı negatiflik görüle

bilir: 

-Bacak desteklenmeden boşta sallanırken ön çekmece testi yapı

lırsa hamstringler gerileceğinden test negatif bulunur. 

-İç meniakusun takoz (doorstoper) gibi etki etmesi: Diz 90 dere

ce fleksiyonda iken iç meniskusun arka boynuzu femur kondili ile tibia 

platosu arasında takoz gibi görev yaparak dizin öne hareketini engeller. 

Dizin flekaiyonu azaltıldı~ında femur kandili daha d!iz bir şekil alaca

~ından medial meniakue arka boynuzu iki kemik yapı arasında sıkışmaz 

ve limitli de olsa tibiada öne doğru bir kayma olur. Böylece test pozi

tif olarak değerlendirilir (Şekil- 18). 
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(Şekil- ı8: Diz 90 derece fleksiyonda iken iç meniskusun takoz 

gibi görev yapması ve ekstansiyonda açılması (TORG'dan). 
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-Akut yaralanmalarda dizde hemartroz veya aşırı ef füzyon ol

duğunda dizin 90 derece fleksiyonu engellenir ve test yapılamaz. 

-Serbest cisim: Serbest eklem cisimleri tibia ve femur kondil

leri arasında sıkışarak ön çekmece teatinin pozitifliğini engelleye~ 

bilirler (88, 179). 

lb-Genu rekurvatum testi: 

Yaralanmış dizde rekurvasyon derecesinin sa~lam dize göre art

mış olması ön çapraz ba~ lezyonunu dUşündürUr. Test hasta sırt üstü 

yatırılarak yada ayakta yapılabilir. 

lc-Lachman testi: 

ARrılı ve şişkin dizlerde faydalıdır. Hasta masaya sırt UatU 

yatırılır. Yaralı ekstremite hafif dış rotasyonda ve diz O derece ile 

J.5 derece arasında fleksiyonda tutulur. Bu pozisyonda meniakusun takoz 

etkisi ve hamatr~ng kaslarının spazmı önlenir. Teati ynparken hekimin 

: ellerinin pozisyonu önem kazanır. Bir el femuru sıkıc~ tesbit ederken 

diğer elle baş parmak eklemin anteromedial kenarında olacak şekilde 

tibia proksimalini sıkıca kavramalıdır. Avuç içi ve diğer parmaklarla 

öne do~ru kuvvet uygulanırken tibianın öne çıkışı baş parmakla palpe 

edilmelidir. Tibianın öne do~ru yer de~iştirmeai ön çapraz ba~ın yır

tı~ını belirtir. 

2-Arka 9apraz bagı 
Bu bağ tibianın femur üzerinde arkaya kaymasını önler. Diz eka

taneiyonda iken poeterior kısmı hariç arka çapraz ba~ gevşektir. Flek

aiyonda ise ba~ın çoğu gergindir. Ancak küçük bir posterior bant gev

şektir. Arka çapraz ba~ lezyonlarında şu muayene yöntemleri vardır: 

2a-Diz önUnUn çukurlaşması: 

Hasta sırt üstü yatırılır. Diz 90 derece fleksiyona getiril

diğinde diz önünde bir çukurluk, konkavite görülmesi arka çapraz bağ 

lezyonunu gösterir. 

2b-Arka çekmece teati: 

ön çekmece teati gibi yapılır. Diz aynı pozisyonda arkaya doğ

ru itilir. Dizin arkaya doğru yer değiştirmesi arka çapraz ba~ lezyo

nunu gösterir. Fakat akut olgularda uygulanması çok güçttür. 

2c-Varua-valgue zorlaması: 

Diz tam ekstansiyonda iken yapılan varus-valgua zorlama testle

rinde dizde medial veya latcral tarafta açılma olursa arka çapraz ba~ 

lezyonu düşünülür. 
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2d-Lachman testi: 

Arka çapraz bağ içinde uygulanır. Diz aynı pozisyonda arkaya 

do~ru itildi~inde yer değiştirme fazla olursa arka çapraz bağ yırtı

~ı dUşUnUlUr (171, 179, 181). 

~-Meniskus yaralanmaları: 

Meniekuslar, diz ekleminin fleksiyon ve ekstansiyonu sırasında 

hafif olarak öne ve arkaya kayma gösterirlQr. Bu kayma fleksiyonda ar

kaya, ekstansiyonda ise öne do~ru olur. A~ırı fleksiyonda meniskusla

rın arka yarısı femur ve tibia kondillerinin arka yüzleri arasında sı

kışır. Meniskusların yaralanabilmeai için içe veya dışa rotasyon üzeri

ne eklenmiş fleksiyon ve ekstansiyon hareketinin birlikte bulunması ge

rekir (152, 189, 194). 

Meniakus yırtıklarında standart bir sınıflandırma yoktur. Menis

kusteki lokalizaayonuna göre ön boynuz, cisim ve arka boynuz yırtıkla

rı şeklinde veya yırtı~ın tipine göre enine, boyuna, kovasapı ve flap 

şeklinde yahut da düzlemlere göre longitudinal, horizontal, vertikal 

ve kompleks olarak tanımlamışlardır (25, 104, 120, 179, 181, 184). 

T. D. SISK, menikaus lezyonlarını şu şekilde sınıflandırmıştır: 

1-Longitudinal yırtıklar, 

2-Tranavera ve oblik yırtıklar, 

3-Longitudinal ve transvers yırtıkların kombinasiyonu, 

4-Meniakua kisti ile birlikte olan yırtıklar, 

5-Diakoit meniskus ile birlikte olan yırtıklar, 

6-Medial ve lateral meniskusun her ikisinde mevcut olan lezyon-

lar (179). 

L. L. JOHNSON, meniakus yırtıklarını şöyle sınıflandırmıştır: 

1-Longitudinal yırtık: 

Longitudinal yırtık meniskusun kapsülle yapışmn gösterdi~i sı

nıra paralel olan yırtıktır. Sıklıkla travmatik orijinlidir. Kovasapı 

şeklindeki yırtık, esasta longitudinal bir yırtık olup içteki fragman 

interkondiller çentiğe do~ru diaplase olabilecek yeterli uzunlu~a sa

hiptir. 

2-Horizontal yırtık: 

Meniskuaun horizontal yırtıkları tibia platosu ile benzer düz

lemde olan meniskus yırtıklarıdır. Bunlar genellikle dejeneratif yır

tıklarla b~raberdir. 

3-Vertikal (radial) yırtık: 
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Vertikal planda olan meniskus yırtıklarıdır. Meniskusun iç ke

narından başlayıp periferine do~ru uzanır. Bu yırtıklnrın derinlikle

ri de~işiktir. Genellikle lateral meniskusun orta kısmında olur, 

4-Flap yırtık: 

Bu yırtıklar radial veya longitudinal yırtıkların daha ilerle

miş şekillerinden meydana ~elmişlerdir. Çeft flap tarzındaki yırtık 

kovasapı şeklinde bir yırtık meydana getirir. Flap tarzındaki yırtık

lar meniekusun altında katlanabilir ve tanıyı güçleştirir. Keskin ke

nerlı bir flap genellikle papa~an gagası şeklindeki yırtık olarak 
tarif edilmiştir. 

5-Kompleka yırtıklar: 

Kompleks yırtıklar genellikle dejeneratif qeğişikliklerle bera

berdir. Bu tip yırtıklar yukarıda sayılan primer tip yırtıkların de~i

şik sayıdaki kombinasyonlarında meydana gelmişlerdir (104). 

D. J. DANDY, kovaaapı tarzındaki meniskus yırtıklarını şekille

rine göre daha detaylı olarak aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

1-Komplet yırtık: 

Meniskusun posterior yapışma yerinden anterior yapışma yerine 

kadar olan yırtıktır. 

2-İnkomplet yırtık: 

Poeterior yapışma yerinde bnQlnyıp meniskıısun orta kısmına kn

dar uzanan yırtıktır. 

3-Gizlenmiş yırtık: 

Meniskusun medial femoral kandilin arkasında kalan ve antero

lateral girişimle görülemeyen ancak probe ile palpasyondan sonra gö

rülebilen yırtıktır. 

4-Tüm kalınlı~ı içermeyen parsiyel yırtıklar: 
Yırtık meninkua kalınlı~ının hir kınmın1 knpnnr. Prohc iln frn~

manın anormal hareketi görülerek tanı konur. 

5-Kopmu9 kovasapı yırtıkları: 

İç fragman genellikle poRterior kısımdan kopar, nnterior kısım 

intakt kalır. Nadiren nnterior olnrnk iç fraRmnn koparnk nrknya do~ru 

posteromedial kompartmana kayabilir. 

6-Periferal ayrılma: 

Meniskusun periferal yanışma yerinden ayrılmasıdır. Genellikle 

ba~ yaralanmasıyla beraberdir (25) (4ekil- 19). 
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Şekil- 19: Meniekueun radial, ohlik ve kovasapı yırtıkları 

(SHAHRIAREE'den). 

h-Meniskus yaralanmalarında klinik tanı: 

1-Meniekue yaralanmalarında klinik bulgular: 

la-Kilitlenme: 

Meniekus yırtıklarında başlangıçta kilitlenme yoktur. Çünkü yır

tık eklemin frontal dUzlemine göre daha arkada yer alır. Ancak bir baş

ka travmayla yırtık meniekusun ön boynuzuna do~ru uzanırsa içeriye do~

ru displase olarak tibia ve femur kondilleri arasına sıkışarak kilit

lenmeye neden olur. Diz kilitlendiğinde eklemin ekstansiyonu olmaz. 

Gerçek kilitlenme birdenbire gelişir ve kilitlenmenin açılması da ay

nı biçimde ani olur. Kilitlenme sadece meniskus yırtıklarına özgü bir 

bulgu değildir. Efflizyon, hemartroz, Hoffa ya~ cisimci~inin hipertro

fisi ve popliteal kist gibi nedenlerle dizin ekstansiyonu yavaş yavaş 

engellenir. Buna peödo kilitlenme adı verilir ve gerçek kilitlenme ile 

karıştırılmamalıdır. 

lb-Boşalma duyusu (giving way): 

Genellikle meniskusun arka boynuzunda bir yırtı~ı düşündUrUr. 

Hasta dizinin içinde bir şeyin kaydı~ını belirtir. Eklemde bir güven

sizlik duygusu gelişir. ön çapraz ba~ın eski yırtıklarında ve kuadri

seps kası yetmezliğinde de aynı bulgu mevcuttur. 

Boşalma duyusu meniskusun yırtıf,ına bağlı oldueundan dizin ro

tasyonel hareketi sırasında ortaya çıkar. Di~er nedenlerde ise dizde 

rotasyonel bir hareket olmadan da fleksiyonda dize gelen yüklenmeler

de boşalma duyusu oluşur. Merdiven inerken yada yliksckten atlama esna

sında oluşan boşalma duyusu meniskus dışı lezyonlar için Brnektir. 
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lc-Kuadrieepe atrofiei: 

Kuadriseps kası diz içi yaralanmalarından sonra hızla atrofiye 

olur. Asıl atrofi m. vastus medialiste meydana gelmektedir. 

ld-Duyarlılık: 

Duyarlılık eklem aralığı boyunca dikkatlice aranmalıdır. Özel

likle arkada meniskusun periferik yapışma yerindeki ayrılmayı göster

mek için önemlidir. 

le-Klik sesi: 

Femur kondillerinin hareket sırasında düzensiz bir yapı üzerin

de kayması ile meydana gelir. Özellikle meniskus arka boynuz yırtıkla

rının belirtisidir. 

lf-Sıvı birikmesi (effUzyon): 

EffUzyon meniekusun sinovyal veya ligamentöz yapışma yerlerinin 

ayrılmasına ba~lı olarak oluşur. Dış meniskus yaralanmalarında sıvı bi

rikme miktarı iç meniskus yaralanmalarındakine oranla daha azdır. Çün

kü çevr~ye daha az yapışma gösternıektedir (181, 185, 194). 

2-Meniekue yaralanmalarında muayene yöntemleri: 

2a-Steinman teati: 
Dizin flekaiyon ve ekstansiyon hareketleri sırasında meniskus-

lerde bir miktar arkaya ve öne do~ru hareket ederler. Diz ekstansiyon

da iken yapılan muayenede palpasyonla meniskus üzerindeki haseas nokta 

tesbit edilir. Diz fleksiyona alındı~ında meniskuslerin arkaya do~ru 

hareket etmesi nedeniyle hassas noktada arka.ya do~ru yer de~iştirir. 

2b-Konjetzny-Steinman testi: 

Travmaya u~ramış şahıs oturur pozisyonda bacaklarını muayene 

masasından aşa~ı do~ru sarkıtır. Ayak ve diz altı bölgesi muayene eden 

tarafından kavranarak iç ve dış rotasyona zorlanır. tç rotasyonda ek

lemin dış kısmında ağrı gelişmesi dış meniskus lezyonunu ve dış rotas

yonda eklemin iç kısmında bir a~rının gelişmesi iç meniskusun patoloji

sini gösterir (22, 53). 
2c-Cyriax'nin aerı yayı: 
Dizin fleksiyon hareketi sırasında a~rı belirli dereceler ara-

sında ortaya çıkıyor ve kayboluyorsa enine bir meniskus yırtı~ı düşü

nülmelidir (171). 

2d-Yaylı bir engel (Bounce-home) testi: 

Hasta sırt UstU yatırılır. Bir elle topuktan di~er elle popli

teadan tutularak diz fleksiyona getirilir. Popliteal bölgede tutulan 
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el birden çekilerek dizin pasif olarak ekstansiyona gelmesine müsaade 

edilir. Bu sırada kemiklerin karşılaşması sert olarak hissedilir. Şa

yet eklem arasına sıkışan meniskus yırtıEı, eklem faresi gibi bir lez

yon varsa diz tam ekstansiyona gelmez ve hareketin sonunda dizi geri

ye doğru iten yaylı bir engel hissedilir (90) (Şekil- 20). 

'ı\fW 

Şekil- 20: Yaylı bir engel (Bounce-home) testi (HOPPENFELD'den). 

2e-Böhler teati: 
Muayene sırasında meniskuslara basınç yaparak a~rı oluşturulma-

sı prensibine dayanır. Sırt üstü yAtan hastanın diz eklemi de~işik flek

eiyon derecelerinde abduksiyon ve adduksiyona zorlanır. Bu durumda me

niakualar femur kondili ile tibia platosu arasında sıkıştırılmış olur. 

E~er yırtık varsa belirli fleksiyon derecesinde a~rı meydana gelir. 

2f-Krömer testi: 
Muayene edenin baş parma~ı önde, işaret ve orta parma~ı ortada 

kalacak şekilde muayene edilen dizi sıkı bir şekilde kavrar. Bir yan

dan eklem aralığını palpe ederken, di~er yandan da diz eklemine flek

eiyon ve ekstansiyon hareketi yaptırılır. E~er meniakuata bir yırtık 
varsa ekstaneiyonda eklem aralı~ının ön bölUmü, flekeiyonda ise arka 

bölUmU basmakla duyarlı ve a~rılıdır (53). 

26-McMurray testi: 
McMurray testi, mcniskusun posterior boynuz lezyonlarının tanı-
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aında kullanılan bir testtir. Bu testin orjinal tekniğinde hasta sırt 

üstü yatırılır. Kalça 90 derece, diz ise 90 dereceden daha fazla flek

aiyona getirilir. Bir elle diz ekleminde, di~er ellede hastanın ayağın

dan tutulur. Ayak abduksiyon ve dış rotasyondan adduksiyon ve iç rotas

yona alınır. Bu manevra 90 derece fleksiyon ile tam fleksiyon arasında

ki çeşitli derecelerde tekrarlanır. Lezyon olan meniskusun yakalanma 

ve sıkıştırılmasına bağlı olarak medial veya lateral eklem çizgisinde 

diz Uzerinde olan elle kıkırdağa ait takılma ynda atlama hissi alınır. 

Genellikle McMurray testi modifiye edilmiş bir şekilde uygulan

maktadır. Sırt Ustü yatan hastada kalça ve diz tam fleksiyona getiri

lir. Bir elle dizden di~er elleden ayaktan tutulup dış rotasyon yaptı

rılırken diz ekstansiyona getirilir. Bu manevra sırasında bir takılma 

hissi alınması ve hastanın ağrı ifade etmesi iç meniskus lezyonunu 

düşündürür. Dış meniskus lezyonları için aynı manevra iç rotasyonda 

iken uygulanır (Şekil- 21). 

Bu modifikasyonun kimin tarafından yapıldı~ı bilinmemektedir. 

Bu modifiye test kovasapı veya geniş şekildeki meniskus yırtıklarının 

( 

boynuz lezyonları için özelliği 

testi olarak isimlendirilmemelidir (96). 

Şekil- 21: McMurray testi (HOPPENFELDTden). 

2h-Payr testi: 

Muayene masasında ba~daş kurarak oturan kişi iç eklem aralı~ında 

a~rı duyarsa iç meniakua yaraJanmasından ~üphe edilir. Dizler masaya 

do~ru bastırılırsa ağrıda bir artış gözlenir (53). 

I 
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2ı-Apley grinding teati: 

McMurray teatinin bir modifikasyonudur. Hasta yüz UstU yatırı

larak kalça eklemi ekstansiyonda, diz ise 90 derece fleksiyonda iken 

uygulanır. Ayak bile~i veya topuktan baca~a aksiyal yönde bir kuvvet 

uygulanırken baca~a iç ve dış rotasyon yaptırılır. İç rotasyonda olu

şan ağrı dış meniskus, dış rotasyonda oluşan ağrı ise iç meniskus lez

yonunu dUşUndUrür {171, 194). 

2j-Kellog-Speed testi: 

Fleksiyondaki bir dize ekstnnsiyon yaptırılırken son 20-30 dere

celerde a~rı ve hassasiyet olması meniskus ön boynuz lezyonunu düşün

dürUr ( 49). · 

2k-Gülhane (Ege) testi: 

Ayakta hazırol durumundaki kişi dizlerini birbirinden uzaklaş

tıracak şekilde çömelir. Dizlerinde iç tarafta a~rı veya takılma his

sederse iç meniskus lezyonu dü~ünUlUr. Hastanın ayakları birbirinden 

yaklaşık 40-60 cm. uzaklaştırılır ayak uçları birbirine yaklaştırıla

rak içe rotasyona getirilecek şekilde çömelme hareketi yaptırılır. 

Bu hareket sırasında a~rı yada bir takılma hissi meydana gelirse dış 

meniakua lezyonu düşünUlür (53). 
C- BİYOKİMYASAL TETKİKLER: 

Diz içi lezyonlarının tanısında klinik muayene yöntemlerinin 

her zaman başarılı olamaması ve yetersiz kalması di~er tanı yöntem

lerine başvuruyu gerektirebilir. Bu amaçla rutin kan tahlilleri, se

rolojik testler ve sinovyal sıvının muayenesi yapılır. Sinovyal sıvı

nın incelenmesinin esas faydası eklemin infekte olup olmadı~ı veya 

kristal bulunup bulunmadı~ının sa~tanmasıdır. 

Normal eklem sıvısı berrak, sarı, akıcı ve çok az miktarda

dır. İltihabi değişiklikler varsa sıvı miktarı Artar daha opak ve da

ha akıcı hale gelir. ERer fihrinojen miktarı yeterli derecede yUksek 

ise sıvı beklemekle pıhtılaşır. Sinovyal sıvı Hrnekleri kültür için 

Att'?ril t!!pe ve hllcre sayımı için hep11rinize tiiplere nyrı ayrı alınır. 

Akut septik artrit, romatoit artrit ve di~er sinovit durumların

da sıvının protein içeriği ve lokosit miktarında artış görülür. Sıvıda 

lipit damlaları kemik iliği ya~ının eklem içine kaçtı~ının belirtisi

dir. Buda kemik kırıkları sonucu oluşabilir. Eklem sıvısında romatoit 

faktöre oldukça seyrek olarak bakılmaktadır. Ancak hazan romatoit fak

tör hasta serumunda pozitifleşmeden önce eklem sıvısında pozitif bulu-
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nabilir ve bu tanıda oldukça yararlı olabilir. Ayrıca kristal muayene

si için sinovyal sıvı antikoagulansız olarak alınır. Urat, kalsiyum 

pirofosfat, hidroksiapatit kristalleri aranabilir (23). 

D- EKLEM İÇİ DOKU BİYOPSİSİ: 

Biyopsi ile alının dokuda bakteriyolojik, serolojik ve sitolo

jik inceleme yapılır. Biyopsi oldukça emin yöntemlerden birisi olup 

genellikle histopatolojik tanı için yeterli bUyUklUkte parça alınma

lıdır (23, 46). 
E- RADYOLOJİK İNCELEME: 

!-Direkt radyografi: 

Akut diz yaralanmalarının tanısında radyolojik incelemenin de

~eri sınırlıdır. Radyolojik olarak bağ, kıkırdak, meniskus ve diğer 

yumuşak doku lezyonlarının tanısında direkt grafiler fazla yardımcı . 
olmazlar. Dejeneratif eklem hastalıklarında, meniakus kalsifikasyon

lnrında iki yönlU direkt grafiler, ba~ lezyonlarında çekilen stresli 

grafiler tanıda oldukça önem taşırlar (39, 40, 46, 96)~ 

Yaşlı hastalarda dejeneratif olaylar, dı~ında açısal deformite

leri ortaya çıkarmak için hasta ayakta. dururken diz grafilerinin alın

ması daha yararlıdır. Yan grafiler diz 30 derece fleksiyonda iken çe

kilmeli ve rotasyondan sakınılmalıdır. Tuberositas tibianın görUntUsU

nün kaybolması rotasyon varlı~ını göstermektedir. Ancak femorotibial 

uyum gözlenmek istendi~inde hasta ayakta vo diz ekstnnniyonda iken ' 

yan grafi çekilmelidir. Yan grafide patella ile patellar tendonun uzun

lukları aşn~ı yukarı eşit olmalıdır. Pntellnr tendonun fnzla uzun ol

du~u durumlarda yüksek konumlu patellA {patella alta), kısa olduğu du

rumlarda ise patella baja dan sHz edilir (96 1 152, 194). 

Patellofemoral eklem mesafesinin incelenmesinde uygulanan de~i

şik radyolojik tetkikler vardır: 

a-Merchant yöntemi: 

Bu yöntemde diz 45 derece fleksiyonda olup hasta sırtüstü ya

tar pozisyondadır. Kaset patellanın diatalinde tibia ön yüzüne dik 

olacak şekilde konulur. Işın horizontnlden aşağıya dof,ru 30 derece 

eğim yapacak şekilde P,önderilerek grafi çekilir. 

b-Hughaton yöntemi: 

Hasta yüzüstü yatırılarak diz 60 derece fleksiyonn getirilir. 

Kaset dizin altına konulur. Işınlar ayak tarafından kasete 45 derece 
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eğimle verilirse patellofemoral eklemin ayrıntılı bir RÖrUnUmU eld~ 

edilir. 

c-MacNab yöntemi: 

Hasta sırt Ustü yatırılarak diz 40 derece fleksiyona alınır. 

Kaset tuberositas tibianın aşaAısında ve trnnsvera dUzleme dik olacak 

şekilde yerleştirilir. Işınlar hastanın uylu~u tarafından, transvers 

düzleme paralel ve kasete dik gelecek şekilde verilerek grafi çeki~.· 

lir (156, 194). 

II-Artrografi: 

Bugün artrografi meniskus lezyonları başta olmak Uzere diz içi 

patolojilerinin ço~unda tanı aracı olarak kabul edilen bir muayene tek

niği olmuştur. Artrografi, eklem içini oluşturan yapıların Uzerinin su

da eriyebilen kontrast bir madde ile ince bir tabaka şeklinde örtülme

si ve çevrelerinin hava ile doldurulması prensibine dayanır. Akut 

yaralanmalarda, tekrarlayan eklem effüzyonlarında, konaervatif tedavi

ye yanıt vermeyen olgularda ve kilitlenmiş dizlerde eklem içi patolo

jilerinin ortaya çıkarılmasında yararlı olan bir tanı yöntemidir. Yön

tem allerji, şok, kardiak arrest geçirmiş kişilerde, cilt enfeksiyonu 

olan hastalarda uygulanmamalıdır. 

Artrografi için farklı tekniklerin ileri sUrUlmesine karşın 

bugün için en sık kullanılan ve önerilen yöntem fluoroskopi altında 

uygulanan çift kontrast artrografi yöntemidir. Meniskus lezyonlarının 

ve diğer diz patolojilerinin tanısı için artroskopinin yapılamadı~ı 

durumlarda, artrografinin indike oldu~u birçok yazar tarafından vur

gulanmıştır. Hava ve kontrast ilaç karıQımı verilerek yapılan artro

grafi taze olan meniskua yaralanmalarında tanı yönUnden çok kesin bir 

muayene yöntemi olamamaktadır. 

III-Komputerize tomografi: 

Eklem içi yaralanmalarında son 13 yıl içinde komputerize tomo

grafi tanı amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. önceleri kıkırdak dü

zensizliklerinin ve çapraz bn~ lezyonlnrının tnn1A1ndn kullnnılnn bu 

yöntem, daha sonraları PASSAR!Etio ve JURIK'in çalışmaları ile menis

kus yırtıklarının tanısında da kullanılma alanı bulmuştur. Komputerize 

tomografi kesitlerinde meniskuslar, normal Gekillerinde gözlenirler. 

Meniskus dansitesi kemik dansiteoinden daha yüksek, yumuşak doku dan

sitesinden ise daha düşüktür. Meniskus yapısı içerisinde veya çevre 

yapışma bölgelerinde görülecek farklı dnnsiteli nlnnlnr patolojiyi 
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patolojiyi göstermektedir. Yöntemde muayene edilecek bacak gantry 

tUneli içine sokularak dize 8-10 derece kRdar fleksiyon verilmekte

dir. Bir biri ardı sıra 12 kesit alınmakta ve de~erlendirilmekte

dir (40, 49, 163, 190, 193, 199). 

IV-Magnetic Reeonance Imaging (MRI): 

MIR in dizde spesifik patolojik dc~işikliklcrin tanımında yarar

lı oldu~u belirtilmektedir. Klinik fizik muayene ve kompüterize tomogra

fi ile karşılaştırıldı~ında MRI ın daha UstUn oldu~u bildirilmiştir. Kü

çük serbest cisimler, kıkırdak yapılı serbest cisimler, eklem kıkırdak 

defektleri, .kondromalazia, sinovyal plika, ve orta derecedeki effUzyon 

ile 19kalize einovitin MRI de gHrUlmeyip ancak artroskopide görülebil

di~i bir çok araştırıcı tarafından bildirilmiştir ( 159, 160, 176). 

F- ARTROSKOPİ: 

Artroskopi, eklem içinin endoskopik bir araçla incelenmesini 

sa~layan ve gün geçtikçe uygulama alanı genişleyen bir yöntemdir. Bu 

amaçla kullanılan cihazlara da artroskop denilmektedir. Hassasiyeti 

ve özelli~i bakımından diz eklemi artroskopisi tanıyı pekiştirerek 

gereksiz ameliyatlardan korumaktadır (69, 80, 127, 148). 

G- ARTROTOMİ: 

Klinik muayene, laboratuar ve dir,er yöntPmlerle kesin tanı konu

lamayan durumlarda artrotomi yapılnrak eklem cerrahi olarak açılır ve 

tanı konulur. 
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ARTROSKOPİDE KULLANILAN ALETLER 

ARTROSKOP: 
Artroakop eklem boşluklnrının incelenmesini saf,layan endoskopik 

araçlardan olup başlıca şu bölümlerden oluşmuştur: 

A-Mekanik kısımlar, 

B-Optik sistem, 

O-Aydınlatma sistemi: 

!-Işık iletim kablosu, 

II-Soğuk ışık kaynaP,ı, 

D-Yıkama sistemi, 

E-Monitör ve kamera sistemi. 

A- MEKANİK KISIMLAR: 
Artroskopun mekanik parçaları sert metalden yapılmış trokarlar 

ve kılıfından meydana gelmiştir. Çapı 1,7 mm. ile 6,5 mm. arasında de

ğişen farklı optiklerin ekleme giriş yolunun daha önceden hazırlanma

sı gerekmektedir. Bu amaçla fibröz kapsülü delmek için sivri uçlu ve 

sinovyayı d~lme~ için ise kUnt uçlu olmak Uzere iki ayrı trokar ile 

trokar kılıfına ihtiyaç vardır. H r artroakopun vazgeçilmez parçası 

olan trokar kılıfı, yanlarında değişik ba~lantı imkanları olan ve çe

şitli çaplarda metal bir borudan ibarettir. 

Sert dokulardan geçirilen bu aletler pirinç yada nikel-gUmüş 

karışımından yapılmıştır. Bugün artroskop kılıfları güvenilir sertlik

te ve ince duvarlara sahiptir. Böylece kılıflar için kullanılan paslan

maz çelik daha yaygın hale getirilmiştir (14R, 191). 

B- OPTİK SİSTEM: 

Artroekopların esasını optik sistem oluşturmaktadır. Temel ola

r.ak optik sistem bir okuler iletme sistemi ve farklı gözleme açıları 

aa~layan bir objektif mercekten meydana gelmiştir. 

Modern bir endoskopta mercek sisteminin yapısı kendine özgü 

bir düzene sahiptir. Dolayısıyle mikroskop, dürbün veya standart teles

koplarınki ile mukayese edilemez. Endoskoplardaki bütün mercek sistem

leri muayene yapana aşırıbüyütme sa~lamaz. Mercekler sonsuza ayarlan

dığından büyütme yanlız basit bir bUyüteç bUyütmesine e~ittir. Sistem, 

görüntüyU tersine çeviren birkaç mercekten ibarettir. Ondan sonra düz 

gBrüntU elde etmek için ters bir prizma kullanılmaktadır. Çok ince 
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çaplı artroskopl~rda kUçUk olan görUntüyU bUyütecek ayrı bir mercek 

sistemi .vardır. İlk artroakoplar 7,3 mm. çapında olmasına rağmen gü~ 

nUmUzde bu çap 1,77 mm. ye kadar kUçülmüştUr (7, 11, 148). 

Artroakoplarda Uç çeşit optik sistem kullanılmaktadır: 

I- Klasik ince mercek sistemi, 

II- Çubuk-mercek (Rod-Lena) sistemi, 

III-GRIN (Graded Refractory Index System) mercek sistemi. 

I-Klaeik ince mercek sistemi: 

Bir biri ardına yerleştirilmiş ince merceklerden meydana gelmiş-

tir. Mercekler ince olup aralarında hava boşlu~u mevcuttur. Işık ve 

görUntU merceklerle okulere oradan da gözlemcinin gözUne ulaşır (178) 

($ekil- 22). 

~ekil- 22: Klasik ince mercek sistemi (JOHNSON'dan). 

II-Çubuk-mercek (Rod-Lens) sistemi: 

Fiber aydınlatma ve geliştirilmiş mercek sistemlerinin kullanı

mıyla endoskopi kavramında devrim yapılmıştır. Klasik tipte birbiri 

ardına yerleştirilmiş ince mercekler zamanla geliştirilmiş ve bugUnkü 

"çubuk-mercek11 sistemi oluşturulmuştur. 

· Klasik sistemden farklı olarak HOPKINS'ın sisteminde uzun çu

buk mercekler kullanılmıştır. Mercekler arasındaki geniş hava boşluk

ları da küçültUlmUştUr. Mercekler arasındaki hava boşlukları kUçUltUl

mUş oldu~undan ışı~ın da~ılması engellenmiştir (Şekil- 23). 

Şekil- 23: Çubuk mercek sistemi (JOHNSON'dan). 

Lumina-S olarak adlandırılan di~er bir çubuk mercek sistemi 

prensip olarak ince merceklerden oluşan klasik mercek sistemi ile 

Hopkins sistemi arasında yer almıştır (Şekil- 24). 

Her iki sistem de daha bUyük bir bUyUtme ile daha geniş bir 

görüntü alanı, kontrast kaybı olmadan maksimum parlaklık ve renklerin 

tabii görUnUmünU anAlayarak daha detaylı tanımlnra imkan vermiştir. 



. 
I 

', I 
' I ' Afil.,.,,.,,., 

- 65 -

Lumlna .sistemi 

Şekil- 24: Lumina sistemi (O'CONNOR'dan). 

Bazı modern artroskoplarda çubuk-mercek sistemi, fiber aydınlat

ma elemanları ile doldurularak kombine kullanılmaktadır (Storz, Stryker, 

Thackray, Wolf ••• gibi) (?, 46, 84, 148). 
III-GRIN (Graded Refractory Index System) mercek sistemi: 

Bazı sistemler uzun ince bir çubuk içerirler ve kendili~inden 

fokue (Selfoc) yaparlar. Ancak bu sistemde görUntü kalitesinde önemli 

kayıplar olduğundan geniş açılı bir mercek ve silindir şeklinde uzun 

bir çubuk mercekten oluşan kademeli kırılma indeksli bir optik sistem 

geliştirilerek bu kusur önlenebilmiştir. Bu özellik nedeniyle bu sis

teme GRIN adı verilmiştir. GR!N yadn Selfoc sistemi olnrnk ndlnndırı

lan bu sistemde, görlintU kalitesi kalın çubuk mercek sistemlerine oran

la daha düşüktür (Şekil- 25). 

= 

Şekil- 25: GRIN sistemi (JOHNSON'dan). 

Eklemlerin anatomik yapılarına bağlı olarak kullanılan artros

koplar değişik ihtiyaçları karşılayacak optik özellikte olmalıdır. Bu 

özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1-Görliş alanı: 

Artroskopun görme alanı objektifin gördü~ü alandır. Bu alan 

merceklerden geçen iki ışık huzmesi arasındaki en büyük açıdır. Görme 

alanı artroskopun çapına göre de~işmektedir. Geniş görme alanı eklem 

içindeki uyumu daha iyi sağlamaktadır (Şekil- 26). 

$ekil- 26: Artroskopun görüş alanı (SHAHRIAREE'den). 
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2-GörUş açısı: 

Artroekopun ekseniyle görUş alanı ortasını skopun ucuna birleş

tiren çizgi arasındaki açıdır. Bu genellikle 0,10,30 1 70 derecelerdir. 

2-GörUş alan derinliSi: 

Mercekler belli bir uzaklıkta iken tatminkar bir görüntünlin el

de edildi~i mesafedir. 

4-Diafram açıklıSı: 

~iafram·açıklığı opak bir ekrand~, genellikle yu~arlık olan 

bir açıklıktır ve optik aletin görUş alanını belirler. 

5-BU1Utme gUoU: 

BüyUtme gUcU görüntU boyunun objenin gerçek boyuna oranıdır. 

Cihazda bUyütme olmadan obje gerçek boyuyla görUlmelidir. 

6-Ayırdedebilme gUcU: 

Bir optik sistemin iki ayrı objeyi ayırdedebilme kabiliyetidir. 

Artroekoplar görme alanlarının artroskop tUpÜne olan açılarına 

göre de üçe ayrılabilirler: 

1-Direkt görme açılı artroskop, 

2-öne oblik açılı artroskop, 

3-Dik görme açılı artroskop. 

1-Direkt görme açılı artroekop: 

Görme açıları 0-10 dereceler arasındaki artroskoplardır. Artroe

kopun yöneltildi~i bölgeyi görUr, bu nedenle eklem içine uyum kolaydır. 

Artroskopun kendi uzun ekseni etrafında döndUrülmesiyle görüş alanı art

mamaktadır (Şekil- 27). 

O-~-

Şekil- 27: Direkt görme açılı artroskop (SHAHRIAREE'den). 

2-öne oblik açılı artroskoE: 
Kullanım alanları geniş olan artroskoplardır. Görme açıları 15-

45 dereceler arasındadır. Kendi eksenleri etrafında döndürüldüklerinde 

bütün alan bir deniz feneri gibi aydınlatılarak taranabilir. Örne~in 

30 derecelik artroskopun kendi uzun ekseni etrafında döndürülmesiyle 

görUş alanı yaklaşık Uç kat artmaktadır (~ekil- 28). 
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Şekil- 28: 30 derecelik öne oblik görme açılı artroskop 

(SHAHRIAREE 1den). 

3-Dik görme açılı artroskop: 

Görme açıları 70-90 dereceler arnaındndır. Bu tip artroskoplar

da eklem içine uyum zordur. 70-90 derecelik artroskopta itildiği bölge 

görUş alanından çıkmaktadır. 70 derecelik artroskopun kondi ekseni et

rafında döndUrUlmeeiyle görUntU alanı daha bUyUk daire halinde olması

na ra~men merkezinde hiç bir şeyin görUlmediRi kör bir saha meydana gel

mektedir (7, 169, 178) (Şekil- 29). 
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Şekil- 29: 70 derecelik artroekopun kendi ekseni etrafında 

döndUrülmesiyle görUntU alanının genişlemesi ve kör bir sahanın meyda

na gelmesi (SHAHRIAREE'den). 

C- AYDINLATMA SİSTEMİ: 
Artroakoplar aydınlatma sistemlerine göre iki tiptir: 

I- Elektirik ampulu ile aa~lanan aydınlatma: 

Bunlar ilk yapılan artroakoplardır. En UnlUs[ ve yaygın olarak 

kullanılanı WATANABE No. 21 dir. Bu artroskoptn, ampul artroskopun u

cunda bir çıkıntı yapar. Uauıune uygun kullanılmadı~ı zaman ampulun 

takıldı~ı bölUm dökUlobilir veya koparak eklem içine dUşebilir. Bu 

tip artroekoplarda elektirik kısa devresi yada elektirik çarpması gi

b1. sakıncalar da vardır. Artroskopi sırasında ampulun sönmesi 'cerrahı 
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gilç durumda bırakabilir. Ampulde meydana gelen ıssıya engel olmak için 

devamlı yıkama zorunlulu~u vardır. 

II-Fiber aydınlatma: 

Işı~ı veya gHrUntUyU bir yerden di~er bir yere bir fleksibl fi

ber demet vasıtasıyla nakletmek prensibine fiber aydınlatma denilir. 

İlk defa, 1950 yılında A.c.s. Van HEEL (Hollanda) tarafından gerçekleş

tirilen bu yHntem başlangıçta maliyetin yUksek olması nedeniyle yaygın 

olarak kullanılmamıştır. Fiberglas optik sistem farklı kırılma indeks

leri içeren cam nüve ve onun etrafındaki cam kılıftan meydana gelmiştir. 

İçteki cam nüve ışı~ın kenarlardan sızmasını Hnlemek için düşük kırıl

ma indeksli bir cam kılıf tabakası ile kaplanmıştır (Şekil- 30). 

Cam kılıf 

Şekil- 30: Fiberglas kablo içinden ışık iletiminin prensibi 
(O'CONNOR'dan). 

Fiber aydınlatma sisteminde ışık, so~uk ışık adı verilen bir 

kaynaktan üretilir. Fiber glaa ışık kablosu aracılı~ı ile teleskopa 

taşınır. Bu sistemde aydınlatma kayna~ı ayrı bir ünitedir. Fiberglas 

kablo ile iletilen ışı~ın ısıtma etkisi olmadığından buna "so~uk aydın-
latma,, ismi.verilmiştir (~ekil- 31). 

IŞIK PROJEKTÖRÜ 

Pervane 
IJık iletim kablosu 

Projtkıiyon lembaıı 

Fberglas 

Şekil- 31: Fiberoptik fleksibl bir ışık kablosu aracılığı ile 

ışı~ın,ışık kaynağından endoskopun ucuna iletilmesi (O'CONNOR'dan). 
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Bu Aiatemde fiborglaR işık knblolnrının GOk frnjil oldulu unu

tulmamalıdır. Kablonun kıvrılması, sıkı Rnrılmnın veya iizerine a/!;ır. 

aletlerin konulmnnı·cnm fibrillerinin kı~ılmn~ına vn ışık miktarindn 

azalmaya neden olmııktadır. Fiber aydınlatmı:ının üstiinlükleri şunlardır: 

a-Knynnktan iletilen ışık so~uktur, ısı problemi ortadan kal

dırılmıştır. 

b-Fiberglas ışık kablosu fleksibl olup boyu klinik ihtiyaçlara 

göre seçilebilir. 

c-Distal ucunda ampul bulunan endoskoplarda objektif pencere

siyle distal uç arasında belli bir mesafe .olma zorunlu~u vardır. Fi

ber aydınlatmada ampulun bulunduRu mesafe Gıkarıldı~ından objektif 

penceresiyle diatal uç arasındaki u~unluk kınnlmıçtır. Buda objelerin 

daha yakın mesafeden muayenesine olanak sa~lar (~ekil- 32). 
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Şekil- 32: Distal ucunda ampul bulunan endoskop ile fiber ay-

dınlatmalı endoekop (O'CONNOR'dan). t · 

d-Elektirik kısa devreAi yada çarpması gibi hoş olmayan du-

romlar önlenmiştir. iıı ('· i':; 

e-Artroekop elektirik telleri ve bn~lama kabloları kaldırı

larak basitleştirilmiştir. 

!-Fiberglas ışık kablosu buhar otoklavında, solusyon içerisin

de veya gazla sterilize edilebilir (148, 169, 178). 

D- YIKAMA SİSTEMİ: 

Yıkama sistemi artroskopun trokar kılıfından meydana gelir. Kı

lıfın proksimal ucunda iki ynndn birer musluk vardır. Artroskop sokul

duktan sonra kılıf ucundaki mekanizme kilitlenir ve buradan sıvı sız

ması engellenir. Devamlı yıkama kullnnılncnksa 3000 cc. lik izotonik 

sodyum klorür şişesi dışıdn steril bir serum seti ile musluklardan 

birine yada auprapatellar poşn sokulan bir knnüle bar,lanarak yaklaşık 



- 70 -

iki metre kadar yukarıya asılır. Dir,er musluğa da aynı şekilde dışı 

steril bir serum seti takılır ve yıkama sıvısı bununla aşağıya bir 

kovaya akıtılır. Devamlı yıkama kullanılmadığı zaman diz ekleminin 

şişirilmesi ve yıkanması bu musluklardan birine takılan 30-50 cc. lik 

enjektörlerle yapılabilir (7, 11, 19, 178), 

E- MONİTÖR VE KAMERA SİSTEMİ: 
Teleskopa bir kamera takılarak eklem içinde gözlenen kısımların 

bir monitörde görUntiilenmesi mUmkündür •. Bu sayade cerrahla beraber ö~

renci, asistan ve hastanın kendiside aynı anda artroskopik çalışmayı 

izleyebilmektedir. Video kamera sistemi bu fonksiyonları dışında foto~
raflamada ve dökUman~arın kayıt edilmesinde genişçe yararlanılan çok 

faydalı bir sistemdir. 1980 öncesinde video kamera kullanım alanı % 25 

iken gUnUmUzde bu oran% Bo ne ulaşmıştır (50, 63, 70, 101, 104, 123). 

F- TANISAL VE CERRAHİ ARTROSKOPİDE KULLANILAN D!ÔER ALETLER: 

I-Probe (kontrol çengeli): 

Probe eklem içi oluşumların palpasyonlnrında ve cerrnhi işlemin 
planlanmasında kullanılan temel aletlerden birisidir. Uzun yıllar probe 

"artroskopların parmakları,, olarak düşünülmüştür. Dokunma duyusu zaman

la neyin normal veya neyin normal olmadıt,ını ortaya çıkarır. Dokunarak 

görmek, yalnız görmekten daha iyidir. Bu nedenle eklem kıkırdağının du

rumu, kondromalazik alanların derinli~i, eklem içi serbest yapıların 
kontrolü, ligamentöz ve sinovyal yapıların durumu, meniskusun kaldırı
larak alt yüzlerinin gözlenimi ile fossa ve resesstislerin araştırılma
sı probe sayesinde mümkündür. Probe çengelinin büyüklüğünün bilinmesi, 

lezyonların büyliklU~U hakkında bilgi vermektedir. Probe kullanılırken 
dikkat edilmesi gereken husus, probe ucu yerine kıvrımının kullanılma
sıdır. Ucu dik açılı ve kalibreli olup sıklıkla 4 mm. uzunlu~undadır. 
Sap kısmı l cm, aralarla bHlUnmüştUr (51, 56, 131, 178, 193). 

II-Trokar ve kılıfı: 
Keskin ve kUnt olmak üzere iki tipi vardır. Keskin trokar kılıf 

içine sokularak cilt altı ve fibrHz kapsUlUn delinmesinde, kUnt trokar 

ise sinovyal membranın geçiminde kullanılır. Çapları ortalama 4-5 mm. 

arasında olup kılıf çapı, artroskopun çapına göre dc~işmektedir(5, 24, 

58' 66). 
III-Makaelar: 
Makaslar 3-5 mm. çapında düz veya eğri şekillerde olabilirler. 
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Sa~<Y!'.·ı sola. eğimli ve açılı makırn çoışitıeri mevcuttur. Meniekusların 

·~k,~J~ronunda, eklem içi yapışıklıkların açılmasında ve sinovyal plika

- l.!iı_".~~ k~silmelerinde kullanılırlar ( 4, 57, 68, 70, 75). 

IV-Basket ve Grasping forsepeler: 

~·.~. Değişik şekillerde ve açılarda bulunurlar. Patolojik dokuları 

tut~rak kesici aletlerin HnUne getirmede ve serbest cisimlerin çıkarıl

masında kullanılırlar. Cerrahi artroskopi aletleri içinde en çok kul

la~ilan aletler arasında yer alırlar. Basket veya punch biyopsi forsep-

si~diye adlandırılırlar. 3-5 mm. lik dUz yada eğri saplı şekilleri mev

cuttur (122, 178, 189). 
·.·; V-Meniskus bıçakları: 

··:~ Meniskue bıça~ının keekinli~i kullanılan materyalin sertliği 

~ile doğru orantılıdır. Smillie, dUz, dişli, çengelli şekillerde ve 

de!işik açılarda bıçaklar mevcuttur (25, 75, 94, 188). 

VI-Kerrieon Rongeur: 

Cerrahi işlemlerde önem taşır, kesici ve tutucu özellikleri var

dır. Meniskueların ön boynuzlarının çıkarılmasında çok kullanılır. Bu

ralar standart basket forsepsleri ile iyi tutulamamaktadırlar. Rongeur 

a~zında dokunun kalması ve her seferinde eklemden dışarı çıkarılıp te

mizlenmesi sakınca teşkil etmektedir. Bunun için geliştirilen uzun ek

seni etrafında dönen Acuflex basket foraepaleri kerrison rongeurlerinin 

yerini almıştır (68, 178). 
VII-Diğerleri: 

Stern ve arkadaşları biyopsi alımı ve sinovyektomide kullanıl-

. mak Uzere Urolojide kullanılan eietoskopa benzer elektirikli resektoe

kopu geliştirmişlerdir. Ayrıca küçük kilretler, küçük Kocher klempleri, 

kUçUk osteotomlar, kişner telleri özel artroskopik işlemlerde kullanı

labilir. 
JOHNSON, motorize cilalama sistemini geliştirerek kondral lezyon

ları ve artritik olguların tedavisinde kullanmıştır. Bu araç kondral de

fektleri hem fırçalamakta hemde k\irote etmektedir. Eklem içi yumuşak do

kuların temizlenmesinde ve vakum yaparak serbest artıkların eklemden çı

karılmasına yaramaktadır. 

Bacak tutucuları (Leg Holdera): 

En büyük avantajları zorlama testlerinin yapılmasına izin ver

melerj dir. Böylece eklnmin posteromedinl kompartmanı açılarak daha iyi 

görUlmekte ve meniakus palpaeyonları mümktin olabilmektedir. Bacak tu-
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tucuları bilhassa medial ve posteromedial kompartmanları gergin olan 

dizler için kullanışlıdır. Sıkıca tutulan dizde valgus zorlaması ile 

medial kompartman önemli derecede açılır ve ameliyatı kolaylaştırır. 

Ancak bacak tutucuları l~ternl kompartman veya-patellof~moral 

eklemi ilgilendiren işlemlerde zorluk çıkarır. S~perolateral ve aupe

romedial girişimlerde, masanın.kenarını dUşUrmeden diz eklemini flek

siyona getirmede ve lateral kompartmanda çalışmak için bacağın dört 

şekline getirilmesinde manUplaeyonu zorlaştırır. Uyluk bacak tutucusu 

ile sıkı halde tutuldu~unda bazı pozisyonlar sınırlı kalmaktadır. Ay

rıca tutucular femur distal kısmını çok sıkı kavradıkları için stres 

uygulamalarında diz eklemi çevresinde kırık ve ligament yırtılmala

rında rol oynayabilirler (9, 86, 178). 
Turnike: 

Artroskopik işlemlerde turnikenin-kullanımı nadirdir. Yıkama 

sistemiyle kontrol edilemeyen kanamalar ve akut diz yaralanmalarında 

tercih edilmelidir. Anemnezlerinde tromboflebit olan olgularda turni-

ke kullanılmamalıdır. Rutin olarak kullanılmasındaki en önemli dezavan

tajlarından birisi de ainovyal hastalıklarda, sinovyanın görUntUeünü 

de~iştirdi~inden ayırıcı tanıda zorluklar göstermesidir. Turnike kul

lanılmasındaki amaç, kan akımını kesip eklem içi yapılarının daha iyi 

görUlmesini ea~lamaktır. Kanamalar olmadığından sıvı ortam bulanmaz. 

Böylece sinovyal deSerlendirilme daha iyi yapılır. Birçok bacak tutu

cuların altında turnike yerleştirilecek kısım mevcuttur. Bu tutucular 

turnike şişirilip şişirilmesin görevlerini yapabilmektedirler (104, 178) • 

Fotoğraf makinası: 

FotoSraf makinasının dökUmantasyon işleminde önemli yeri vardır. 

Kimi artroakop firmaları artroskoplara uyan fotoğraf makinalarıda yap

mışlardır (63, 169). 
Bu genel bilgilerin ışı~ı altında farklı optik sisteme sahip 

artroskoplara örnek vermek uygun olacaktır: 

WATANABE No. 21 ARTROSKOPU: 

WATANABE ve TAKEDA 1959 yılında 16 ve 20 No. lu artroskoplardan 

eonra No. 21 artroskopu geliştirmişlerdir. Bunun ·Hzel kullanış tekni~i 

ve gelişmeleri 1960 yılında yayınlanmiştır. No. 21 artroskop, direkt 

ve yanJ.arda gHrUş açısına sahip iki teleskoptan ibarettir. Direkt gH

rUntU aRtlayan teleskop ve ışık taşıyıcı aynı kılıf içinde bulunur. 

T~melde birbiri ardına dizili birçok mercekten meydana gelmiştir. Bu 
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mercekler 4;9 mm. çapında ve 16,5 cm. uzunlu~unda fleksibl olmayan 

tilp içerisine yerleştirilmiştir. Görüş açısı 100 derece, odak derin

liği .ise 1 mm. den yaklaşık sonsuza.kadardır. Merceklerin yanına alet-

in ~cuna ışık kayna~ı olarak 6 voltluk Wolfra~ lambası yerleştirilmiş

tir. Direkt görüntü veren teleskop ve lamba taşıyıcı dış çapı 6 mm. o

lan bir kılıf içine yerleştirilmiştir. Lamba taşıyıcının dış kısmı ek

lem içinde retraktör görevi yaparak görüntüye yardımcı olmaktadır. Op

titin 6 mm. çapında şaftın içinden diz eklemine sokulması.ve kılıf için

de sıvı akımı için yeterli boşluk olması, artroskopik muayene sırasında 

aynı zamanda lambanın da yıkanmasını ve so~utulmasını sağlamaktadır. Art

roskop ucunun yapısı yani elektirik lambasının artroskopa paralel olarak 

yerleştirilmesi nedeniyle eklem içinde yer kap~ayar~k boşluğu daraltır. 

Böylece cerrahi aletlerin manUplasyonları zorlaşır. Aletin ucu ile ob-

je arasındaki mesafeye göre bUyütme oranı de~işir. Obje 2 cm. mesafe

den incelendi~inde gerçek büyüklü~ünde görülür. Obje l mm. de 10, 1 cm. 

de ise 2 kez büyümektedir (196, 198). 

WATANABE No.24 ARTROSKOPU: 

Küçük eklemleri inceleyebilmek için 1970 yılında Watannbe No.24 

veya Selfoc artroskopu geliştirilmiQtir. Selfoc cam çubukların çapı 

1 mm. olup 0,25 mm. kalınlı~ında optik fiberlerle kaplanmıştır. Skopun 

dış çapı 1,7 mm. kılif çapı ise 2 mm. dir. Direkt ve ohlik görUşe sa

hip artroskoplara ilaveten aynı kılıf içinden biyopsi pensi de kulla

nılabilmektedir. Bu artroskop çapının kUçük olması nedeniyle Amerika 

Birleşik Devletlerinde 11Needlescope 11 ismi ile Dyonics firması tarafın-

ı: dan Uretilmiştir. Başlangıçta iyi renkli fotoRraf elde edilemeyen bu 

artroskoplar 1974 yılında Olympus Optik Firmasının çalışmaları sonunda 

yeterli seviyeye ulaşmıştır (197, 198). 

WATANABE No.21 OL ARTROSKOPU: 

1975 yılında fiberoptik ışık kaynaklı No.21 CL tip artroakop 

·geliştirilmiştir. Bu artroskop fiber aydınlanmalı olup direkt görUşlü 

bir teleskop, bir retraktör taşıyıcı ve 6 mm. lik kılıftan meydana 

gelmiştir. Teleskop bir sUper mercek sistemine sahiptir. Her biri 2,8 

mm. çapında olan yaklaşık 30 tane kadar merce~in tesbih tanesi gibi 

dizilmesiyle oluşmuştur. Lens sisteminin çevresindeki tabakada iki fi

berglas aydınlama sistemi vardır. Bunlardan birisi gözlem di~eri ise 

foto~raflama içindir. Retraktör taşıyıcının fonksiyonu sadece retraktör 

01~1·.<ıktır. Tepeainde nmpul yoktur (196, 197, 198). 
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.WOLF ARTROSKOPU: 

Wolf artroskopu, OHNSORGE ve WRUHS tarafından R. Wolf CY 

Knıttlıngen Berlin firması vasıtasıyla gelfştiril"miştir. · Lumiiıa soğuk 

ışık sistemi kullanılmaktadır. Çapı 3 mm. olan optik sistemin etrafı 

fiberglas ile çevrilidir. Optik~ 4 mm. çapında ve 94 mm~ uzunluğunda 

bir kılıf içine yerleştirilmiştir. Sistemde sıvı veya gazın eklem i

çine geçişi mümkündür. Model 4000 so~uk ışık kaynağı 80 000 - 100 000 

Lux•ıuk bir aydınlatma saRlayabilmekt~dir. Bu ışık kaynakları temelde 

aynı fakat farklı ışık güçlerine sahiptir. Işığın artroakopa iletimi 

fiberglas kablo aracılıRıyla olmaktadır. Wolf .artro~kopunun bazı avan

tajları vardır: 

1-Eklem içine verilen ışık miktarı Wolfram la~bas~ndan verilen

den daha fazladır. 

2-Aletin çapının kilçUk olması· nedeniyle manUpı'asyonlar daha ra

hat yapılmaktadır. 

3-Watanabe No.21 tipinde optik sistem ucunda ısı oluşmasından 

ayrılır (46, 150). 

STORZ-HOPKINS ARTROSKOPU: 

Bu artroskopun optik sistemi 1960 yılında İngiliz bilim adamı 

H. HOPKINS torafından geliştirilirek ve kendi adı ile anilan sisteme 

dayanmaktadır. Sistem birbirinden hava boşlukları aracılığı ile ayrı

lan cam çubuklardan meydana gelmiştir. Optik sistemin çnpı 4 mm., kı

lıfın çapı 5 mm., sıkopları ise 0,30,45 1 70 dereceliktir. Optik siste

min odak derinliği 1 mm. den yaklaşık sonsuza kadar uzanır. Opti~in 

uç kısmından 5 cm. mesafede ve birbirinden o,4 mm. aralıklı iki nokta 

ayrı olarak gözlenebilir. Storz artroskopunda soğuk ışık kaynağı kulla

nılır ve ışık şiddeti ayarlanabilmektedir. Işığın iletimi fiberglas 

bir kabl; aracılı~ı ile gerçekleştirilmektedir (46, 58, 63, 84). 
BUYUTMELİ (MICROARTHROSCOPE) ARTROSKOP: 

Çeşitli artritlerde spesifik damar deRişikliklerin bilinmesine 

ra~men konvansiyonel artroskoplarla bu yapıların büyülterek incelenme

si yapılamamaktadır. Bu durumu göz önüne alan INOUE ve arkadaşları, göz

lenecek alanın bUyUtUlmesini sağlayarak büyütmeli artroskopu geliştir

mişlerdir. Alet ve ışık kayna~ı Tokyo, Machida Co. Ltd. tarafından imal 

edilerek di~er artroakoplara da uymaktadır. İlave olarak trokar trokar 

kılıfı ve fiber ışık kablosu mevcuttur. Okuler fokuelu olup çapı 5 mm., 

total uzunlu~u 200 mm., çalışma uzunluğu 70 mm.,görUş açısı 25 derece 

·n: bü.;ri! tnı0 oranı ir~e 10 mm. de 10 de fadır ( 95). 
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ARTROSKOPİNİN İNDİKASYON VE KONTRİNDİKASYONLARI 

Diğer tanı yöntemleriyle kesin tanı konulamamış diz lezyonların

da ainovya, meniskuslar, çapraz ba~lar veya eklem kıkırdaRından kaynak

lanan şUpheli patolojik durumları.artroskopik.muayene ile açıklığa ka

vuşturmak mümkUndür (80, 150, 202). 

Artroekopinin diagnostik faydasının yanında % 51 oranında teda

viyi de yönlendirmekte oldu~u bilinmektedir. Başlıca avantajı, artro

tomi yapmadan tam olarak cerrahi durumun planlanmasıdır. İyi bir art

roskopiet, fizik muayene ve anamnez ile gördü~Unü birleŞtirebi~endir 

(2?, 29, 204). 
Diz eklemi rahatsizlıklarında patolojinin ortaya konmasında 

artroekopik tanı apektrumunun gün geçtikçe giderek genişlediği kabul 

edilen ve benimsenen bir gerçektir. Bu nedenle artroskopi indikasyon

ları şu şekilde sınıflandırılabilinir: 

A- TRAVMATİK DİZ LEZYONLARI: 
I-Akut hemartrozlu diz yaralanmaları: 

Nedeni açıklanamayan effüzyonlu dizlerde hemartrozun orijinini 

açıklayabilmek ve spor yaralanmalarının erken tanı ve tedavisinin plan

lanmasında artroekopik inceleme önem taşımaktadır. Artroskopik olarak 

eklem içinin yıkanmasından başka di~er metodlarla açı~a çıkarılamayan 

patolojiler erken devrede belirlenmektedir (69, 72, 164). 

II-Kıkırdak yaralanmaları: 

Eklem yüzünde meydana gelen ve kıkırdağı ilgilendiren lezyonun 

yeri, ~UyUklURU ve durumu açığa çıkarılmaktadır (45, 72). 

III-Meniskus, sinovyal membran ve plika yaralanmaları: 

Klinik ve radyolojik metodlarla kesin tanısı konamayan meniekue 

yırtıkları, einovyal membran ve plika yaralanmaları artroskopik gözlem

le do~ru tanıya varılarak uygun tedavileri planlanmaktadır (26, 61). 

IV-BaS yaralanmaları: 
Artroekopi yapılmadan çapraz ba~ lezyonları, popliteal tendon 

kopmaları tedavi imkanı olabilecek eUre içinde klinik ve radyolojik 

olarak tanımlanamayabilir. Bu durum özellikle atletlerin sportif ak

tivi telerine dönmelerini engellediği gibi, kronik semptomların ve ile

ride dejeneratif deRişikliklerin oluşmasına da neden olmaktadır. Bu 

nedenle erken ve tam yapılacak tanının fayd~ları açıktır. Bağ. lezyonla

rına eşlik eden di~er patolojilerinde ortaya çıkarılmasında artroskopik 



- 76 -

muayenenin rolU büyüktUr (125, ıı~o, 145, 1'•7). 

v-osteokondral kırıklar: 

Direkt veya indirekt travmn sonucu olu~abilirler. Patella yada 

femoral kondillerin oeteokondr~l kırıkları anterior diz a~rısından çok 

akut yaralanmayı takiben dizde Ani bir aerı duyulmasıyla belirlenir, 

Osteokondral kırıkların yeri, büyUklüğü de~erlendirilerek tedavi plan

laması yapılır (74, ·99). 

B- SEBEPSİZ VE KRONİK DİZ AÖRILARI: 

!-Genellikle genç kızlarda görülen nedensiz ağrılarda, 

II-Çok az objektif bulgusu olan veya doktorun şüphede kaldı~ı 

durumlarda, 

III-Birkaç kez ameliyat olan ve şikayetleri geçmeyen durumlarda 

artroskopi yapılmalıdır (46, 99, 138). 

c- KESİN TANI SONRASI ARTROSKOPİK MUAYENEYİ GEREKTİREN DURUMLAR: 

I-Eklem içi kırıkları: 

Tibia interkondiller eminensiya kırıkların~n de~erlendirilmesin
de özellik arzetmektedir. İlave olarak tibia plato kırıklarında redUk

aiyondan sonra artroskopi yapılarak eklem yüzündeki depresyon derecesi 

de~erlendirilmektedir (180). 

II-Osteokondritis dieeekans. 

III-Postoperatif deeerlendirme: 

Menisektomi, sinovyektomi, ba~ tamiri veya rekonstrüksiyonu, 

yüksek tibial oeteotomi gibi diz içi cerrahi .işleml~rin ve aseptik 

nekrozların takiplerinde önem arzetmekt~dir (15, 55, 73, 110). 
IV-Cerrahi yaklaşımın seçimi: 

Diz tedavisiyle uğraşanlar unutmamalıdırki birçok eklem içi 

patolojiler klinik ol~rak meniskus yırtıklarının semptom ve bulgula

rını vermektedirler. Cerrahiden Snce tanınmaz ve ayırimı yapılmazsa 

normal bir meniskueun çıkarılması yanlışlıkla yapılabilir. Operatif 

girişim dUşünUlen olgularda en uygun insizyon yeri vo operasyon şek

li artroskopiyle belirlenir (98, 99, 121). 
y-Adli durum ve sigorta işlemleri: 

Diz travmalarında adli durum ve sigorta işlemi mevcut oldu~unda 

5rtroakopik olarak tanıya gidilip patolojinin dökümantasyonu yapılır 

( 1 ?8) • 

VI-Diz ekleminin biyomekaniğinin incelenmesi: 

Diz ekleminin, özellikle çapraz bağların ve meniskuslnrın biyo-
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mekani~inin araştırılmasında artroskopiyle alınacak sinema filim-, 
leri kullanılabilir (169). 

D- ROMATİZMAL VE SEPTİK ARTRİTLER: 

Romatizmal.haetalıkların 'tnnısında çoğu zaman bir takım problem

ler vardır. Artroekopik muayene ile er~~n tanıy~ varılması ~aninda ek

lem içi artıkları ve biyopsi alınarak incelenebilir. Romatoit artrit, 

peöriaeiee ba~lı artrit, gut, paödogut, inflamatuar dejeneratif artrit, 

Reiter sendromu ve hemanjiomaları~ tanısı ~rtro~~opik olarak konabilir 

{102, ıı4, 144). 

Romatizmal hastalıklarda f~brin toplanması bUtUn eklem boşluğu

nu az çok doldurabilir. Ödematöz görUnUm çabuk yayılabilir. Dtlz ve par

lak eklem boşlu~u bazan hiperemik hazanda sert fibröz bir yapı göstere

bilir. Başka patolojileri ortaya çıkartarak ayırıcı tanıya götUrUr. Kı

saca artroakopi patolojinin şiddetini, yaygınlık derecesini ve mevcut 
' .. 

di~er patolojileri ortaya çıkartır (41, 155, 195). 
Diz septik artritlerinde diz yıkanarak dre.ne edilehilir (3, 137) • 

E- KOOPERASYON KURULAMAYAN HASTALAR: 
I-Çocuk hastalar: 

Çocuklarla tam diyalog kurulamadı~ından diz _probl_emleririin ta

nısı zordur. Böylece fizik muayene ve bulgular yeterli olmayıp artros 

kopi indikasyonu do~_maktadır. Çocuklarda diyagnostik tanı bUyUklere 

nazaran daha iyidir. Buda gereksiz artrotomileri önlemektedir (3, 47, 
186). 

II-Dil sorunu olan hastalar: 
Peikiyatrik hastalar ile doktor ve hasta arasındaki lisan uyuş

mazlıRı gibi iyi bir anamnez alınruasını olanaksız kılan haller artroe

kopi indikaeyonunu doRrur (46, 84). 

F- ANTERİOR DİZ AÖRISINA NEDEN OJ,AN HASTALIKLARIN AYIRICI TANISI: 

I-Sinovyal hastalıklar: 
Genç kızlarda diz a~rılarının muhtemelen en fazla nedeni travma

tik einovitiatir. Dize gelen herhangi bir travma sinovyayı zedeleyerek 

eonçta effUzyon oluşumuna neden olur. Sinovyadaki bu hasar yaralanma

dan aylar sonrasına kadar ağrı ve hassasiyet gösterir. Artroskopik 

muayene ile diz içi dUzen bozuklu~u açiğa çıkarılır. Ayrıca sinov-

yal oeteokondromatozis, pigmente villonodiler sinovit, kristalin 

einovit, einovyal plika sendromu gibi durumlar kolaylıkla açı~a çı

karılabilirler· (26, 102, 146). 
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II-Patellar orijinli atrılar: 
a-Kondromalazi patella: 

Kondromalazi patella diz problemlerini ilgilendiren en Snemli 

hastalıklardan birisidir. Ço~unlukla eklem kıkırda~ının kısmi kalin

lı~ını kapsar. Kondromalazi patella şUpheli durumlarda artroskopik. 

tanıdan sonra tedavi planlanması yapılır (119, 174). 
b-Lateral basınç aendrom~ı 

Çok nadir görUldU~Unden tecrUbeli cerrahlar için bile tanı zor

ıu~u vardır. Bu· olgularda artroskopi -tanıya yardımcıdır·(26, 136)~ · 

c-Kondral !laplar, kondral ayrılmalar ve osteokondral kırıklar: 

Sıklıkla genç hastalarda travma sonrası meydana gelen bu lezyon

ların kondromalazik f ibrilasyon ve yumuşamadan ayırıcı tanısı artros

kopik muayene ile mUmkUnd.Ur ( 26). 

d-Patellanın osteokondritia dissekansı: 
Artroakopi ile kıkırdak.probe edilerek lezyonun genişli~i ve 

derecesi hakkında bilgi edinilir ve özel tedavi prensipleri kararlaş

tırılır (126). 

e-Bipartit patella: 

Radyografik olarak görUlebilir. Artroskopik olarak ana patel

la cismi ile fragman arasındaki bölUm nadiren görUlebilir. Zira eklem 

yUzU ço~u kez sa~lamdır. Artroskopik olarak lateralgevşetme semptom

ları geriletir (26). 
III-İnterkondiller aralıktan kaynaklanan aerılar: 

a-Ho!!a sendromu; 

b-Ganglia. 

o-Hematoma. 

d-Çapraz ba! yırtıkları: 

Kısmi veya tam yaralanmalarda şişme ve birkaç hatta sonrasına 

kadar devam eden hafif eketanaiyon kaybı olur. Artroskopik olarak tanı

ya gidilerek artrotominin ve tamirin gerektirip gerektirmedi~ine karar 

verilir (26, 147, 182). 
IV-Femurdan kay~aklanan a~rılar: 

a-Oeteokondritia diaaekana • 

.. b-Refleka sempatik diatrofi: 
Anterior diz a~rısı mevcut olan hastalarda re!leks sempatik dis

trofi dUşUnUlmelidir. Klinik olarak dizde ao~ukluk, morarma, hafif do

kunmala~a karş1 hassasiyet vardır. ~adyo+ojik olarak yaygın oateopo-
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roz mevcuttur. Artroskopik olarak ayırıcı tanı yapılır ve bir defadan 

fazla yapılmamalıdır. 

o-Eklem dışı rahatsızlıklar: 

Dizdeki bUtUn a~rılar eklem içi lezyonlardan olmayıp eklem kap~ 

sUl , kollateral ba~lar ve eupkutaneue dokularda ağrı oluşturabilirler. 

V-Tendonlardan kaynaklanan aSrıları 
Artroakopinin eindig-Larsen hastalı~ı, Osgood-Schlatter hastalı

ğı ve patellar tendinitin tedavisinde yeri yoktur. Fakat bu durumlar 

bilhassa genç atletlerde di~er eklem içi lezyonları ile birlikte görU

lebilir (26, 138, 182). 
VI-Femoral kondillerin kondropatileri: 

özellikle meniskus yırtıklarından sonra femur kandillerinin ek

lem kıkırda~ında erken dejeneratif de~işiklikler görUlür. Artroskopik 

gözlem yapılarak erken tanısı konulabilir (28, 39, 40). 

G- ARTROSKOPİNİN TEDAVİ YöNU: 
I-Lavaj (yıkama): 

Eklemin yıkanmasıyla içinde biriken einovyal ve kıkırdak orijin

li artıklar çıkarılarak temizlenir. Böylece einovyal irritasyon kayna

~ı azaltılmaktadır~ 

II-Diatanaiyon (şi~irme): 

Ço~u durumlarda eklemin şişirilmesi işlemi ile eklem içi yapı

şıklıkların ayrılması sa~lanır. Distansiyon ve lavajın beraber yapıl

ması po~ttravmatik ve postoperatif dejenaratif artr~tlerle iigili şi
kayetleri de giderir (43, 99, 137). 

H- ARTROSKOPİNİN CERRAHİ YöNtJı 

Hastahanede yatma süresinin kısa olması, rehabilitasyon kolay

lı~ı ve komplikasyonların az olması nedeniyle tranaartroakopik cerrahi 

gün geçtikçe daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 

I- Dİ~ER EKLEMLERİN ARTROSKOPİSİ: 

Son yıllarda ~muz, dirsek, el bile~i, parmak, kalça, ayak bile~i 

ve di~er eklemlerde de tanısal ve cerrahi gelişmeler olmuştur. Bu kUçUk 

eklemlerin incelenmesinde 197 - 2,2 mm. lik 11needle scope 11 denilen iğne 

ekopları kullanılmaktadır (14, 16, 102 1 121, 158). 

KONTRİNDİKASYONLAR 

1-Bariz kollateral bn~ ve kapeUl yırtıklarının olmasında artros

kop~. uygulanmamalıdır. Burada yıkama mayisi yırtık kısımdan çevre doku-



- 80 -
:,'1f"•' 

lar'içine doğru sızar, böylece gözlem ve ameliyat sahasını örter. Bil

hassa popliteal bHlgedeki yapıları baekı altına alabilir.~ 

2-Kıemi (50 derece flekeiyondan az) ve tam ankiloz, eepsie şUp

hesi, koagulopati veya diğer sistemik hastalıkların olması, 

ları, 

3-Deride sıyrıklar ve diz cerrahisinde infeksiyonun bulunması, 

4-Konservatif metodlarla tedaviye cevap veren eklem rahatsızlık-

5-Dikkatli anamnez ve fizik muayene yapılmadan artroskopik mua

yane kontrindikaeyon teşkil eder (34, 46, 148). 

HASTANIN ARTROSKOPİK MUAYENEYE HAZIRLANMASI 

Artroekopik muayene, aynen artrotomide oldu~u gibi ameliyatha

nade, steril koşullardR ve ameliyat masası üzerinde ·yapılmalıdır (37, 

111, 170). 

Hasta sırt Ustü yatırılarak anestezi verildikten sonra, bazı 

durumlarda fizik muayene diz eklemi a~rı ve kas spazmı giderilerek 

yeniden yapılmalıdır. Muayene ile özellikle incelenecek durumlar şun

lardır: 

1-Mobilite, Hzellikle ekRtnnAiyon kısıtlılı~ının olup olmamnoı, 

2-Çekmece testleri, 

3-Patellanın lnterAl mobiliteoi, 

4-Meniskus lezyo~larını gösteren ti~ik semptomlar. 

Gerekli görüldU~U hallerde turnike bacak steril ·olmndan Hnce 

uylu~a tatbik edilir, fakat şişirilmez. Şnyct artroRkopik RHzlem sı

rasındA knnnma oluşursa $işirilerek diz eklemi iAkemik ortnmdR ince

lenebilir. Akut hemartrozlu diz yaralanmalarında turnike uygulnnması 

P;ereklidir (idi, 47, ]1~7, .ıPlı). 

Diz ekstansiyonda iken pntellanın 10-15 cm. yukarısında bacak 

tutucu yerleştirilerek masanın AOn kısmı çıkarılır ynda 90 derece o

lacak şekilde indirildikten sonra P,eri kalan kısım yükseltilerek diz 

cerrahın müdahalesi için en uy~un pozisyona ~ctirilmclidir. Oturur 

veya ayakta artroskopik işlemin yapılması cerrahın tercihine baRlı

dır (104, 106). 

Artroskopik muayenede hastanın pozisyonu, eklemin maksimum 

derecede hareket etmesine imknn vermelidir. Kolçn ~~ derece nbdukai

yonda ve diz eklemi 100-110 derece fleksiyonda olacak şekilde bacak 

asılmalıdır. Diğer diz 90 derece fleksiyona ve knlçadan nbduksiyona 
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alınarak cerrah ve asistanı için yer hazırlanmalıdır• Ameliyat masa

sının yükaekli~i artroskopistin rahat bir pozisyondn çalışmnsı için 

ayarlanmalıdır (101). 

İşlem sırası, arası ve sonrası·yapılacak işlerin daha dUzenli

şekilde yUrif tUlebilmeoi· için ameliyat ekibi koordi~e çalışmalıdır. 

HENCHE, artroskopik muayenede iki pozisyon tarif etmektedir: 

1-Hasta sırt UstU yatırılarak uyluk am~liyat masası~ın kenarına 

tuturulmuş olan bacak tutucunun Uz~r{ne yerleştirilmelidir. Bu pozis

yonda kalça eklemi 45 derece fleksiyon, 30 derece abdukaiyon ve diz 

eklemi 90 derece flekaiyondadır. Muayene en uygun biçimde ayakta ya

pılabilir. Bu yHntemde dize istenen pozisyonların verilebilmesi içiri 

şüphesiz kuvvetli bir asistana ihtiyaç duyulmaktadır. 

2-Ameliyat masasının son kısmı çıkarılarak kalçalar ekstnnsi

yonda ve dizler 90 derece fleksiyonda olacak şekilde her iki bacak 

aşağı doğru sarkıtılmalıdır. Cerrah dizin HnUne öyle oturmalıdir ki 

hastanın ayağı kalçası seviyesinde olmalıdır. Böylece diz ekleminin 

fleksiyon ve rotasyon hareketleri bizzat muayene eden tarafından ya

pılabilmektedir (83 1 84). 
GLINZ, hastayı sırtUstU ve dizleri dUz durumda yatırmaktadır. 

Bu şekilde muayene sırneında dizin deRişik flekaiyon derecelerinde 

herhangi bir yardıma ihtiyaç olmadan gerekli pozisyonların elde edi

lebileceRini belirtmektedir.(68, 69,'70, 71). 

Hastanın pozisyonu ayarlan~ıktan sonra muayene edilecek alt 

ekstremite dezenfektan bir madde ile boyanır~ Diz çevresi açık kala

cak şekilde ayak ve diz UstU steril olarak HrtUlür gerekti~inde diz 

çevresine steril bir. drep sarılabilir. Böylece artrotomide olduğu gi

bi diz hazırlanarak artroekopik muayeneye geçilebilir. 

ARTROSKOP!K MUAYENEDE ANESTEZİ 

Tanısal artroskopi rejyonal, lokal veya genel anestezi altında 

yapılabilir. Bunların kendilerine göre avantaj ve dezavantajları mev

cuttur. Muayeneyi ynpnnın deneyimi, diz problemlerinin çeşidi, hasta

nın toleransı ve cerrahi işlemin nynı seansta yapılıp yapılmaması n

nestezi ~eklini etkileyen faktörlerdir. 

1-Rejyonal anestezi: 

RcjyonAl aneRte~i iRtPr nptdurnl tntnr oplnnl olnun nndircn 

kullanılmaktadır. Bu hastalarda postoperatif znmanın hemen sonrasın-

da ayaklarını oynatmaları zordur. Spinnl anestezi sonrası baş ağrısı, 
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üriner retansiyon ve idrar inkontinensi gibi hoş olmayan durumlar 

ortaya çıkabilmektedir (162, 178). 

2-Lokal anestezi: 

Lokal anestezi, tanısal ve cerrahi artroskopi ile kiiçük artro

tomiler için güvenilir ve pratik bir yHntemdir. KIRKEBY'ye gHre diz 

ekleminde ilk kez 1932 yılında RIETZ tarafından uy~ulanmıştır. Lokal - . ' 

anestezi altında nrtroskopi uy~ulanncnk hnntalnra Hnceden iolom hakkın

da yazılı tanıtıcı bilgi verilir. Bunun sözlü, olarak da anlntılmasın

da yarar vardır. Artroskopik müdahale sırasında hastanın korku ve en~ 

dişesini gidermektedir (106, 112, 192). 

Diz aynen bir artrotomide oldu~u gibi hoyannrok steril olarak 

örtülür. Girilmesi istenen bölge seçilir. ,Daha önceden belirlenen lo

kal anestezik madde (% 0,5 prilocaine, % 1 lidocaine) ile cilt, ciltal

tı, eklem kapsülü ve sinovyaya kadar olan bölge infiltre edilir. İğne 

ile eklem içine girilerek 40-50 cc. % 0,5 lik bir anoatezik.madde çö

zeltisi ile eklem doldurulur. Ru işlem sırasında iğnenin eklem içinde 

olmasına ve J!offa ya~ yastıkçı~ına nnestezik·maddenin verilmemesine 

·dikkat edilmelidir. İ~ne ile girildikten sonra enjektör pistonunun ra

hat hareket etmesi ve enjektörü iRneden ayırdıktan sonra, i~neden sıvı 

akmasJ. eklem içinde olduğunu göstermektedir. Ancak bundan sonra çözel

tinin tamamı eklem içine boşaltılmalıdır. Lokal anestezik maddenin diz 

içine dUzgUn olarak yayılması için dize 6-7 kez flekeiyon-eketansiyon 

hareketi yaptırılır ve 3-5 dakika beklenir. Gerekli artroskopik işleme 

bundan sonra geçilir. Lokal anestezinin tesiri eklem içi yıkansa bile 

en az 30 dakika devam etmektedir (84, 135, 170, 192). 

3-Genel anestezi: 

Genel anestezi iyi bir kas gevşemesi ve stressiz bir ortam sağ-

ladı~ından tercih nedeni olmuştur (37, 69, 162). 

:+..:_±ntravenöz anestezi: 

İlgili ekatremite esmarck bandajı ile sarılarak uyluğun mUmkUn 

oldu~unca proksimaline iki turnike sarılır. Proksimaldeki turnike şi

şirilerek 60-100 cc. % 0,5 lik anestezik.çHzeltisi ı:ıya~ın sırtındaki 

v~nden verildikten yaklaşık 2 dakika sonrn distnl turnike şişirilebi

lir. Bundan sonra proksimaldeki turnike gevşetilir ve bu şekilde altta

k1 turnike anestezik sahanın içinde kalmış olur. Tam olarak anestezi 

;>n dakiki.Ol sonra meydana gelir ve yakl,r:ışık 2,5 saııt kı:ıdar P.tkiı:ıi slire

bHir (101). 
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ARTROSKOPİ ALETLERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI 

A- ARTROSKOPİ ALETLERİNİN TEMİZL!clt:. 

Artroskopide ,kullanılan aletler, hassas olmaları nedeniyle 

bakım ve sterilizasyonda özel bir dikkat istemektedir. Aletlerin 

temizlik ve·sterilizasyonunda ameliyat hemşiresi sorumludur. İşlem 

i~in ~erekli olan so~uk ışık kaynağı ve ekleri, eklem şişirilmesin

de kullanılan sıvı, enjektör, gerokli ise gaz ortamda kullanılan a

letler her kullanımdan sonra tek tek yıkanıp ve temizlenerek kontrol 

edilmelidir. Trokar, trokar kılıfı, çamaşır klempleri,cerrahide ku

lanılan aletler eu ile yıkanarak kurutulmalıdır. Kan ve doku parça

ları bulaşm;ş kanUl ve di~er aletlerin Ailinmeeinde pipet temizleyi

cileri kullanılabilir. 

Skoplar ve fiberoptik kabloların temizlenmesi özel dikkat is

temektedir. Bunlar eu ile yıkanarak alkolle silinmeli ve kurutulma

lıdır. Fiberoptik kabloları çok hassas oldukları için Hzellikle te

mizlik ve işlem sırasında hiç bir zaman fazla bUkUlmemesine Hzel i

tina gösterilmelidir. JOHNSON, artroskopik muayene sırasında ışık kab

loları ve sakşın tUplerinin steril kılıflar içinde cerrah ve asista~ · 

na engel olmayacak şekilde masanın kenarında veya Uzerinden de~il al

tından geçirilmesi gerekti~ini belirtmiştir (103). 

Trokar kılıfındaki muslukların hareketlili~i gaz veya sıvı ka

ça~ının olmaması tam olarak kapanıp kapanmadı~ı mutlaka kontrol edil

melidir. Bu artroekopide çok önemlidir. Zira eklemdeki yetersiz gaz 

basıncı gaz ayarlayan sistemdeki sıkı olmayan bölUmlerden geri kaça

bilme ktedir. Sıkop uçlarına mercekleri koruyan başlıkları geçirilerek 

aletler metal bir kutu içerisine yerleştirilip sterilizasyon için ha

zır duruma getirilmelidir (84, 99, 106). 
Steril solueyonlardan çıkarılan aletlerin yıkanarak temizlenme

Bi ve kurutulması cilt için irritnn etki yapan maddenin uzaklaştırıl

masını ea~lamaktadır. 

B- STERİLİZASYON: 

İnfeksiyon oranı her ne kadar artroekopik muayenede önemsen-, 
meyecek kadar az ise de artrotomide oldu~u gibi eteriliteye çok dik-

k~t g8sterilmelidir. Optik yapıların z~rar görmemesi için degişik tip 

artroskoplarda hanp,i tip sterilizasyonun faydalı oldu~unu bilmek Hnem

lidir (169, 173). 



Artroakopi aletlerinin sterilizasyonunda kullanılan yöntemler 

şu şekilde sıralanabilir: 

I-Buharlı sterilizasyon, 

II-Gaz.eterilizaeyonu, 

III-Formalin tabletleri ile sterilizasyon, 

. IV-Dezenfektan çözeltiler ile sterilizasyon. 

!-Buharlı sterilizasyon: 

Bu yöntemde trokar, trokar kılıfı gibi aletler sterilize edile

bilirler. Fakat buharlı strelizasyon optikler için sakıncalıdır. 

II-Gaz sterilizasyonu: 

Fiberoptik ekop ve kabloları buharlı otoklav sterilizasyonunu 

tolere.edememeleri nedeniyle sterilizasyonları gaz (Ethylene oxyde) 

ile yapılabilir. Bıçaklar, tutucular9 basket forsepsleri, yıkama ve 

iff~~a~yon., adaptörleri her işlemden sonra gaz a~erilizasyonunda 

steril edilebilirler. Buhar ve gaz sterilizasyonuna artroekopik mal- · 

zemeleri yeterli sayıda bulunmaması ve gaz sterilizasyonunun 24 saat 

gibi uzun bir sUreye ihtiyaç göstermesi ço~u artroskopistlerin so~uk 

dezenfeksiyon sistemi olan çözeltilerde başarılı dezefenksiyona yönel

melerine neden olmuştur. Gaz sterilizasyonunun haftada bir defa uygu

lanması diğer bir sakıncasıdır. Ayrıca gaz sterilizasyonundan sonra 

Ethylen oxyde'in dokular üzerindeki irritan etki~inin giderilmesi i

çin aletlerin 24 saat bekletilmesi gerekmektedir. İlaveten WATANABE 
' ' ' 

ve WOLF artroskoplarının ethylene oxyde ile sterilizasyonundan sonra ... 

optik sistemde görUntU kaybı olmaktadır. Ru muhtemelen optik sistemin 

ihtiva etti~i hava boşluklarına gazın girmesindendir. Storz-Hopkine 

artroskopunda ise.bu komplikasyon görUlmemektedir. 

III-Formalin tabletleri ile sterilizasyon: 

Aletler ve formalin tabletleri, birlikte bir kob içerisine yer

leştirilerek 24 saatlik formalin buharı etkisinden sonra arzu edilecek 

sterilite elde edilebilir. Ancak bir günde çok sayıda artroskopik mua

yene yapabilmek için birden fazla artroskopun bulunması gerekir (46, 

101, 178). 
IV-Dezen!ektan çözeltiler ile sterilizasyon: 

Soğuk sterilizasyon işleminde ~ 2 lik glutnraldehyde gibi dezen

fektan çözeltiler bulunarak kullanılan çözeltinin hazırlanan yoğunluk 

derecesine göre aletler 5 dakika ile 5 saat arasında steril hale geti

rilebilmektedir. % 2 lik glutaraldehyde, 1/750 lik Detergicide, ~ 88 
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lik Carboxicide solUsyonlarıda 15-20 dakikalık sUre sterilizasyon için 

yeterli olmaktadır. Malzemeler solUsyondnn çıkarıldıktah'sonra:steril 

tekniklere uyularak dikkatlice izotonikle yıkanıp kurutulmalıdır •. Art

roakopun göze gelen kısmındaki solüsyon artıkları cerrahın gözünü ir

ri te edece~inden temizlenmesi çok önemlidir. 

Kontamine yada kontaminaayona meyilli eklemlerin·incelenmesin

den sonra skopların ethylene oxyde gazı ile sterilizasyonu tavsiye e

dilmektedir. 

MALLISON 'a göre dezenfeksiyon_, belirli: infekeiyon. ajanlarının 

bilhassa patojenik bakteri ve fungueların vejetatif şekillerinin öldU

rtilmeeidir. % 2 lik glutaraldehyde solUsyonu 10 dakikada,myoobaoterium. 

tuberculosie, viruelar ve psödomonae aerogenesin eporlu·şekillerine 

ise 10 saate etki etmektedir (5, 105, 162). 

Artroekopik işlem sırasında artroekopun okUler kısmı daima non 

steril bölge olarak kabul edilmelidir. Zira artroekopi.eıraeında okU

lete göz ile veya gözlUk ile dokunulmaksızın gUvenilir bir muayene yap

mak mUmkUn deRildir. OptiRin okUler kısmının ameliyat alanına bu ka

dar yakın olmasına azami dikkat gösterilmelidir. Artroekopun oküler 

kısmı her zaman kirli olarak kabul edilmeli, el veya diğer aletler i-

le dokunulmamalıdır. Muayene süresince elde tutulmalı ve hiç bir zaman 

masanın UstUne konmamalıdır. Televizyon kamerası ile çalışmak, biraz 

deneyim ve disiplin bu tehlikeden azda olsa uzaklaştırmaktadır (69, 70). 

ARTROSKOPİK MUAYENEDE EKLEMİN ŞİŞİRİLMESİ 

Yıkama ve eklemin şişirilmesi tüm artroskopik işlemlerin te

melinde vardır (59, 102, 122). 

1918 yı.lında TAKAGI diz eklemini tuzlu suyla doldurarak art-· 

roekopik muayenelerini yapmıştır. BIRCHER'in ise 1921 yılında yaptı

~ı incelemelerde oksijen veya karbondioksit ile diz eklemini şişir

diği bildirilmiştir (13, 84, 150). 
Eklem boşluğunun gaz yada sıvı ile şişirilmesinden önce ekle

min yıkanması gerekmektedir. Yıkama işlemi, eklemin sıvı ile dolduru

larak bu sıvının tekrar aspiraeyonundan ibarettir. Aspiraeyon yapıla

rak kan, hemosiderin, sinovyal sıvı veya serbest cisimler eklemden 

çıkarılır. Yıkama sonucunda eklem içi dnhn iyi gHrUlUr ve parlak bir 

saha ortaya çıkar. Görüntü tamamen netleştikten sonrn eklem yeniden 

şişirilerek artroekopik muayeneye bnşlnnır (106, 167). 
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Eklemin şişirilmesi akopların hareketlerini kolaylaştırır, 

ainovya ve diğe~ yumuşak dokuları gHrUntU aianından uzaklaştırır. 

Ayrıca eklemde birçok özel girişim yerinin tanımında da önemlidir. 

Gerginlik Hzellikle poeterolateral ve posteromedial'girişimlerde' 

önem taşımaktadır. Bu kompartmanlnra diz eklemi maksimum derecede · 

şişirilmeden girilmesi çok zor veya başarısızlıkla soriuçlan~akta~ ·~. 

dır (178). 
Eklem gaz ile doldurulduğunda basınç 80-100 mm. Hg, sıvı ile 

doldurulduğunda ise ortalama 40-80 cm. su ba~ıncı kadar·olmalıdır · ···· 

( 9 t 132). 
A- SIVI ORTAM: ' 
Diz ekleminin incelenmesinde her ne kad~r ilk artroekopik mua

yenelerin oksijen veya nitrojen kullanılarak yapıldı~ı belirtilmi• i

sede çeşitli eklemlerin artro~kopik incelenmesinde genellikle mayi 

ortamı ve eıklıklada serum fizyolojik kullanılmaktadır. Yayınlarda 

sıvı ortamda eerum fizyolojik dışında ringer ·laktat ve eteril suyun 

da kullanıldılı belirtilmiştir (2, 52, 59, 111, 200). 
Ringer laktat eolUeyonu normal fizyolojik seruma göre sinovyal 

membran ve eklem yUzlerinde daha az değişikliklere yol açmaktadır. 

Df'lvamlı yıkamanın gerekti~i veya cerrahi işlemlerin uzun sUrdU~U du

rumlarda tercih edilmelidir (178). 

Travmatik dizlerde yıkama sırasında kariamalar eklem içinde 

birikintilere neden olmaktadır. Bu birikintileri hemoliz etme özelli

~inden dolayı steril su kullanılmaktadır~ Ortamda kullanılan mayile

rin seçimi cerrahın tercihine bırakılmalıdır (56, 61, 63). 
Normal serum fizyolojik, sinovyal villilerin görUnUmU ve eklem 

boşlu~unun yıkanması için zararsız ortamdır. Fakat elektrolit içerdi

Rinden elektirikli aletlerle ynpılan cerrahi işlemlerde kullanışlı 

de~ildir (197). 

Kullanılncak mayinin oda ısısında olması tercih edilmektedir. 

Zira sıcak mayi sinovyada hiperemi, so~uk mnyi ise auni solukluk mey

dana getirerek artritik durumların yanlış tanınmalarına neden olmak-

tadır (99). 
Genellikle diz eklemi normal izotonik ile şişirilir. BU işlem 

direkt ~rtroekop içinde veya ayrı bir girişimle i~ne sokularak yapı

l~bilir. Cerrahi işlemlerde ise suprnpatellnr poştan sokulan kanUlle 

şişirme işlemi yapılır. Devamlı veya aralıklı şişirme tercihe göre 
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kullanılmaktadır. Şişirme yapılmadan önce cerrah, artroskopla eklem 

içinde olup olmndı~ını kontrol etmolidir. Çiinkü. sıvı sinovya dışı 

dokulara verildiği zaman eklemin t,örünümü zorlaşır ve hatta imkansız

laşır. Sıvının enjektörle veril~i~i durumlarda enjektör içindeki hava 

kabarcıklarının görUntUye engel olmaması için çıkarılması gerekmekte

dir. 60-80 cc. normal izotonik serum ile eklem içi dolduruluri İlk 

dolduruluştan sonra sıvı boşaltılarak sinovyal sıvının karekterine 

dikkat edilir. Sıvı basınca sinovya, meniskus kenarlarıni ve serbest 

eklem cisimlerini hareket ettirerek daha iyi görUlmelerini saRlar. Za-

- man geçtikçe normal izotonik serum eklem .tarafından emilerek görüntü 

azalmasına neden olur. Tekrar doldurulması gereklidir. Ayrıca Baker 

kisti olan durumlarda 60-80 cc. izotonik serum eklemi doldurmayabi-1 

lir. Bu durumlarda sinovyanın sıvıyı emip şiş~rek görUntUyU kısıtla~ 

mama.sı için işlem süresi mümkün oldu~unca kısa tutulmaladır. İşlem 

bittikten sonra eklemin içindeki sıvı boşaltılmalıdır (102, 106) • 

. Devamlı yıkama, sıvıyı temiz tutarak en iyi şekilde görUntUyU 

sağlar ve sıvının geniş kanUlden girerek artroskop kılıfındaki daha 

kUçUk çaplı yerden dışarı çıkması eklem içi hidrostatik basıncını a

yarlar ve eklemin şişmiş halde kalmasını sa~lar. Bunun sakıncası art

roskop ucunda mayinin dışarı çıkma yerinde birikintilerin toplanarak 

sisli bir g~r~ntüye neden olmasıdır. Genellikle 3 litrelik bir yada 

bir kaç plastik sıvı torbaları hasta seviyesinden 2 metre kadar yuka

rıya asılır. Eklem içi sıvisı berrak olana kadar yıkanır ve kanUlde 

giriş yeri kapatılır. Eklem içindeki hidrostatik basıncı, sıvı torba

sının yüksekliği ve tUpUn çapı etl:iler. Eklem gerginlir;ini artırmak 

için yıkama hazinesini yukarı kaldırmak ve geniş çaplı tüp kullanmak 

gerekir. Pompalamanın eklem gerginliğinin devam etmesi Uzerine fayda

sı olmayıp sıvının yumuşak dokulara sızmasına yol açmaktadır. İçeri 

giren kanül eklem dışı sinovyal bölgeye sokulmamalı aksi halde yıka

ma sıvısi bu alana geçerek eklemin artroskopik görUntUsUnU kısıtlar. 

Devamlı yıkama sisteminde serbest cisimler daima hareket halindedir

ler. Bu nedenle serbest cisimlerin çıkarılmasında devamlı yıkama ye

rine aralıklı yıkamanın daha yararlı oldu~u belirtilmiştir (86, 132, 

178). 
Artroskopik kayıtların iyi yapılması için eklem içindeki sı

vının berrak olması gereklidir. HENCHE, gaz ortamında çekilen resim

lerin mayi ortamdnn çekilenden daha gUzel olduP,unu belirtmiştir. 
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Genellikle iltihabi değişikliklerin oldu~u olgularda sıvı ortam

da muayene sinovyanın hipertrofik olması ve rahatça dalgalanarak görüş 

alanını sık sık kapatması nedeniyle oldukça zorlaşmaktadır. Sinovyal 

villiler mayi ortamda akvaryumdaki yosunlar gibi sallanarak görüntünün 

normale göre daha bUyUk olarak gözlenmesine neden olmaktadır. "Akvar

yum etekti,. denilen bu durum başlangıç dönemlerinde önemsiz kıkırdak 

lezyonlarının ve meniskus yırtıklarının oldu~undan daha büyük değer

lendirilere~ gereksiz artrotomilerin yapılmasına neden olabilir (83, 
84). 

B- GAZ ORTAM: 

Sinovyal hipertrofilerde eklemin gözlenimi gaz ortamda daha 

iyi izlenmektedir. Çünkü sinovyal kıvrımlar sıvı içinde sallanarak 

eklemin diğer kısımlarının gözlenimini engellemektedir. Gaz ortamında 

eklem içi oluşumlar daha tabii görüldU~ünden akvaryum efekti ortadan 

kalkmaktadır (52, 83). 
Diz ekleminin incelenmesi genel olarak her gaz ile yapılabilir. 

Ancak oluşabilecek komplikasyonlarla karşılaşmamak için kullanılacak 

gazda; 

I-Steril olması, 

II-BUratle abaorbe olması, 

III-Doku tahamüllünUn iyi olması istenmektedir. Bu nedenle hava, 

C02 yada N02 kullanılmaktadır. F~kat hava kullanılan olgularda eklem 

içinde kalan artık havanın iyi absorbe edilemedi~i ve bunun sonucu 

hastaların sıklıkla diz eklemlerinde hoş olmayan bir histen şikayetçi 
oldukları belirtilmiştir.' Bunun için diz e~leminin şişirilmasında bu

gün hava kullanılması hemen hemen terk edilmiştir. Buna karşılık ge

rek co2 ve gerekse No
2 

nin suda çok çabuk çözünür olmaları fazla 

tercih edilmelerine neden olmuştur (83, 167, 191, 202). 

Diz ekleminde co gazının bazı irrite edici özelliklerine de-2 . 
~inilmiştir. co

2 
suda kolayca eriyerek u2co

3 
olan bir asit haline ge-

. lerek damarları genişletme özelliRine sahiptir. Gaz ortamında mükem• · 

mel bir görUntU elde edilmesine ra~men eklemden çok çabuk uzaklaşmak

tadır. Artroskopik cerrahinin yapılaca~ı yada birden fazla girişimin 

gerektiği durumlarda gaz ortam tercih edilmemektedir (52, 69, 83). 
Gaz ortamda. çalışmanın sakıncaları şu şekilde sıralanabilir: 

a-Kıkırdak yUzeylerinin kurumasına, Sinovya irritasyonuna yol 

açabilir. 
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b-Steril atmosfer havasinın kullanıldi~ı olgularda hava embo

lisi tehlikeei vardır. 

o-Gerekli olan basınç regülatörü çok pahalıdır. 

Normal diz ekleminde mevcut olan bir miktar sinovyal sıvının 

bile muayenenin başlangıcında eklemin sıvı ile yıkanmadı~ı durumlar

da sıkopun uç kısmını nemlendirerek görüntünün bulanıklaşmasına neden 

olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle gaz ortam da çalışıldı~ı hallerde 

bile eklemin sıvı ile yıkanmasında bUyUk yorarlar oldu~u belirtilmiş

tir (84, 191, 202). 

ARTROSKOPİDE DİZ EKLEMİNE GİRİŞ YOLLARI 

Eklem içindeki bir ~luşumun gözlenimi en rahat olarak o oluşu

munun karşı tarafından yapılan bir girişle saP,lanır. Yani dış kompart

man incelenecekse anteromedial, iç kompartman incelenecekse anterola

teral eklem aralı~ından giriş yapılır (180, 188). 

Girişim yerleri patella veya eklem kompartmanı ile olan ilişki

lerine göre isimlendirilirler: 

A-Anterolateral giriş, 

B-Anteromedial giriş, 
c-Transpatellar giriş, 

D-Posteromedial .giriş, 

E-Posterolateral-gi~iş, 

A- Anterolateral giriş: 

F-Superolateral giriş,, 

GLSuperomedial-giriş, 

H-Midpatellar medial-lateral girişler, 

I-İlave girişler. 

En çok kullanılan giriş yoludur. Diz eklemi 45-60 derece kadar 

fleksiyona getirilir. Baş parmak tibia Ust kenarı ile patellar liga

mentin dış kenarını palpe etmek için kullanılır. Baş parmak tibia Ust 

kenarı ile patellar ligamentin lateral yüzü arasındaki oluşan üçgen 

sahaya sıkıca bastırılarak cildin aşa~ı-yukarı kayması önlenir. Bu üç

gen ortasında transvers olarak 4 mm. kadarlık cilt, cilt altına ait 

bir insizyon yapılır. Yada patellRr tendonun 1 cm. lateralinden ve 

diz eklem çizgisinin 1,5 cm. yukarısından girilir. 

Girişim eklem çizgisine yakın ya~ıldı~ında artroskop ucu dış 

meniskue altınd~n veya üstünden geçebilir ve anterior boynuzu zede

leyebilir. Eklem çizgisinin çok Ustünde gönderilirse artroekopun fe

moral ve tibial kondil arasından girmesi zorlaşır. Meniskusların arka 

boynuzları ve posteriordaki di~er yapıların görUlmesi imkansız hale 
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gelir. Hemen patellanın kenarından girişte ise Hoffa ya~ yastıkçığı 

görüntüyü kısıtlayarak artroskopun eklem içindeki hareketlerini en

geller. 

Hafif döndürme hareketleriyle sivri uçlu trokar kılıf içinden 

insizyon yerinden sokulur. Troka~ tibia pl~tosu ve mediale 30 derece

lik bir açı ile femur interkondiller alana d6ğru yönlendirerek"gön

derilmelidir. Fibröz kapsül delindikten sonra'sivri uçlu trokar kUnt 

uçlu trokarla de~iştirilir, eklem ekstansiyona alınarak alet supra

patellar poşa patella ve femoral kandiller arasından dikkatlice gön

derilir.< Alet suprapatellar poşa girdiğinde trokar çıkarılarak art

roekop yerleştirilir (Watanabe tekni~i) (46, 180, 199). 

B- Anteromedial giriş: 

Diz eklemi 45-65 derece fleksiyonda iken iç femur kondili, ti

bia platosu ve patellar tendonun nedialindeki çukurluftun merkezinden 

yada patellar tendonun medialinden ve eklem çizgisinin 1,5 cm. kadar 

yukarısından küçük bir cilt insizyonu yapılır. Bu insizyonun eklem 

çizgisinin 1-2 cm. kadar yukarısından yapılma~ıyle oluşacak iatroje

nik meniskue yaralanmasından kaçınılır. Anterol,ateral girişte oldu~u 

gibi sivri uçlu trokar insizyon yerinden·kılfla be~aber yavaş hareket

lerle ve döndUrUlerek fibröz kapsülü delene kadar sokulur. Künt tro

karla değiştirilir. Trokar ucu 30 derece kadar dışa ve yukarıya baka

cak şekilde diz ekstansiyona getirilerek sinovyal membran geçilir. 

Künt trokar daha sonra artroskopla değiştirilerek suprapatellar poşa 

girilir. Suprapateller po~, sinovyum, plikalar, patellofemoral eklem 

yüzU, ön çapraz bağ, eklem kıkırdağı, dış meniskus, popliteal tenden 

ve iç kompartman dikkatlice incelenir (84, 106, 196, 19~). 

C- Tranepatellar giriş: 

İlk defa GILIQUIST tarafından tanımlanan transpatellar giriş 

santral veya SWEDISH grişim olarak da bilinmektedir (51, 66, 122, 141). 

GILIQUIST bu girişimle eklemin bütün bHlümlerinin çok.daha"iyi 

g~rUlehilece~ini belirterek şu şekilde torif etmiştir: 

Diz semifleksiyonda iken patella apekeinin 1 cm. altından trans

vers bir kesi yapılır. !nsizyon yanlız ciltte yapılmalıdır. Sivri uç

lu trokar patellar ligamentin tam ortasından tendon liflerini ayırarak 

sinovyuma kadar sokulur. Künt trokar ile deRiştirilerek tam Hoffa ya~ 

yastıkçığının üzerinden suprapatellar poşa gönderilir. Suprapatellar 
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poşa gönderilmeden önce diz ekstansiyona getirilir. Suprapatellar poş 

ve einovyal membranın izleniminden sonra artroskop yavaşca geri çeki

lerek patellofemoral eklem incelenmesi yapılır. Superior, santral ve 

medial kompartmanların incelenmesinde 30 derece öne oblik artroekop 

tercih edilir. Diz eklemi 90 derece fleksiyona alınarak tibia ve fe

moral eklem yüzleri ile ön kompartman izlenir. Artroskop iç femoral 

kandil ile arka çapraz ba~ arasından sokulnrak posteromedial kompart~ 

man incelenir. Bu sırada 30 derecelik artroskop ?Q derecelik artros

kopla de~iştirilir. 

Artroskop ile döndürülerek posteromedial kompartman dışa dön

dürülerek arka çapraz ba~ görüş alanına girer. Bacak iç rotasyona a

lındı~ında arka çapraz ba~ gerginleşerek eski yırtık varsa i~lenebi

lir duruma gelir. Artroskopun yavaşça biraz geri çekilmesiyle iç me

niskusun arka boynuzu ve tibiaya yapıştığı yer gözlenir. Artroskop 

dış femoral kandil ile ön çapraz ba~ arasından sokularak posterola

teral kompartman izlenebilir (51, 58, 66, 125). 
DeHAVEN ve MULHOLLAN.transpatellar girişime ek olarak ~ki gi

rişim daha tarif etmişlerdir. Medial girişim tibia platosunun bir par~ 

mak yukarısında ve tam kandilin iç tarafından, lnteral .girişim ise me

dialin aynı eeviyeainde lateral kandilin iç kısmında yapılır (33, 141). 

D- Posteromedial giriş: 

L. JOHNSON tarafından önerilen bu girişimde hastanın dizi 90 

derece fleksiyonda iken eklem maksimal d~recede şişirilir. Giriş yeri 

poeteromedial eklem çizgisinin l cm. yukarısında ve femoral kandilin 

poeteromedia~ kenarının birleşim yerinden posterior oblik ligamentin 

içinden geçecek şekilde yapılır. Burada önemli bir özellikte diz mak

simum derecede şişirilerek 90 derece fleksiyona alındığında postero

medial kompartmanın balon şeklinde bir kabarcı gibi şişerek görlilmesi

dir. Açılı artroskoplar kullanılarak iç meniskusun arka boynozu, arka 

interkondiller aralık ve arka çapraz ba~ incelenebilir. 

E- Poeterolateral giriş: 

Diz maksimum derecede şişirilerek 100-110 derece kadar fleksi

yona getirilir. Lateral intermuskuler septumdan geç~n çizgi ile fibu~ 

lanın arka yüzünden çizilen çizginin kesiştiği noktadan öne ve hafif

çe aşa~ıya yöneltilerek posterolateral kompartmana girilir. Meniskus 

ve femoral kandilin birleşim yeri rehber nokta olarak alınır. Bazan 
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rotasyon yaptırarak meniakusun kandil Uzerindeki görUnUmU daha iyi 

bir hale gelir. 

L• JOHNSON tarafından Hnerilen bu girişum çok zordur. ÇUnkU 

popliteal tendon, iliotibial bant ve dış kollnteral bn~lar sert ya

pılar olup girişimi engellerler. NörovaskUler dokulara bu nedenle 

oldukça özen gösterilmelidir (104, 106). 

Bunlara ek olarak 1981 yılında PATEL tarafından proksimal mid

patellar medial ve lateral girişimler tarif edilmiştir. ön kompart

man, dış meniskokapsUller oluşumlar ve popli teal gi~inti gözlenebilir. 

Giriş yeri patellanın en geniş yerinin medial ve lateralinde yapı

lır (153). 

Ayrıca diz eklemine suprapntellar kesenin dış kenarından gi

rilerek euprapatellar poş iç ve dış girintiler, patella ve femurun 

birbirine bakan eklem yUzleri incelenebilir. 

WHIPPLE ve BASSET çoklu delme (polypuncture) tekniğini ve bu 

teknik ile ilgili deneyimlerini yayınlamışlardır. Bu teknikte antero

lateral iki, anteromedial iki, lateral bir, posterolateral bir, pos

teromedial iki, patellar tendonun medialinden bir, patella Ust ucundan 

3 cm. yukarısından olmak üzere 10 ayrı· giriş yeri tanımlamışlardır .• 

Çoklu delme sıvı ve gaz kaça~ına neden olaca~ından artroskopik ameli

yatlarda ve gaz ortamda yapılan artroskopilerde kullanılmamalıdır 

(170, 199). 

ARTROSKOPİK MUAYENEDE 

DİZ _EKLEMİNİN NORMAL VE PATOLOJİK GöRUNUHU 

Artroekopide başarılı olabilmek için diz ekleminin normal gö

rünUmünUn çok iyi bilinmesi gerekir (36, 197). 

Tanısal ve cerrahi artroekopide ilk şart, artrotomi yapılacak 

şekilde dikkat edilecek şekilde cerrahi asepsidir. Eklem içini tam ola

rak görebilmek için gaz veya mayi ile şişirilmesi gerekir. Ayrıca diz 

eklem içinin sistemik bir sıra dahilinde incelenmesinde yarar vardır. 

Suprapatellar poş, patellofemoral eklem gözlenimi ile başlanır, sonra 

iç kompartman, iç meniskus, eklem yUzleri, interkondiller aralık, son

ra dış kompartman ve dış meniekus incelenir. 

Eklem şişirilirken sıvının ekstraeinovyal dokulara verilmemesi

ne azami dikkat gösterilmelidir. ÇUnkü bu dokulara verildiğinde ekle

min görüntUeü zorlaşır, hatta imkansız hale gelir. Bu nedenle mayi ve-
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rilmeden önce cerrah artroakopla eklem içinde olup olmadı~ını kontrol 

etmelidir. Artroakopik işlem sarasında bacağın stabil halde tutulma

sının önemi unutulmamalıdır. Bu şekilde artroskopun eklem içindeki ya

paca~ı hasar minimale indirilmiş olur (73, 106). 

··-·ARTROSKOPİK MUAYENE 

A- NORMAL GÖRUNUMLER: 

......... :: ,.·· .,,. .. 

I-Suprapatellar poşun incelenmesi: 

Suprapatellar poşun girişinde yuiarlak bir açıklık görUlUr. 

Kuadriseps bursası ve eklem boşluğu arasındaki bu açıklıRın bUyUklU-

ğü de~işebilir. Apekainde villiler mevcuttur. Çocuklarda villiler 

adultlara nazaran daha azdır. Boşluğun dış duvarında jana· ve öne ha

reket ederek sonuçta artroakopik görUnttiyU kısıtlayabilirler (46, 144). 
Suprapatellar poş tamamen sinovya ile kaplıdır. Sinovyanın ren

gi diz eklemi içindeki basıncın derecesine bağlıdır. Basıncın azalıp 

ço~almaaı, kullanılan sıvının ısısı ile değişmektedir. Normal sinov

yal membran kırmızı-pembemsi görünümdedir. Eklem içi basıncının art

maeıyle rengi sararır, solar. Sıcak mayi sinovyada heperemi, so~uk 

mayi iae suni solukluk meydana getirerek yanlış tanılara neden olmakta

dır. Eklem içinde kanamanın olması da sinovyal zarın görUnUmUnü gUçleş

tirir. Normal suprapatellar boşluğa doğru septumlar tarzında uzanabi

len mukozaya ait pililer görUlUr. Transvers veya oblik olarak uzanan 

bu ba~ dokusu:katları patolojik olarak de~erlendirilmemelidir. Plika 

sinovya ile kaplanmış ince, vaskUlarize, dalgalı ve katlanabilir yumu

şaklıktadır (81, 84, 100). 
Artroakopun oblik merceği yukarı do~ru yöneltilerek kuadriaeps 

tendonunun alt yüzU görülebilir. Bu alanda sinovya genellikle incedir. 

Artroekopu kendi ekseni etrafında aa~a-sola çevirerek sinovyum, aupra

patellar plika ve poşun üat kısmındaki oluşumlar incelenir. Sinovyal 

villilerin hareketleri, damarl~şmaları, iltihabi bulguları, kristal 

depolanmaları gözlenir. Artroakopu bir kenardan di~er kenara ve ile

ri-geri piatan şeklinde kaydırarak diRer oluşumlar dikkatlice gözle• 

nir (111, 146, 180). 

II-Patellofemoral eklemin incelenmesi: 

Diz eklemi hiperekstanaiyonda iken artroakop yavaşça geri çeki

lerek yukarı do~ru bakıldı~ında patellanın alt yüzü gHrüş alanına ge

lir. Alt yUzUn incelenmesinde 30 derecelik artroakop kullnnılır. Art-
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roskop horizontal konumunda olup dizin ekstansiyona getirilmesi, art

roskopun hareketini kolaylaştırır. Patellanın orta kismı~iç ve dış 

kenarları kolayca. incelenebilir. Pntellanın eklem yUzii normalde dUzt 

pUrUzsUz ve sinovyal yapışıklıkları yoktur. Bu bilhassa'patellanın 

alt tarafında bulutian kıkırd~k patolojilerini~ in6~ı~~mesinde önemli~ 

dir. Orta kısmı konveks femoral troklear oluğa uyum gösterecek şekil

dedir. Patellayı parapatellar sinovyal kıvrımlar çevrelemektedir. Eks

tansiyonda. dış baskı ile patella har~ket edebili~. Cerrah patellayı 

aşa~ı-yukarı, sa~a-sola hareket ettirerek patellanın eklem yüzünü ra

hatça inceleyebilir. 

Patellofemoral eklemin durumu superolateral ~irişimde en iyi şe

kild~ incelenebilir. Artroskop biraz daha i~ tarafa dHndUrUldUğUnde me

dialpatellar plika gözlenebilir. Suprapatellar pli~a mevcut ise, supr~

patellar kompartmanda yarım ay şek~inde ince keskin kenarlı bir yapı 

olarak görUlUr. Diz eklemi ile euprapntellar bursa arasında hat olarak 

görev yapar. Tam bir septum halinde suprapatellar bursayı Ustten ayıra

bilir. Eklem şişirildiğinde gergin bir duku halinde görülür. Şişirme 

ve gerilme halinde artroskopik palpasyonla sert olarak tesbit edilir. 

Medialpatellar plika diz ekleminin iç duvarında ince, yaygın 

fasia dokusu halinde uzanır. Suprapatellar plikanın bir devamı olarak 

seyredebilir. Sinovya ile kaplı olup ekstansiyonda pat~llofemoral ek

leme paralel seyir gösterir. Fleksiyonda ise daha dik hale gelerek me

diai femoral kond~li çaprazlar. Hacım olarak 2-3 cm. genişli~indedir, 

birkaç mm. kalınlı~ında bulunur ve probe ile palpe edilebilir. Eklemin 

şişirilmediği durumlarda kıvrımlar patella ile iç femoral kandil ara

sında yer alır. Sıklıkla geniş medialpatellar plika artroskopun Hnüne 

gelerek görüntüyü sınırlar. Bu sırada artroskopu kısmen geri çekerek 

bu plikadan kurtarmak gerekir. Klinik önem taşıyan plikaların de~er

lendirilmesi artroskopik olarak önemlidir. Parapatellar kıvrımlar 

2-4 mm. kadar kalınlıkta ve 1 mm. genişli~indedir. Patella kenarla

rını 0,5 mm. kadar sarmaktadırlar. Lateral sinovyal kıvrımlar patel

lofemoral ekleme dik olarak uzanırlar. Geniş ve kısa olup medial du

var plikasından daha çok fibröz doku içerirler (104, 180). 

Diz şişirildikten sonra normal olarak patella ile troklear ara

sında 1-1,5 cm. lik bir aralık vardır. Bu nedenle patellofemoral ek

lem yüzünün incelenmesi artroskopil: olarak basit ve çabuk ö6renilen 

bir bölUm'teşkil eder. 
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Patellanın incelenmesinden sonra optik 180 derece.~~dar kendi 

ekseni etrafında döndiirUlerek ve diz eklemi yine maksimal ekstansi

yonda tutularak trokleanın muayenesine başlanır. Bu muayene sırasında 

içten dışa do~ru gidilmesi tercih edilir. Trokleanın kenarları ve orta 

kısmının incelenmesi özel bir dikkat gerektirir. Troklea kenarlarında 

kıkırdak avUlsiyon kırığı ve. troklea orta kısmı ise patellar kontüzyon

ları sonrası sıklıkla görUlen kıkırdak defe~tleri gözden geçirilmeli

dir. Patella çıkıklarından şüphelenildiği durumlarda trokleanın dış 

köşesi dikkatlice gözlenmelidir. 

Patellofemoral eklemin her iki tarafının incelenmesinden sonra 

cerrah artroskopunu eklemin takriben orta kısmına do~ru yöneltebilir. 

Artroskop patellofemoral eklemin ortasında 1-1,5 cm. kadar geriye doğ

ru çekilir •. Bundan sonra diz yavaşça bUkUlmeye başlanır. Muayene eden 

niabeten uzak bir mesafeden patellofemoral eklemin büyük bir kısmını 

aynen aksiyal bir radyografide olduğu gibi görebilir~ Devam eden flek~ 

siyon hareketi sırasında eklem aralı~ının yavaş yavaş kapandığı göz

lenir (84, 102). 

Normalde ilk kıkırdak temas~ eklemin dış tarafında olmaktadır. 

Fleksiyon derecesinin artması ile iç patella ekl~m yUzUnün bir kısmın

da da troklea ile temas ettiği görülür. 50-60 derecelik bir fleksiyon

dan sonra eklemin inepeksiyonu hemen hemen imkansız hale gelir. Zira 

Hoffa .ya~ yastıkçığı artık görüş alanını. örtmeye başlar, Ayrıca optik 

eklemden yeterli uzaklıkta tutulamaz. 

Patellofemoral ekleme plika alatalar da dahiidir. Hoffa ya~ yaa

tıkçı~ından çıkarak yanlarda eklem kapeillüne do~ru yayılan plikalar, 

diz ekleminin doldurulmadı~ı hallerde distal patellofemoral eklemde 

adeta bir meniekus. gibi dururlar. Ancak eklem boşlu~unun auni olarak 

genişletilmesi, patellofemoral eklemin meniskueları gibi görev yapan 

plikaların bu fonksiyonel durumunun görülmesini engeller. Bu iki ba~ 

dokusu septumunun incelenmesi buna rağmen çok önemlidir. En iyi şekil

de. incelenmeleri diz ekleminin hafif fleksiyonda olduğu durumda mUmkün

dür. Bunlar diz eklemi içine do~ru gergin şekilde çıkıntı yaparlar. Ar

tan fleksiyonla beraber Hoffa yağ yastıkçığı plika alatalarla beraber 

distale do~ru çekilir ve adeta bir kuşun kanatlarının çırpmasına benzer 

bir şekilde sallanırlar. Lateral girişte medial plika alata tam olarak 

görillebilir fakat lateral plika alatanın sadece Hoffa yağ yastıkçı~ın

daki başlangıç yeri görüş alanına girebilir. Bu plikayı tam olarak gör-
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meye çalışmak özellikle deneyimsiz kişilerde artroskopun kolayca eklem

den dışarı kayması tehlikesini doRurur (84, i8o, 191). 

III- İnterkondiller alanın incelenmesi: 

Bu alanın incelenmesinde herhangi bir ön girişim yeterlidir. 

Diz eklemi hiperekstansiyonda iken optik trokleanın orta hattında dis

tale doğru çekilir. Uette interkondiller alanın yukarısına yapışan inf

ra patellar ligament görüş alanına gelir. Tamamen şişirilmiş diz ekle

minde belirgin bir gerginlik gösteren ligamentum mukozum, Hoffa yağ yas

tıkçıRının ucunda sonlanır. Bazı durumlarda çok kalın olabilen bu liga

ment ön çapraz ba~la karıştırılabilir. Bnzande ön çapraz ba~ı örterek 

görUnUmUnU zorlaştırır. Hoffa yağ yastıkçıRına birleşme yeri iyi bir 

şekilde izlenebilir. Bu sık sık kalın sarı bir dil qeklinde görUş saha

sına girer. Trokleanın ucundaki yapışma yerinin takip edilmesi sonucu 

bu yapının ligamentum mukozum (intrapatellar liiament) olduRunu göste

rir. 

Optiğin ucunun indirilmesi ve aynı zamanda kendi ekseni etrafın

da 90 derecelik bir dönme ile ön çapraz bağ optimal olarak gözlenebi

lir. Ligamentum mukozuma hemen hemen paralel olarak ~eyreder. Tibianın 

ön ytizlindeki yelpaze şeklinde yapışma yeri oldukça iyi gözlenir. Ba!da 

damarlaşma de~işik derecelerde olabilir. önceden travmaya u~ramamış 

hastalarda ince ba~ demetleri görülebilir. Bantın takriben 2/3 kısmı 
görüş sahasına girer. Yukarıda kalan bölümü ise femur kandili tarafın

dan örtülüdür. Diz eklemine ön çekmece testi uygulanarak ön çapraz ba~ 

ğın şekil ve fonksiyonu bizzat görülerek kontrol edilir. 

Ön çapraz bağın femoral yapışma yeri en iyi bir şekilde antero

medial girişimle izlenir. ön çapraz ba~ın gö~in~mU anatomik yapısına, 

yaralanmanın olup olmamasına, sinovyal örtUnUn varlı~ına bağlı olarak 

şahıstan şahısa değişiklik gösterir. Probe kullanılarak sinovyal kı

lıfın dikkatlice incelenmesi gerekir. ön çapraz ba~ın, sinovyal taba

kanın ve gerginliğinin probe ile muayenesi meniskusların probe ile 

palpasyonu kadar önem taşır. Zayıf veya ligamentum mukozumu bulunmayan 

hastalarda arka çapraz bağın femura yapışma yeri görUlebilir (84, 102, 

180). 
Bu arada femoral kondillerin kıkırdak yüzeyleride gözlenir. İn

terkondiller alanın önüne artroskop geri çekildi~inde ve diz eklemi 

hafif fleksiyona getirildiRinde kondil yUzeyi incelenebilir. Femornl 

kandillerin kıkırdak yüzeyleri düz, beyaz, parlak ve serttir. Femoral 
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kondillerin kıkırdak yüzeylerinin tam gözlenimi .diz eklemi fleksiyon . 

ve eketansiyona alınarak ve artroskop hafif öne-arkaya yer değiştiri- . 

lerek incelenebilir. 

IV- Anteromedial kompartmanın incelenmeei: 

Anteromedial kompartmanın gözlenimi herhangi bir ön girişimle 

yapılabilir. Buna rağmen femur ile .tibia kondilleri arasında uzanan 

medial meniskuaun ön boynuzunun görünümü en iyi anterolateral girişim 

ile olmaktadır. Anterolateral girişte diz 30 derece kadar fleksiyona· 

alınarak ve 30 derecelik oblik artroakop kullanılarak anteromedial kom

partmana yönlendirilir. Burada iç meniakusun knpsUlle birleştiği kısım 

görUlUr. Bu yapışma çoğunlukla çizgi şeklindedir. Meniskosinovyal ya

pışmanın ön kısımlarında bariz damarlaşma görülür. Arkaya doğru ince

lenirse bu damarlaşmada bir azalma görülür. ön boynuzun yapışma yeri 

ön çapraz bağ ve adipoz dokular tarafından örtülüdür. Buna ra~men diz 

eklemi ekstansiyondan hafif fleksiyona getirildiğinde ön boynuzun bU

yük bir kısmı görülebilir. Şişirme veya probe ile Hn boynuz hareketli 

görülebilir. Meniskuaun iç kenarı yuvarlak olup ~enç hastalarda bıça

ğın keskin kenarı gibidir. Mekanik olarak sabitleştirilen dize uygun 

fleksiyon ve valgus zorlaması uygulanarak meniskusun alt ve üst yüzey

lerini görmek mümkündür. Valgus zorlaması uygulandığında meniskus nor

malde yukarı do~ru hareket ederek kıvrımlı bir şekle gelir. Bu pato

lojik olarak de~erlendirilmemelidir. Meniskusun alt yüzü küçük çaplı 

artroskoplarla izlenebilir. Probe bunu kolaylaştırmaktadır. Bu teknik

le posterior boynuzun üst yüzünü görmek imkanı da doğar. Buna rağmen 

kör nokta halinde kalan meniskusun posterolateral kenarı görülmez. Çün

kü burası iç fcmur kondili tarafından saklanmıçtır (87, 102, 104}. 

Baca~a velgus ve dış rotasyon zorlaması yapıldı~ında femoral 

kondil altında medial meniskusun nrka 1/3 bölümüriün serbest kenarı yu

karıya do~ru kalkık şekilde görülebilir (147). 
İç menie~usun incelenmesinde bir asistanın dizi ckstansiyon-flek

siyona, varus-valguea zorlaması vc~a tibiayı içe-dışa rotasyona getir

mesi büyük yarar sağlar. Burada serbest elini meniskusun periferik ke

narına bastırarak şlipheli meniskus yırtıkları, serbest eklem cisimleri 

ve diğer patolojiler görülebilir (18, 97). 

v~ Posteromedial kompartmanın ·incelenmesi: 
Posteromedial veya santral transpatellar tenden girişimlerinde 
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70 derecelik artroskopun kullanılması ile en iyi bir şekilde gHzlenir. 

Posteromedial girişimde 30 derecelik artroskop optimal görüntU sağlar. 

Bu yaklaşımlarla medial meniekusun nrkn boynuzunun yapışma yeri, menis

koeinovyal birleşme yeri,arka çap~nz ba~ın distal yarısı, posterior fe

moral kondil ve posteromedial kapslil izlenir. Santral transpatellar gi

rişimde artroskop arka çapraz bağ ile iç fcmur kondili arasından geçi

rilir. Dizin 30 derece fleksiyona ve tibianın dış rotasyona alınması 

geçişi kolaylaştırır. Artroskop arkaya doğru itilerek poateromedial kom

partmana varılır. 30 derecelik artroskop 70 derecelikle değiştirilir. 

Bu bölgenin eski yaralanmaları eıkatrie, yeni yaralanmaları ise 
. . 

kapsUlde değişik ve kanamalı şekilde görUlür. Artroskop biraz aşa~ı doğ-

ru döndUrUlerek iç meniakusun arka boynuzu izlenebilir. Diz eklemini 

120-135 derece arasında fleksiyona getirmek ve tibiayı içe döndUrmek 

arka boynuzun görülmesini kolaylaştırır. Artroskop dışa döndürülerek 

ve biraz geri çekilirse arka çapraz·ba~ görülebilir. Arka çapraz bağın 

posteromedial ve anterior duvarlarını izlemek mUmkündür. İç rotasyon 

ve çekmece testleri bağı gerginleştirir. Bağın başlangıç yeri, akut ve 

kronik yaralanmaları gözlenebilir. Artroskopun biraz daha geri çekilme

si ile iç meniakusun arka boynuzu ve tibiaya yapıştı~ı yer görüş alanı

na girer (64, 66, 122, 199). 

WATANABE tekni~inde iç meniskusun arka boynuzunun incelenmesin

de artroskop anterolateralden diz merkezine do~ru yönlendirilir. Art

roskopun ucu ligamentum· mukozum ile ön çapraz ba~ arasından yavaşça 

öne doğru itilir. Dizin 70-80 derece fleksiyonu en uygun pozisyondur. 

İç meniskus arka boynuzunun bulunmasında iç femur kondilinin 

arka kenarı oryantaeyon noktası görevini görUr. Kandilin arkn kenarı

nın hemen altinda iç meniakuaun arka boynuzu görUlUr. Tibia platosu 

üzerinde yassı olarak uzanan arka boynuz tibia platosundan belirgin 

bir kontrast farkı ile ayrılır. 

Meniskuaun arka boynuzunun gözleniminde optik de~işik yönlere 

döndUrUlerek arka iç eklem aralığının en. iyi aydınlandığı pozisyon a

ranmalıdır. Bu sırada bacağıda hafifçe dışa döndürmek faydalıdır. ha

reket çok dikkatl~ bir şekilde yapılmalıdır. ÇUnkü ani ve ters hareket

lerde hem eklem kıkırdağında iatrojenik lezyonlar hemda artroskopun 

kırılması gibi komplikasyonlar görUlebilir. İç meniakus arka boynuzu

nun tetkiki diz eklemi artroskopisinin en zor bölgesidir (84, 167, 196, 

i97). 
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VI- Lateral kompartmanın incelenmesi: 

Posterolateral girişim milmkUndUr ancak çok zordur. ÇUnkU popli

teal tendon, iliotibial bant ve dış.kollateral bağlar çok rijit yapı-. 

lar olup girişimi.ve manUplasyonları engellerler. Artroskop dış menis

kusun arka boynuzu Uzerinden geçirilir. Girişten sonra n~troskop sola 
' . ' . . ' ' 

döndUrUlerek oryantasyon için meniskofemoral birleşim yeri tesbit edi-

lir. Normalde meniskusların iç tarafları daha düzdür. Artroskopun ha-. , 

fif çekilerek dHndUrUlmesi ve Hnc açılnndırılmneı popliteal te~don ve 

kılıfı için ayrı bir görUş sahası aa~lar. Anteromedial ve anterolate

ral girişimlerle iyi bir şekilde gözlenebilir. Anter_omedial girişimde 

8n çapraz baRın yapışma yeri oryantasyon noktası olarak ele alınır. 

Dizin 60 derecelik fleksiyonu ve nötral rotasyonu en uygun pozisyondur. 

Optik bu konumda yavaşça geri çekilir. Artroskopun ekseninin giderek 

dikey düzleme yaklaşması nedeniyle muayene edenin bakış yönüde yukarı

dan aşa~ıya do~ru yönlenir. Bu nedenle muayene masası 20-30 cm •. kadar 

indirilmelidir (104, 106, 196). 
Lateral eklem aralı~ının lateralden incelenmesi teknik açıdan 

pek kolay değildir. Cerrahın sürekli olarak diz ekleminde optik ucunun 

tam olarak nerede olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde art

roekopun her an eklemden dışarı kayma tehlikesi mevcuttur. 

Dış femur kondili ile tibia kandili arasındaki eklemleşme ko

layca görülür. Eklem aralığında bulunan meniskus iç meniskus~ nazaran 

daha kUçük ve ovaldır. Dış meniskus meniskotibi81 ve meniskosinovyal 

alanda açıklık gösterir ve yırtı~ı taklit edebilir. Bu nedenle alanın 

probe edilmesi gereklidir. Meniskus lateralden mediale do8ru giderek 

dış.femur kandili altında görüş sahasından kaybolur (104). 
Dış eklem aralığının tam olarak görülebilmesi için diz eklemi 

30 derece fleksiyona ve maksimum varus pozisyonuna alınır. Tibia pla

tosu ile meniskus arasında kontrast farkı fazla olmamasına ra~men me

niekuaun keskin iç. yUzeyi rahatlıkla görülür. Dış mcniskus orta kısmı
nın gözlenimi t~mamlnndıktan sonra diz mnksimal vnrus pozisyonunda tu

tulurken 30-60 derece arasında de~işen fleksiyon derecelerinde dış 

meniskusun arka boynuzu görüş alanına getirme~e çalışılır. BUtUn bu 

hareketlerin çok yavaş ve dikkatli yapılması gerekmektedir. A9ırı 

~arue zorlamasında meniskuaun arka boynuzu ve orta birleşme yeri görü

lebilir. Artroskop posterior meniskus boynuzuna doğru döndürülerek ve 

hafif ge~i çekilirse diz ekstansiyona alındığında dış meniskusun orta 
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ve arka boynuzun tamamı g~zlencbilir. Diz ekstansijon ve varus pozis

yonuna getirildiğinde meniskus tibia üzerinde kalkarak meniskusun altı 

ve meniakotibial li~ament izlenir. Heniskotibi"l llgnmontin içinde oval 

şekilde bir pencere vardır. Bu pen~erede popliteal tenden aşağıya doğ

ru y~nelir. Meniakosinovyal lifler meniakusun dış ünt tarafından arka 

duvara doğru uzanırlar. 

Artroskop hafif geri çekilerek meniskusun Hn boynuzunun tekrar 

görüş alanı içine girmesi sağlanır. Eklem aralığı boyunca dış resessus 

aranır. Optik proksimale do~ru kaydırılırsa resessusun üst .sınırı gö

rülebilir. Burada sıklıkl~ popliteus tendonu .da ~Hrliş alanı içine gi

rer. Laternl kompartmanın incelenmesi sırasında dış femur kandili de 

incelenir. Lateral resessusun üst sınırı bulunduktan sonra diz eklemi 

tom ekatrınsiyonn getirilir ve nrLroakopun bııkış yiinU mediale çevrilir. 

Bu şekilde patellofemoral eklem yandan görüş alanı içine girer. Opti

~in hafifçe döndürülmesi ve geri çekilmesiyle dış kandil tiirnü ile in

celenebilir (84, 104, 196). 

B- PATOLOJİK GÖRUNU.MLER: 

I- Sinovyal patolojiler: 
Sinovya travma sonucu inflamasyona uğrar ve hiperemik hale gele-

rek villöz tipte hipertrofi gösterir. Romatoit artrit gibi sistemik has

talıklarda villiler düzensiz, yassı, hipertrofik v~ hiperemik olarak 

görUlürler. Diğer hnatalıklarda örne~in osteokondromatozis ve pigmente 

villonodiler sinovit te kendine özgü klasik lezyonlar gösterirler. Si

novyal villilerdeki mctaplazi sonucu oluşan artıklar pirinç tanelerin

den daha küçüktür. Bazı villiler saplıdır ve villimetaplnzi olarak ta

nımlanır ve yuvarlak bilye ciRimcikleri şeklindedir (99, 144). 

Dizin anormal hareketleri veya yaralanmaları sonunda sinovyum 

kıvrımlarında ezilmeler olabilir. Buda pınched (sıkıştırılmış) sinov

yum sendromunu ortaya çıkarır. Sonuçta travmatize, şiş,hiperemik, hi

pertrofik sinovyal kıvrımlar ortaya çıkar (32, 99). 
Villilerin yüzeyinde fibrin çöküntüleri aktif sinovit belirti-

..... •'' 

sidir. Bu tüberküloz artritte de gözlenir. Eklem kavitesinde bulunan 

fibrinler 11 kar ya~dı 11 ynda yosun gibi görülebilirler. Tekrnrlnyan oi

novi tler ileride dejenerasyona neden olur, kıkırdak yüzeyini yumuşatır, 

buda kıkırdağın nekrozuna yol açarak deskuamasyon meydana gelir (99, 

1 1~4) • 

Artroskopik olarak sinovyal villilerde kalsifikasyonlar gözlene-
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bilir. Villiler kızarık halde bulunur ve kristaller bunların ucuna çö

ker. Sinovitler, sinovyada mikrokristalin cisimciklerine ba~lı sekonder 

olarak gelişebildi~i gibi kortikosteroit kullanılması sonucuda ortaya· 

çıkabilir. Aktif kristaller suda erimezler, Polimorf nUveli lokosit ve 

monoeitler tarafından fagosite edilirler. Genellikle·sinovyal kristal 

artıkların çökmeleri suprapatellar ~o~ta olmaktadır (146). 

Sıkatris dokusu oluşturan sinovyal Hrtli diğe~ komşu dokulardan 

daha donuk olarak görUlUr. Hipertrofik sinovya vey~ ileri sinovit dönem

lerinde eklemin gözlenme~i gaz ortamd~ dah~ iyi.izlenmektedir. Çilnkil 

ainovyal kıvrımlar mayi içinde salianarak eklemin diler bölilmlerinin 

izlenmesini engel~emekte ve akvaryum efekti olu~turarak yanılgılara 

neden olmaktadır. Gaz ortamda ise sinovyal kıvrımlar uzaklaşır~ Eklem 

içi basıncının yUksek olması yada turnike altında muayenenin yapılması 

normal sinovyumun soluklaşmasına neden olmaktadır (46, 52, 125). 
1 

Sinovyal membranın artroskopik muayenesi sırasında incelenmesi 

gereken yapılardan biriside sinovyal plikalardır. Sinovyal plikaların 

normal antomik yapılarının patolojik durumlarla ayırt edilmesi ve has

tanın klinik muayenesi ile beraber de~erlendirilmesi önem taşımaktadır. 
Plika şekil ve hacım bakımından ince ip şeklinde kalın fibröz 

bir bant şeklinde görUlebilir. Patolojik olarak defterlendirilmesi için 

kalın, yuvarlak, fibrotik ve iç kısmı baynzlaşmış olması gerekir. En 

çok semptoma neden olan medialpatellnr plikadır. Bu plika iç femoral 

kondilin üzerinden yay şokl inde uznnnrak J!offa ·yn~ yaetıkçı~ınıı bir

leşir. Travmalarda kalınlaşır, fibröz hale gelir. Nadirende kalsifiye 

olarak uzama özelli~ini kaybederek fleksiyon ve ekstnnsiyonda klik . 
sesinin duyulmasına neden olur; Genç kızlarda sublukse patella veya 

kondromalazi pa tel la ile karışabilir ( 81, 100, 15 1~) • 
Bu plikalar travma veya sinovi tler sonucu kalınlaşır fibroti.k 

hale gelerek dış ve iç femoral kondil üzerinde kondromalazik değişik
liklere ve dizin ön kısmındaki ağrılara neden olabilirler (104, 106). 

II- Eklem kıkırdaSındaki patolojiler: 

Eklem kıkırdağında görülen vntolojik değişiklikler travma sonu

cu gelişebilecekleri gibi dejeneratif durumlarda da görülebilirler. 

Şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a-Laseraayon: 

Travma yada artroskopik muayene sırasında meydana gelen kıkırda

ğın yaralanması, incinmesidir. 
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b-Kontüzyon: 

Direkt yaralanmalar en sık nedenidir. Cilt Uzerinde yaralar, ek

lem kıkırda~ında ise dejenerasyon, hücre azalması ve yokluğu veya frg

mantaayon şeklinde kondini belli eder. 

c-Eklem kıkırdağının şişmesi artroskopik muayenede kabarcık ha

linde görülür. Lezyon yumuşak ve çökebilir durumda olup dikkatli irice

lenirse kıkırdağın yUzeyinde fissür görülebilir. 

d-Eklem yüzündeki kırıklar artroekopik olarak saçaklı, tüylü 

görünümdedir. Kırık hattı bariz olarak görülebilir. 

e-Dejeneratif oateoartrit: 

Dejeneratif de~işiklikler ilerledikçe eklem kıkırdağında da 

incelme meydana gelir. Artroakopik muayenede~ranüler~veya«kaldırım 
taşı~şeklinde görülür, Yaşa ba~lı olarak eklem yüzünün parlnklı~ı aza

lır. Dejeneratif de~işikliklerde ilk belirti budur. Düzgün yüzey düzen

siz, tüylü yada fissürlil hale gelir. Eklem kıkırda~ında ince şeritler 
halinde kalkmalar görülür. Rengin beyazdan opak ve sarıya doğru değiş
mesi yaş ilerledikçe artar. Normal dejeneratif değişikliklerden eklem 

kenarında osteofitlere rastlanır. Patella malpozisyonu veya genu val

gum durumu olan hastalarda genellikle lateral femur kondilinde çatlak

lara rastlanır. Artroskopik olarak osteoartrit şu şekilde sınıflandı

rılabilir: 

Grade O: Normal, 

Grade 1: Parlaklıkta azalma ve fibrilasyori görülür, 

Grade 2: Erozyon yada ufak aıft bir ülser şeklindedir, 
Grade 3: Küçük ve derin erozyon yada geniş ve sığ Ulser bulunur, 

Grade 4: Geniş ve derin Ulser görünümü mevcuttur. 

f-Kondrokaleinosie: 
Bu patolojik durum radyolojik incelemede görülebilir. Artrosko-

pik gözlemde eklem yüzünde dejeneratif değişikliklerle beraber bazı ke

mik alanlarında beyaz kıkırdak adacıkları halinde görülür (28, 551 104, 

110). 

5-0steonekrozis: 
Lokalize ölü kemik alanı şeklinde kendini r,österir. Yaşlıların 

diz problemleri içinde önemli bir yeri vardır. Aşırı ağrının olmasına 
rağmen hastalığın erken döneminde belirli bir bulgu vermemektedir. dört 

devrede incelemek mümkündür: 
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Stage l: Başlangıç devresi, 

Stage 2: Avasküler devre, 

Staee 3: Kollabe devre, 

Stage 4: Dejeneratif devre. 

Radyolojik olarak eklem kıkırda~ındaki kırıklar, ayrılmalar de

ğerlendirilememektedir. Genellikle iç femoral kondilde görülür. Başlan

gıç devresi hariç radyolojik olarak izlenebilir. Fakat röntgende eklem 

kıkırdağındaki renk, fibrilasyon, fiasür gibi durumlar birbirinden ay

rılamazlar. Bu özellikler ancak artroakopik olarak incelenebilir. Ek 

olarak kıkırdak flaplarının durumu, serbest olup olmadığı, dejeneras

yon ve deatukeiyonlar incelenerek fibrokartilnj dokunun bu nekrotik 

lezyonları örtüp örtmedi~i araştırılır (116). 

h-Oateokondritia diasekana: 

Eklem yüzünde lokal kemik ve kıkırdak nekrozudur. Bu daha sonra 

eklem içine düşerek serbest cisim (eklem faresi) haline gelir. Diz ek

leminde diğer eklemlorden dnhn çok rastlanır. Lezyon sıklıkla iç femur 

kondilinde arka çapraz bağın yapışma yerine yakındır (% 85). Çoğunluk
la 1-2 cm. büyüklüğünde ve sayıca 2-3 tane olabilir. Eklem yüzünden 

ayrıldığı yerde bir defekt kalarak zamanla fibrokartilajinöz bir doku 

ile dolar. Artroskopik gözlem altında eklem içi direkt olarak görülür 

ve kıkırdak probe edilerek harabiyetin derecesi hakkında bilgi edini-
' lir (4, 126, 157). 

ı-Kondromalazi~patella: 

Kondromalazi, patellanın eklem kıkırda~ının de~işik kaynaklı 
olarak yumuşaması biçiminde tanımlanır. Bu sendromun son yıllarda bir-

birinden ayrı üç tipi tanımlanmıştır: 

1-Primer idiopatik tip: 

Adolesan ve eenç ye tişkinliklerde göriilür, sürekli np;rıya neden 

olur ve çoğu kez az bir sekel bıraknrak veya bırakmadan iyileşir. 

2-Sekonder adolesa~ tip: 
Patellada direkt travma veya pntellar çıkıklAra yol açan tek

rarlayan travmalar nedeniyle gelişir ve yaşın ilerlemesiyle oateoart

ri t ile sonuçlanır. 

3-Yetişkin tip: 
Belirti vermeyen osteoartritik def,işikliklerin gelişti~i yaşa

mın ikinci on yılı gibi erken bir döneminde ortaya çıkar. Yaşla ilerler 

ve orta yaş yada ilerisinde belirti vermeye başlar. Pntellanın orta çı-
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kıntıeı ileri derecedeki oatcoartritik de~iQikliklcrin gHrUldU~U yer

dir (194). 

Son yıllarda retropatellar ARrı sendromlarının rirtması ile pa

tellar ve femoral kondropatilerinde önemi artmıştır~· Klinik ve radyo~· 

lojik bulgulara dayanarak bunların tanı ve tedavi pfogramlarının yapıl

ması zordur. Artroakopik olarak patolojinin lokaliiasyonu, genişliği 

ve derecesi araştırılır. Toplanan bu bilgiler konservatif veya cerrahi 

tedavi kriterlerini açıklayabilir. 

ZOLLINGER ve SCHMOHL retropatellar kıkırdak doku de~işiklikleri

nin artroekopik olarak patolojik-anatomik sınıflandırm~sını şu'şekilde 

yapmışlardır: 

l. dereoeı Kıkırdakda speaipik bulgu ve renk do~işikli~i mev

cut değildir. Kıkırdak yumuşamış fakat kırılmamıştır~ Pfobe ile·pal

pe edildiğinde yumuşak kıkırda~a rastlanır. 

2. derece: Eklem yUzU yumuşak ve şişkindir. Ortalama olarak 

1,5 cm. karelik alanda sarkık şekilde talazlanma (fibrilasyon) vardır. 
3. derece: Ortalama olarak 1,5 cm. karelik alana lokalize aşırı 

talazlanma mevcut olup çatlak veya fragmantasyon vardır. 

4. derece: Subkondral bölgeye kadar uzanan kıkırdak -harabiyeti 

tibial eklem yUzUnde kıkırdak de~işiklikleri ile beraberdir (15, 28, 

206). 
III- Serbest eklem cisimleri: 

Serbest eklem cisimleri eklem içinde orijin almaları yanında 

ateşli silah yaralanmalar~ sonucunda da meydana gelebilirler. Eklem i

çi kırıkları, dejeneratif değişiklikler ve iltihabi durumlarda da ser

best cisimler oluşabilir. Kortizon injeksiyonu,osteokondritis dissekans 

gibi bir lezyon yaparak serbest cisim oluşumuna neden olabilir. Serbest 

cisim eklem yüzleri arasına sıkıştı~ı takdirde dizi kilitler, sinovyal 

irritasyon sonucunda ise eklemde şişlik meydana gelir (22, 120, 132). 

Serbest cisimler eklemin her yerinde bulunabilirler, Hatta me

niskusların altında bile gizlenebilirler. Artroskopik olarak lezyonun 

g~nişliği, yeni-eski oluşu, sayıları ve prognozu incelenebilir. Serbest 

cisimler en çok suprapatellar poş ve kör nokta diye adlandırılan ekle

min posterolateral ve posteromedial bölgelerinde bulunurlar. Bu nedenle 

artroekopik olarak bu bUlgelerin dikkatli bir muayenesi yapılmalıdır 

(70, 138). 
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IV- İntorkondiller aralıktaki patolojiler~ 

İnterkondiller aralıkta ağrıya neden olacak patolojiler çeşitli

dir. Diz.ekstansiyona getirldiRi zaman aynı fındık kırac~ğının fındı~ı 

sıkıştırdığı gibi bu aralıktaki patolojilerde kondiller arasında sı~ı

şarak en ufak lezyon bile ağrıya ve dizi ekstansiyonda. bloke ~tmesine 

neden olur. Klinik olarak buradaki lezyonları: birbirinden ayırmak. imkan

sızdır. 

a-Hoffa sendromu: 

SMILLIE, bilhassa genç kızlarda yaR yastıkçıkla~ının ağrıya ne

den Olduğuna inanarak ve dikkatlice seçilen olgularda.yaetıkçılın eksiz

yonundan sonra semptomların giderildiğini belirtmiştir. Her ne kadar 

ya~ yastıkçığı ekstraainovyal yapı ola~ak biliniyorsa.da hazan eklem 

içine uzanarak tam ekatansiyonda femur ile patella. alt ucu arasına.uza-

nır. E~er dil şeklinde bir uzantı durumu varsa oomptomlara neden olur 

( 181 t 182). ' .. ~ . .. .. . . 

b-Ganglia: 

Eklem içi ganglialar ön çapraz bağın alt bölümü veya bağ yırtık

larının dejeneratif kalıntıları sonucu görülür. Genellikle. adultlarda 

görülmekte olup ancak artroskopik olarak tanısı konabilir. Klinik.ola

rak diğer lezyonlardan ayırıcı tanısı imkansızdır. 

c-Hematomaı 

Dizin ön kısmına direkt olarak gelen .travma sonucu arka çapraz 

ba~ın femoral yapışma yerindeki yağ yastıkçığında hematom gelişebilir, 

Lezyonun görUlmeai nadir olup klinik olarak meniekus yırtıkları ile 

karışabilir. Artroakopik olarak arka çapraz ha~ yastıkçığındaki şişme 

tıpkı bir hemorotte olduğu gibi renk değişikliği görUlUr (26, 31). 

d-BaS yırtıkları: 
Artroskopik muayenede probe ile ba6ın devamlılığı ve sinovyal 

dokuların palpasyonu önemlidir. Hemartrozlu yaralanmalarda yırtıkla
rın gözden kaybolması bilinmektedir. Çoğunlukla akut yaralanmalarda 

yırtık ba~ların, kanamalı serbest uçları izlenebilir. Eski kısmi yır
tıklarda ise ba~ üzerinde akatris görülebilir. Skatris oluşturan do

kular ve sinovyal örtüsü di~er komşu dokulardan daha donuk olarak gö

riilUr ( 125). 

Ba~ yaralanmaları genellikle diğer patolojilerle beraberdir. 

Çapraz bağların kısmi yırtıklarının görülmesinde zorluklar olabilir. 

Sinovyal dokuların örtmesi nedeniyle bu yırtıklar gözden kaçabilir. 
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Bu şekildeki yırtıklarda bağda lif demetlerinin dizilişleriniri bozul

maları yanında ainovynl dokularda kanamanın varlı~ı dikkatli'bir.şe

kilde araştırılmalıdır. Lif diziliş bozuklriklaiı prob~ k~llanılarak 

açığa çıkarılabilir. Artroskopik muayene başlaniıc~nd~ Hn ç~praz'bağın 

kısmi yırtı~ı gibi görUnen lezyonlar probenin kullanıl~ası ile:tam ~ır

tık olduğu görülebilir. Yırtıklar yapışma yerlerinde yada orta kısımda 

olabilirler (22, 61, 145). 

Bağların tam yırtıklarında ilk gözlenen bulgu sinovyal dokudaki 

kanamadır. Sinovyal membranda yırtılmışsa ön çapraz bağın kollajen lif 

demetleri beyaz~taranmamış saç-saçaklar şeklinde görülür (180). » , 
V- Meniskus veya meniskal patoloJiler: 

Gelişen artroekopik teknikleri, meniekus yırtıklarında'doğru ta

nı koyma imkanlarını geliştirdi~i gibi ayrıca çeşitli meniakus yırtık

larında hangi tedavinin uygun oldu~u konusunda karar vermesini de kolay

laştırmıştır. Bu nedenle bir cerrahi işlem yapılmadan önce meniskus pa

tolojilerinde tam tanının önemi bUyüktür. 

Kondromalazi patella, ön çapraz bağ yırtı~ı, kondral kirıklar, 
osteokondral lezyonlar, sinovyal sıkışmalar, patolojik sinovyal plika

lar, kondrokalsinozis ayrıc~ nadir olarakta popliteal tendonun yapışma 

yerindeki avüleüyonu, sinovyal hemanjiyomata (xanthomata) gibi lezyon

lar klinik olarak meniskus yırtıklarının semptom ve bulgularını vermek

tedirler. Cerrahiden önce tanınmaz ve ayırımı yapılmazsa normal bir me

niekusun çıkarılması yanlışlıkla mümkilndilr (99, 189). 
İç meniakus dış meniskusa göre daha ince ve daha az dairesel ol

du~undan patolojik değişikliklerinde zorluklar görülür. MINKOFF, kör 

noktadaki meniskus patolojilerini~ tanımlanabileceğini vurgulayarak kom

şu femoral kandilde sekonder erozyon görülmesi ve eklemin rotasyona ge

tirilmesi ile meniskua yırtık uçlarının gözlenmesi,meniskus patolojisi

nin ön belirtileridir. Meniskus alt yüz ve periferik yırt;klarının at

lanmaması için dikkatli bir muayene gereklidir. Flap ve kovasapı yırtık
ları kolay tanınabildiği halde ayr~lmamış longitudinal meniskus yırtık
larının tanımı zor olabilir. Ustten veya yandan muayene ile tanınmayan 

bu yırtıkların açı~a çıkarılması için en ideali ikinci bir girişimden 
ekleme sokulan iğne, trokar veya probe yardımı ile meniskusu sa~a-sola 

oynatarak yırtık uçlarının açılmasını sağlamaktır (84, 137). 

Diskoid meniskue: 

Genellikle dış meniskusta ortaya çıkan bir gelişme bozukluRudur. 
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Diekoid iç meniekue çok nadir görlilmekte olup insidansı % 0,06-0,3· 

arasında de~işmektedir. Diakoid dış meniakusun görülme sıklığı ise 

• 1,4-15,5 olarak rapor edilmiştir. SMILLJE, 1948 yılında-primitif, 

intermediate, infantil tip diye Uç çeşit diskoid ~eniskua tanımla
mıştır. Diekoid meniekua periferde ço~unlukla.daha kalın olmasına kar

şın orta bölümunde ince ve saydamdır. Artroskopide eklemin merkezine 

kadar uzanan femur kondillerine tam uyum sa~lamayan kıkırdak bir taba-

ka şeklinde dikkati çeker (20, 38, 181). ····· 

Kietik meniekue: 

Meniekueların herhangi birinde ve meniskueun~içerisinde çok sa

yıda kistler görUlebilir. Çok kUçUk olan kistler genellikle meniskueun 

gövdesinde yer alırlar. Ayrıca meniskualar yaşın ilerlemesiyle herhangi 

bir bölgede kalaifiye ve oeaifiye olabilirler (12, 22). 

ARTROSKOPİK CERRAHİ 

Başlangıçta tanısal ve sonraları cerrahi artroskopini~ .eklem 

içi yapıların gözleniminde ve tedavi alanında önemli bir yeri mevcut

tur. Yeni alet ve teknikler geliştikçe artroakopi alanı da hızla bü

yUmektedir(51, 55, 561 68, 123, 200). 
GUn geçtikçe artroakop aracılığı ile diz ekleminde çok sayıda 

operatif girişimlerin yapılabilece~i kabul edilmekte ve bazı Ulkelerde 

artan bir sıklıkla uygulanabilmektedir (60, 69, 132). 
Fakat cerrahi artroakopinin sıkoplardan bakmakla, tel~vizyonda 

izleyerek ve toplantılarda dinlemekle yapılacak kadar kolay olmadığı 

unutulmemlıdır (188). 
İlk cerrahi artroskopik girişim M. WATANABE'nin 1962 yılında 

L şeklinde paraiyel menieektomisiyle başlamıştır (17, 196, 197). 

Daha sonraları 0 1 CONNOR, METCALF, DANDY, GILLQUIST ve ORETORP 

tarafından papüler hale getirilmiştir. 1970 lerde L. O'CONNOR, cerra

hi artroakopiyi geliştirerek meniskus ameliyatlarında uygun optik ve 

cerrahi aletlerin kullanımını göstermiştir. 0 1 CONNOR'u takiben W. 

METCALF cerrahi merkezlerini kurarak hastayı yatırmadan artroskopik 

cerrahiyi gUncelleştirmiQtir. 1970 li yıllnrın sonlnrında J. GUHL 

ve WISKONSIN osteokondritis dissekans lezyonlarının tedavi~inde endos

kopik olarak dirilleme ve greftlemeyi açıklamışlardır. D •. PATEL menis

kue lezyonlnrında çeşitli yaklaşımları ile hipertrofik medial sinovyal 
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plika rezeksiyonunu yaparak deneyimlerini yayinlamıştır. Aynı yıllar• 

da O'CONNOR tarafından kesici, tutucu ve kurveli artroskopik aletler 

geliştirilmiştir. L. JOHNSON ise motorize aletlerin kullanımına öncU

lUk etmiştir. 1972 de STERN ve arkadaşları elektirikli resektoskopu 

(reeectoscope) geliştirmişlerdir (9 1 27 1 61 1 66, 101~, 148, 153) •. 

Tanısal artroskopide cerrahi artrosk6piye ~eçiş işlemiride en 

önemlisi aletlerden probenin manüplasyonudur. Diğer önemli bir konuda 

diz ekleminin içerisinde triangulaayonu becerebilmektir. Triangulasyon, 

diz eklem içi incelendiRinde aletle, lezyonu artrosk6p ucuna getire

bilme sanatıdır. Bunun okunması, söylenmesi kolay fakat tatbik.atı zor..; 

dur. Çünkü normal görüntü ile artroskopik görüntU arasındaki derinlik 

kavramı de~işiktir. 

''Cerrahi artroskopiye geçmeden önce bir cerrahın ne kadar tanı

sal artroskopi yapması gerekti~i ·aorusuna
11 

McGINTY 'nin cevabı şu şekil

de olmuştur: ''Bunun sayısı yoktur. Beceri cerrahtan cerraha değişmekte 

ve ilk ~maç tanısal artroskopide % 98 doRru orana ulaşmaktır. Artroskop 
I 

ve aletleri diz eklemi içinde rahatlıkla kullanabilmek ve gözlem için 

gerekli ve uygun bUtUn girişim yollarını kolaylıkla becerebilmelidir.11 

Tanısal artroskopide cerrahi artroskopiye geçişte birçok basa

mak vardır. Bunlar kolaydan zora do~ru· olmalıdır (9 1 131, 132, 138). 
Artroekopik operasyonlar şu şekilde sıralanabilir: 

1-Probe ile eklem içi yapılarının palpaayonu: Hem tanı koyma 

hemde cerrahi artroekopiye alışma açısından önemlidir~ Bir oluşumu in

celerken ona sadece bakmak yeterli olmayıp palpe etmekte önemlidir (69, 

70). 

2-Sinovyal biyopsi ve sinovyal yırtıkların eksizyonu yapılabilir. 
Sinovyal biyopsi direkt görüntü altında veya körlemesine alınabilir (45, 

46' 155). 

3-Serbest eklem cisimlerinin çıkartılması, 
4-Sinovyal plikaların kesilmesi, plika yapışıklıklarının açılması, 

5-Patellanın traşlanması, 

6-0steokondritis dissekRnsın dirillenme ve teahiti, 

7-Lateral retinakuler gevşetme, 

8-Parsiyel menisektomi, 

9-Çapraz ba~ların liflerinin rezeksiyonu, 

10-0ateofit rezeksiyonu yapılabilir (30, 56, 174). 
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ll~Oeteosentez materyalinin çıkartılması, 

12-Sinovyektomi, 

13-Tibia plato kıriklarının redüksiyonu, 

14-Çapraz bal tamiri, 

15-Meniekus tamirleri, 

16-Total menieektominin yapılması mUmkilndUr (68 1 -86, 204). 

Ayrıca CONTI, artrotomilerden sonra meydana gelen diz sert

liklerinin oluşumunda rol oynayan yapışıklıkların aÇılmasında artros

kopinin çok önemli bir yeri oldu~unu belirtmiştir (21). 

Artroskopik cerrahinin artrotomiye kArşı olan UAtUnlUklerini şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

1-Ayakta yapılabilme kolaylı~ı, 

2-Hastanede yatış sUresinin kısa, masrafın az olması, 

3-Kozmetik bakımdan ineizyonun kUçUk oluşu, 

4-Postopere rehabilitasyon sUreeinin kıRalması, 

5-Cerrahi işleme oranla daha az zaman kaybı, 

6-Rekonstriktif işlem için aranın olmaması, 

7-Koltuk de~neklerine ihtiyaç duyulmAmnsı, 

8-!zometrik kuadriseps egzersizlerine hemen başlanılması, 

9-Kompl~kasyon riskinin azlılı, 
10-Yumuşak dokularda az travma nedeniyle fazla skatris bırakmadan 

hasta üzerindeki ~moeyonel durumu azaltması, 
11-Atletik aktivite ve tam fonksiyonel durum~ dönUşUn kısa sUrme-

ei (aylar yerine haftalar veya günler) (57, 74, 131, 136). 

12-Tanıda üstünlük sallama~ı, 

13-Artrotominin eekonder etkilerinin olması (örne~in nöroma, 

ağrılı akatrislerin gelişmesi ve diz eketnnsör mekanizmasındaki fonk-

siyonel kayıp), 

14-Tnkibinin kolay olması, 

15-Araştırıcıya birkaç kez bnkma olana~ını vermesi ve böylece 

haatalı~ın seyri ve tedavi sonucunun gözlenebilmesi, 

16-Artroskopik görUntUlerin foto~raflanabilmesi, 

17-Artroskopik inceleme sonucunda yapılacak cerrahi işleme yar-

dımcı olmasıdır (27, 46, 178). 
IKEUCHI, artroskopik ameliyatlarda aranacak özellikleri şu şe-

kilde belirtmiştir: 

1-Aletler keskin ve kırılmayacak derecede sağlam olmalıdır, 
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2-Eklem içi dokularını zedelememelidir, 

3-Bakımları kolay ve basit olmalıdır, 

4-Aletlerin manUplasyonları ve 6errahi teknikle~ meni~kual~rın 
biyomekanik ve anatomik özelliklerine uygunluk göstermelid.ir. ·' · 

Cerrahi artroskopinin komplikasyonlari temelde 'tanısal artroa:..· 

kopi komplikasyonları gibidir. Bunlara ilav~ten ~let kırılmaları, kı

kırdak yaralanmalarının olmasıdır. Alet karılması sırasında ai~ oyna

tılmamalıdır. Alet dikkatlice ve yavaş olarak tutuıa·rak çekilmelidir. 

Cerrahi artroskopinin temel kuralları aşağıda sıral~nmışt~~~ 

1-Görmedi~in mUddetçe kesme, 

2-Eklemin arkasına cerrahi aletleri dayama, 

3-Cerrahi işlem mUmkUn oldu~u kadar kısa sürmeli, zira teknik

teki uzama sinovyada inflamasyon ve şişkinliğe neden oluf. Buda görUş 

alanını kısıtlamaya neden olmaktadır (93, 94, 99)~ 

DÖKUHENTASYON 

Artroskopinin tanı, tedavi, eğitim ve araştırmada önemli bir 

yeri ~lduğu kabul edilmektedir. Artroskopide dökümentasyonun bilim

sel araştırma, bilgi birikimi, eğitim-ö~retim ve adli tıp yönUnden 

önemli oldu~u savunulmaktadır (33, ~O, 141). 
Artroskopik incelemelerin kayıt edilebilmesi için ,çeşitli me-

totlar denenmiştir. DökUmentasyon işlemi.şu şekilde yapılabilir: 

, 

1-Her hasta için basit standart bir kartoteks tutulmalıdır, 
2-Patoloji ameliyathanede yazılmalı ve tam olarak not edilmelidir, 

3-Şematik olarak patolojinin büyüklUk ve lokalizasyonu gösteril-

melidir, 

4-Fotoğraflama yapılmalıdır, 

5-Görüntü filim yada videobantlara kayıt edilmelidir (99, 111). 

Kartoteksin en önemli bölUmü artroskopik muayene sonucu elde edi-

len bulguların yapıldığı ameliyat raporudur. Burada görülenlerin belir

li bir sıra takip edilerek yazılması eklem içinde herhangi bir yapının 

unutulmamasını sağlamaktır. Bulguların kartotekse işlenmesi özellikle 

artroskopi yapılan olguların sayısı artıkça hastaların takibinde bUyUk 

kolaylıklar sa~lamaktadır. Bu nedenle artroskopi.uygulanan olguların 
başlangıçtan itibaren sistematik b~r şekilde arşivlenmesi mümkün ola

bilmektedir (84, 191). 
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ERIKSSON'a göre fotoğraflamada en iyi yöntem, elektronik ışık 

kaynaklarının kullanılmasıdır. Foto~raf Çekerken eksposur süresinin 

1/15 - 1/30 saniye kadar uzun sürmesinde en küçük bir hareket görün

tUdeki ayrıntıları kaybederek foto~rnfın net ç~kmasını engellemekte

dir. Elektronik flaşlı durumda ise 1/1000 saniye~e pntl~yarak artros

kopun bUtUn hareketlerinden doğan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak

tadır. Diz ekleminin ön kısmındaki dokular çok parlak oldu~undan Ek

tachrome (ASA) 64, Kodachroma 64 yada 25 kullanıl~bilir. Ancak .ekle

min arka kısımlarının,eklem kapsülUnUn iltihaplı durumlarında daha 

yUkeek asalı (Ektachrome 200) filimlerin kullanılması tavsiye edil

mektedir (50). 

Bazıları fotoğraflamada Olympus OM-1 fotoğraf makinası ve . 

siyah-beyaz 125 ASA ile renkli 200 ASA'lık filimleri önermişlerdir. 

Fotoğraf ve sinema filmi çeken makinalara özei adaptör takılarak 
' ' . 

traneluminaeyon tekni~i ile rto~raf yada hareketli filimler çekile-

bilmiştir (5, 11, 19). 
Diz eklem içinin iyi foto~raflanması için ortamdaki sıvının. 

berrak olması gerekmektedir. Kanlı yada sinovyal mayili serum fizyo

lojik roto~rafın kalitesini düşürmektedir. 

Foto~raflama ve döklimantasyonda fiberoptik sistem lens siste

mine göre UetUnlUk taşımakta olup öne açılı optik sistem daha .av_antaj-: 

lıdır. çünkü geniş açılı optik sistem daha büyük bir alanın görülme

sini sağlamaktadır. 
Artroakopik muayenede kamera kullanılarak iotoğraflama yapıla

bilece~i gibi önemli bulgular renkli olarak filme de alınabilmekte
dir. Ö~retict ekler sayesinde asistanlar, ö~renciler ve izleyiciler 

de işlem sırasında eklem içini aynı anda görebilmektedir (101, 123). 

Artroskop ve fiberoptik ışık kablo merceklerinin zamanla 

yıpranaca~ı, ışık geçirgenliğini kaybedeceği ve iyi fotoğraf elde 

edebilmek için bunlarında değiştirilmesi eerekeceği unutulmamalı

dır (50, 132). 

I9ık demeti artroskopun genişliğine göre eklem içine geç

mektedir. Geniş çaplı artroskoplarda objeden yansıyan ışık demeti 

fazla olduRundan foto~raf kalitesi de artmaktadır (10~). 
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POST OPERE BAKIM 

Poetr:opere bakım an es tezi şekline, ·tanısal yR.da cerrahi art

roskopinin yapılışına gHre de~işiklik göst~rmektedir. Bazı cerrahlar 

genellikle gerek tanısal gerekse cerrahi artroskopiyi hastayı yatır

madan yapmaktadırlar. Yani hasta sabahleyin artroskopik işlem için 

gelir, akşam evine dönebilmektedir ( 65, 68, .71). 
Lokal anestezi uygulanan haatalarıri kisa bir·istirahat sUre

sinden sonra evine gönderilmesine izin ve~ilir. Genel anestezi al~ 

tında artroekopik gözlem yapılmışsa anesteziden tamamen çıktıktan 

sonra evine gönderilir. • j. ' ~ •• 

Tek başına tanısal artroekopinin uygulandı~ı durumlarda diz 

eklemi aapire edildikten sonra bir adet sütür atılarak' yara ,kapatı- · 

lır. Kompreayonlu sargı ve elastik bandaj uygulanır. Sarilan elastik 

bandaj 7-14 gUn kadar tutularak hastada bacak kaldırma ve kuadrisepe 

hareketlerine hemen başlanır. Artroskopik işlemin ·sonunda ku~driseps

te inhibiayon olmadı~ından hastalar anesteziden uyandıktan~aonra a~ır

lık verilerek yUrUyebilirler. Nadiren koltuk de~neklerine gereksinim 

duyulur. Poetoperatif dönemde effUzyon çok nadirdir. 48 saat sonra sar

gının açılmae~ tavsiye edilir. Yara ufak bir sargı ile kapatılarak di

kişleri ve daha detaylı tedavi planı için bir hafta sonra kontrole gel

mesi önerilir (73, 84, 135). 
WILLIAMSON ve COPELAND, artroskopi yaralarının açık bırakılma

sının emin, kozmetik yönden gUzel~ etkili ve ~konomik' olduRunti belir

terek infeksiyon ihtimalini azaltmak için dikilmeme~ini savunmuşlar

dır (200). 

Artroskopik ameliyatlardan sonra hastanın 5-10 gUn çalışmama

sı gerektiği, diz adaleleri ve kıkırdak için erken yUklerimenin fay~ 
dalı oldu~u bildirilmektedir. Zira bu durumda adale atrofisi geliş
~emektedir. Sporcularda spora başlamaları 4.-6. haftalarda olmalıdır. 
İlk kontrol 1-3 gün sonra yapılarak şişlik veya hematom mevcudiyetin

de ponksiyon yapılmaktadır. A~rı ve şişlik mUsaade eder etmez erken 

';alışmaya izin verilmelidir. Mümkün olduğunca erken n-~rniai aktivite 

verilmesi kuadriseps atrofisini Hnlemiş olur. Fizik tedavi çok nadir 

indikaeyon teşkil etmekte olup buda çok belirgin uyluk atrofisinin 

olduğu durumlardır (24, 45, 68, 71). 
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Tanısal ve cerrahi artroskopi sonrası diz rehabilitasyonunun 

amacı, işlem görmUş eklemi yeniden hastalık veya işlem öncesi fonksi

yonlarına eksiksiz ve tam olarak döndUrmektir.,Bunu sa~lamak için: 

1-Refleks inhibisyonu ortadan kaldırmak, 

1 

2-İnflamaayonu aağıltmak, 

3-A~rıyı gidermek, 

4-Normal pasif atabiliteyi &a~lamak, 

5-Normal aktif ve pasif mobiliteyi elde etmek, 

6-Eklemde normal aktif stabiliteyi ve agonist-ant~go~ist kasla

rın~normal çalışma sürecine geçişini sağlamak, 

7-Ruhsal yönden hastayı. hazırlayarak yapabileceği gUvenini ver-

mek gerekir. 
Artroskopinin rehabilitasyon açisından en bUyUk ava~tajı.dah~ 

az travmatik olması, immobilizaey~na gerek olma~ası, dolayisı iıe top-. . . . . 

lam rehabilitasyon aUreainin daha kısa olmasıdır. Her hastada hangi 

yöntemlerin kullanılaca~ı, süresi, yürüme, merdiven inip çıkma gibi 

gUnlUk aktivitelere dönüş zamanlaması ayrı ayrı de~errendirilip pato

lojinin cinsi, artroskopi beraberinde cerrahi gibi başka bir işle~ 

uygulanıp uygulanmamasına, hastanın yaşı ve uyum becerilerine göre 

ayarlanır (21, 82). 

KOMPLİKASYONLAR 

Tanısal ve cerrahi artroskopinin yapılışı ve takibi süresince 

komplikasyonların görülmesi nadirdir. Komplikasyonların çoğu aynen bir 

artrotomi yapılacakmış gibi ameliyathanede, steril şartlar altında ve 

tekni~ine uygun yapılmasıyla önlenebilir (77, 178). 
SHERMAN ve arkadaşları, tanısal ve cerrahi artroskopide meydana 

gelebilecek komplikasyonları iki gı·up altında toplamışlardır: 

1-Majör komplikasyonlar: 

a-İnfeksiyon, 

b-Kardiyovasküler problemler, 

c-Nörolojik problemler, 

d-Hemartroz, 

2-Minörtkomplikaayonlar: 

a-Yara iyileşmesi: 

e-Şişlik (effüzyon), 

!-Yapışıklık, 

g-Alet kı~ılması, 
h-Refleks sempatik distrofi. 

-PUrülan olmayan akıntı olması, 

l·~ 
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-Yara-dudaklarının açılması, 

-Eritem oluşması, 

-Dikiş reaksiyonu ve dikişin atması, 

b-Ekimoz olmasıdır (173). 

Tanısal ve cerrahi artroskopi sırasında veya sonrasında meyda

na gelen komplikasyonları 5 grupta toplamak mümkündür: 

1-!nfeksiyon. 

2~Artroekopi işlemi sırasında oluşan komplikasyonlar: 

a-KapsUl yaralanması, 

b-Kıkırdak yaralanmaları, 

g-Sinovyanın herniasyonu ve fis

tUlizasyonu, 

c-Çapraz bağ yaralanmaları, h-Kanama ve hemartroz, 

d-Yumuşak dokuya sıvı eızmaeı,ı-Ba~ ve tendon yaralanmaları, 

e-Meniskue yaralanmaları, j-Kan damarları yaralanmaları. 

f-Sinir yaralanmaları, 

3-Artroekopinin genel komplikasyonları: 

a-Hava veya gaz embolisi, e-Sudek sendromu, 

b-Ciltaltı amfizemi, f-EffUzyon, 

c-Anestezi komplikasyonları, g-Yapışıklık. 

d-Tromboflebit, 

4-Teknik hatalar: 

a-İnsizyonun gereğinden fazla derin ve bUyUk ia~ilması, 

b-Hoffa yağ yastıkçı~ının şişirilmesi veya yaralanması, 

c-Aletlerin eklem içinde kırılması veya eğilmesi. 

5-Di~er problemler: 

a-Küçük kanamalar, 

b-Turnike parezisi, 

c-Sinoviyektomi ve geçirilmiş diz ameliyatlarından sonra ya

pışıklıkların olması nedeniyle yeterli bir görüş alanı elde edilmeye

bilir. 

d-Prepatellar bursa ile eklem arasında fistül oluşabilir fa

kat çok nadir görülmektedir. 

e-Çok kasılan ve korkan hastalarda lokal anestezi nedeniyle 

hiçbir ağrı hissetmemelerine rağmen pasif hareketler ve eklemin şişi

rilmesi nadiren yapılmayabilir (37, 45, 77, 136, 173, 178). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

A- GEREÇ: 

AtatUrk Universiteei Tıp FakUltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabi

lim Dalında 1988-1989.yılı içerisinde artroskopik muayene yönteminin uygu

landı~ı olguların dizleri gerecimizi oluşturmaktadır. 

Çalışmalarımızın esasını teşl~il eden artroskop ve aksesuarlarının 
kısaca tanımında yarar vardır. 

Artroskopik muayene için klini~imizde Stryker firması tarafından 

imal edilen artroekopi Uniteei kullanılmaktadır. Bu ünite şu kısımlardan 
meydana gelmiştir: 

!-Optik sistem, 

II-So~uk ışık kaynağı, 

III-Kamera ve Monitijr (Resim- 1). 

Resim- 1: Klinikte kullandığımız artroskopi ünitesi. 

!-OPTİK SİSTEM: 

Bakış açıları 10, 30, 70 derece ve çapı 4 mm. olan 3 ayrı artroe

kop vardır. Çubuk-mercek sistemi ile fiberoptik elemanların ~ombinasyo

nundan meydana gelen artroskop ile soğuk ışık kaynağı ·-a.:r·a.sında ba~lantı 

sağlayan 1,9 m. uzunluğunda fleksibl kablo bulunur (Resim- 2). 
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Resim- 2: Kliniğimizde kullanılan ar~roekop ve diRer aletler. 

II-SO~UK IŞIK KAYNAÖI: 

Artroekopik Unitemizde ışık kayna~ı olarak 300 watt de~erinde 2 a

det tungsten ampul ve 400 Lumen değerinde bir adet quartz hallojen ampul 

ihtiva eden Ortho Beam-Projector 220-18 ciha7.ını kullnnmaktayız. Bu kay

nakta üretilen ışı~ın ısıtma etkisi yoktur. 

III-KAMERA VE MONİTÖR: 
Kullanılan Multicam-Camera 481 modelinde artroskopun okülerine ra

hatlıkla takılıp çıkarılabilen kamera başı vardır. sistemde ayrıca kamera 

başına ba~lı 2,7 m. uzunluğunda flekeibl kablo ile kamera kontrol ünitesi 

bulunur. Monitör ola_rak renkli 36 ekran Sony KX14 cihazını kullanmaktayız. 

Kliniğimizde artroskopik muayenelerin dökUmentaeyonunda foto~rafla

ma yöntemi kullanılmakta olup bunun için Olympue OM-1 N marka foto~raf 

makinası vardır. Fotoğraf makinaaı artroekopun okülerine kolaylıkla takı

lıp çıkarılabilmektedir. ıoo ASA(Ectachrome) ve ıoo ASA renkli filim çeke

bilen fotoğraf makinaeı için ao~uk ışık kaynağından üretilen ışık yeterli 

olup ayrıca bir ışık kayna~ına ihtiyaç yoktur. 

B-YÖNTEM: 

Diz şikayetleri nedeniyle poliklinieimize mUracaat eden hastaların 

sistemik ve ortopedik-muayeneleri yapılarak başka patolojilerinin olup 

olmadığı araştırıldı. BUtUn olgularda ön,arka, yan ve tanjansiyel rönt

gen grafileri çekilerek diz eklemini oluşturan kemik y~pılar incelendi. 
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Artroekopik incoleme ynpılmnaını kabul eden olgular bir gUn öncesinden 
' . 

yatırıldı. Hasta klinikte artroskopi ekibi tarafından yeniden muayene 
. ' . 

edildi. Fizik muayenede 

di (Tablo- l). 

tesbit edilen bulgular knrtotekslerine işlen-

ATATURK UNİVERSİTESİ 
TIP FAKULTESİ 

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ 

ANABİLİM DALI 

Adı-Soyadı: ••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••• 

Do~um Tarihi,Memleketi: ••••••••••••• ~ 

Protokol No.: •••••••••••••••••••••••• 

Artroskopi No. 

Muayene Tarihi 

Artroskopi Tar . 

Operatör 

. ........... . 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Baba adı: •...........•....••• 

Mesle~i : .••••.••.•••.••••••• 

Telefonu: •••••••••••••••••••• 

Adreei:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.................................................................... 
Klinik Bulgular ı •••••••• ~ •••••••••• ~ , ••..•••.....••••••.•••••••.••• 

' .................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .............................. . 
Klinik Tanı : • , •••••••••••• , ••..••.•...••.•. , , . , , . , • , ...•••••.••••. , 

Radyografi : •••••••.••••.•.••.•..••••• , ••...•• , . , .••...•••••.••••••• 

Artrograf i .. : .............................. ·· .......................•. 

Artroskopi !ndikaayonu : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' ................... . 
ARTROSKOPİK MUAYENE 

Artroskopi Ayaktan ( ) Yntırılarak ( ) 

Anestezi Genel ( ) Lokal ( ) Di~er . . . . . . . . . . . . . . . 
Giriş Yolu Ant.Lat.( ) Ant.Med. ( ) Diğer . . . . ...... . . . . . 
Ortam Sıvı ( ) Gaz ( ) Kombine . ( ) . 
Optik 30° ( ) 70° ( ) Diğer ......... • • • • 

- Effüzyon Evet ( ) Hayır ( ) 

Berrak ( ) Kanlı ( ) Bulanık ( ) 

Dökümentasyon:Foto ( ) Dia ( ) Video ( ) 

Komplikasyon : ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . • ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Artroakopi Raporu: ..•..........................•..•................•.• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •, ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........... " .................................. . 
Artroakopik Tanı: •.....•.•......................•...................•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·Önerilen Tedavi:., ..•...••..• , .......... , ....•. , ......... ,,,., ••. ,' •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ........................................ . 
Yapılan Tedavi ve Tarihi:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
...................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kontrol Tarihi: Muayene B~lguları: .......... ' ........ . . ........................................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • . ........................................ ' ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 

Tablo- 1: Artroskopide kullandığımız kartoteks. 

Olgularımızda Hb, Ek, Kan.grubu, kanama-pıhtılaşma zamanı, tam 

idrar tahlili rutin olarak bakıldı. 40 ynşın Uzorindeki olgularda bun

lara ek olarak tele, EKG çekildi. Ayrıca AKŞ, NPN, Krcatinin bakıldı. 

Artroakopi uygulnnacnk ckstromite diz oltındnn uyluk ortasına 

kadar 8-10 saat öncesinden traş edildi. Polyvidon iyot solUsyonuyla 

temizlenerek steril kompreslerle sarıldı. Sabunlu ılık suyla lavman ya

pılarak saat 24.oo den itibaren olgular aç bırakıldı. 

Artroskopik muayene ameliyathanede, steril koşullar altında diz 

eklemi aynen artrotomide olduğu gibi hazırlandıktan sonra uygulandı. 

Ameliyat masasına sırt üstü yatırılan olguların sağlam olan eks

tremitesine tromboflebit oluşumunu önlemek amacıyla ayak parmaklarından 

diz üstüne kadar elastik bandaj oarıldı. 

Artroskopik muayene için olgularımıza genel aneotezi uygulandı. 

Hasta uyutulduktan sonra fizik muayene tekrar yapılarak ba~ lezyonu olup 

olrnadı~ı araştırıldı. Muayene yapılacak ekatromitede diz üstüne bncnk 

tutucusu yerleştirilerek uyluk teabit edildi. Dizin 100-110 derece kadar 

fleksiyona gelebilmesi için ameliyat masasının uç kısmı çıkRrıldı. Bacak 

orta kısımdan diz tistüne kadar olan bölp;e polyvidorı iyot sollisyonu ile 

boyanarak diğer kısımlar steril ~rtUlerle HrtUldü (Resim- 3). 
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Resim- 3: Ameliyathanede artroskopik muayene. 
.. 

Muayene için gerekli olan artroskoplar, kablolar ve cerrahi alet-

ler glutaraldehyde (Glutarex) solüsyonuna 12 saat önceden konularak ste

ril edildi. Aynı gün birden fazla artroskopi yapılması gerekti~i durum

larda aletler 30 dakika kadar glutareldehyde solüsyonunda bekletildi. 

Aaeptik şartlar altında aletler solüsyon içinden çıkarıldı, se

rum fizyolojikle yıkanarak steril kompreslerle kurutuldu. 

Artroakopik muayenede olgularımızda ufak deKişikliklerle Watnnabe 

yöntemi rutin olarak uygulandı. Dizde lateralde düşünülen patolojiler 

için anteromedial, rnedialde düşünUlen patolojiler için anterolateral 

girişler kullanıldı. 

Diz flekeiyonda iken baş parmakla patellar tendonun lateralinde

ki insizyon bölgesi palpe edildi. Tibia platosunun 1,5 cm. üzerinden ve 

pateller tendonun 1,5 cm. lateralinde longitudinal 3-4 mm. lik bir in

sizyon yapıldı. Önce artroskop kılıfı monte edilmiş sivri uçlu trokar 

ile ciltaltı ve fibröz kapsül Geçildikten sonra diz eklemi ekstansiyo

na alınarak künt trokar ile sinovyal membran perfore edildi. Suprapa-. 

tellar paşa doğru itilen trokar art.roskopla değiştirildi. Artroskopun 

eklem içindeki konumu optikten bakılarak kontrol edildi~ Bundan sonra 

eklem boşlu~u serum fizyolojik ile geniQletildi. 

Eklemin devamlı yıkanmasını sa~lnyacak olan yıkama kanülü supra

pa te llar medial girişle eklem boşluğuna sokuldu. Muayene sırasında ek

lemin devamlı yıkanabilmesi için eerekli olan ve nmeliynt mnsnsından 
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yaklaşık 2 m. yükseklikten 3 litrelik serum basıncı B. ALPARSLAN 

tarafından dizaynı yapılan "artroekopi eeti
11 

ile snğlandı. Bu set 

Bentley By Pasa 1/4 x 1/16 USP kardiologi tubing setleri,Y musluk

ları kullanılarak 1000 cc. lik 4 adet serum fizyolojik şişesi bir

leştirilerek tek bir ba~lantıyla yıkama kanUlUne adapte edildi. 

Artroekop kılıfındaki musluklara ba~lanan ayrı ,bir, setle sıvı ma

sanın yanında bulunan bir kovaya boşaltıldı. 

GörUş alanının bulanık oldu~u durumlarda iyi bir görUntü elde 

edilinceye kadar yıkamaya devam edildi. 

Diz ekleminin yıkanması ve serum fizyolojikle doldurulması iş

lemleri bitirildikten sonra diz ekstansiyonda iken suprapatellar poşun 

artroskopik muayenesine başlandı. Sonra artroskop yavaşça geri çekile

rek ve bir elle patella eal;a-sola hareket ettirilerek patellanın alt. 

yüzü incelendi. Aynı pozisyonda nrtroskop kendi ekseni etrafında 180 

derece döndürUlerek troklea incelendi. 

Daha sonra diz 90 derece floksiyona alınarak artroskop dikkat

lice iç eklem aralı~ına atlatıldı., İç meniskus ön boynuzu, cismi, femur 

iç kondili, tibia platosunun kıkırdak yUzeyi muayene edildi. Gerekli 

olduğu durumlarda anteromedialden ikinci bir insizyondan ekleme soku

lan probe ile meniskusun palpasyonu yapıldı. 

İç meniskusun arka boynuzu iç f emur kandili nedeniyle görüle

mediğinden artroskopun ucu yavaşça geri çekilerek ön çapraz bağın üze

rinden iç f emur kondilinin arkasına do~ru itildi. Nazik manüplasyonlar

la diz eklemi fleksiyon derecesi bir miktar azaltılarak iç meniskus ar

ka boynuzu görüş alanı içine alınarak incelendi. 

İnceleme bittikten sonra artroskop yavaşça interkondiller alana 

doğru geri çekildi. İnfrapatellar plika sinovyalis, interkondiller çu

kur, ön çapraz ba~, plika nlntalar kontrol euildi. 

Artroskopik muayenenin aon aşamasında dizin lateral kompartmanı 

incelendi. Anterolateral girişle lateral eklem kompnrtmanının incelen

mesi basit olmadığından lateral taraftan bir patoloji şüphelenildiği 

durumlarda ayrı bir insizyon yapılarak muayene edildi. 

Artroskopik muayene sona erdikten sonra artroskop kılftan çı

karıldı. Diz eklemine dikkatlice fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri 

yaptırılarak eklem içinde kalan sıvı kılıf aracılığı ile boşaltıldı. 

Kılıf geri çekilerek insizyon yerleri tek bir sütürle dikildi. Diz 

eklemine bir adet elastik bandaj sarılarak artroskopik işlem sonlan-

dırıldı. 
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Kliniğimizde artroskopik muayene genel arestezi altında uygu

landığından olgular 1~2 gUn kontrol ultında tutuldu. Artroskopiden 

1 gUn sonra yUrümelerine izin verildi. Artrotomi düşünülmeyen olgular 

10 gün sonra kontrola çağrılarak dikişleri ulındı. ArtrÖtomi gereken. 

olgulara durumları detaylı bir şekilde anlatıldı. Operasyonu kabul e

denlerin artrotomi yapılması için hoapitaliznsyonune, ... d~_v_nm edildi. 

BULGULAR 

AtatUrk Universitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana.

bilim Dalında 1988-1~89 yılları içerisinde artroskopi uygulanan ve diz 

şikayetleri olan olgular çalışmamızın konusunu teQkil etmektedir. Ancak. 

artroskopik muayene yapılan olgu sayımız oldukça kısıtlıdır. Bunlarla 

ilgili istatistiksel ve oransal değerler vermek yerine, özellik göste

renlerden ö~nekler sunmanın daha yararlı olacağı kanısındayız • 

. .... --.--OLGULARIM°IZDAN ÖRNEKLER 

OLGU No. 1: 

E.s., Erkek, 31 Yaşında, Teknisyen, Protokol No: 3392. 

ŞikayetiıSol ve sa~ dizinde a~rı. 

Hikayesi:8 yıl önce sol dizinde serbest cisim tanısı ile bir 

başka hastanede ameliyat olarak serbest cisim çıkarılmış. 20 gün önce

sinde burkulma sonucu sol dizinde ani ve şiddetli bir ağrı meydana gel

miş. Oturup kalkerken, merdiven inip çıkarken ağrıda artma ve dizinde 

kilitlenme oluyormuş. 

Fizik muayene:Sol kuadriseps kasında 1 cm. atrofi mevcut olup 

dizin anteromedialinde yakla~ık 6 cm. lik bir insizyon izi vardı. Hi

perfleksiyon ve hiperekstanaiyon a~rılı bulundu. Hareketler sırasında 

krepitaeyon tesbit edildi. Sa~ diz hareketlerinde ağrı tarif ediyordu • 

. , Radyogra!i:Çektirilen ön arka grafilerinde sol medial femur kon-

dilinde oeteolitik bir alan, sa~ remur medial kondilinde kUçUk fissUr 

tarzında kırık görUnUmil mevcuttu. 

Klinik Tanı: a)Sol dizde serbest cisim, 

• b)Sa~ dizde osteokondritia Diaseknna. 

Artroskopi İndikaayonu:Lezyonun ağırlık derecesinin ve tedavi şek

linin belirlenmesi. 
Artroakopik Tanı:Sol dizde suprapatellar poşta sinovyal hipertro

fi, medial femur kondilinde geniş bir erozyon ve eklem içinde serbest 
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· -et.sim, ea~ medial femur kondilinde ayrılmamış osteokondritis diseekans 

cseeim- 4). 

Resim- 4: 1 Nolu olguda çıkartılan serbest cisim. 
- .. ····~ ~ . 

Yapılan Tedavi:Artroskopiden 6 gün sonra sol dize artrotomi 

7apılarak lxl,5 cm. ebadında serbest cisim çıkarıldı. Sa~ dize konser

Tatif tedavi uygulandı. 

- ; 

Sonuç:Artrotomiden 1 ay, 2 ay ve 3 ay sonra yapılan kontrollerde 

has.tanın bütün .şikayetlerinde gittikçe azalma gözlendi. 5. ayda yapılan 

kontrollünde ise gerek sol gerekse sa~ diz şikayetlerinin olmadığı belir

lendi. 

OLGU No.2: 
S.Y., Erkek, 26 Yaşında, Polis Memuru, Protokol No: 11754. 
Şikayeti:Sağ dizinde ağrı. 

Hikayesi:6 ay önce futbol oynarken dizine gelen bir tekme sonucu 

giderek artan bir şişlik olmuş. Doktora gitmiş. Kendisine ilaç verilerek 

elastik bandaj uygulanmış. Şikayetleri azalan hAstanın 4 ay Hncesinde dUş
~e sonucu ayak kemiklerinden birisi kırılmış. Gittiği hastanede alçıya 

~ıınmış. Daha sonraları dizinde zaman zAman şişlik ve a~rılnr oluyormuş. 

Hem istirahat hemde çalışarak ağrı meydana gelen hastada boşalma hissi, 

iilitlenme olmuyormuş. 
Fizik Muayene:Sa~ taraf sola nazaran atrofikti. Yürüme şekli nor

~al olup yapılan ölçilmlerde sağ kuadriseps kasında 2 cm., sağ dizde l cm. 

~trofi mevcuttu. Hiperekstansiyon, hiperfleksiyon ağrılı bulundu. iç me-
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niekus için McMurray, Apley, Ege testleri (+) di~er testler ise (-) tes

bit edildi. 

Radyografi:Bir özellik yok. 

~linik Tanı:a)Sa~ diz iç meniskus yırtır,ı, 

b)Kondromalazi patella? 

Artroskopi İndikasyonu:Kesin tanı konamaması. 

Artroskopik Tanı:a)İç meniskus iç kenarında dejenerasyon, 

b)Kondromalazi patella (Grade II).(Resim- 5). 

Resim- 5: İç meniskus iç kenarında dejenerasyon. 

Yapılan Tedavi:HastAya konservatif tedavi uygulandı. D~Glucosamin

sulfat + Diethanolamin + Lidocainhydrochlorid ihtiva oden preparatla te

davi devam edildi~·Hastnya istirahat etmesi ~e aktif egzersiz yapması 

önerildi. 

Sonuç:Artroakopiden 2 ay sonra yapılan kontrolda dizinde hafif 

bir a~ri oldu~unu belirten hastada 1,5· cm. atrofi ve testler (-) bulundu. 

4 ay sonraki kontrolde hareketler normal olarak de~erlendirilerek atrofi 

tesbit edilemedi. 

OLGU No.3: 
B.Y., 26 Yaşında, Kadın, Ev Hanımı, Protokol No: 1796. 

Şikayeti:Sal dizinde a~rı. 

Hikayeei:Herhangi bir çarpma, dUşme tarif etmeyen hastanın sa~ 

dizinde 8 ay kadar önce a~rı, arasıra şişme oluyormuş. A~rı ayakta uzun 
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süre durmakla ve merdiven çıkmakla artıyormuş. Dizinde kilitlenme, boşalma 

hissi tarif etmeyen hasta polikliniğimize müracaatı üzerine artroskopik 

tetkik için yatırıldı. 

Fizik Muayene:Hastanın yürüyüşü normaldı. Sa~ diz çevresi ve kuad

rieepe kasında l cm. atrofi vardı. İç eklem aralı~ı palpaayonla hassastı. 

Steinman, McMurray, Apley testleri iç meniskus için(+), patellar grin

ding teati (+) bulundu. Diğer testler ise (-) olarnk de~erlendirildi. 

Radyografi:Dizin çekilen ön arka, yan ve tanjansiyel radyografi

lerinde bir-özellik tesbit edilmedi. 

Klinik Tanı:a)Kondromalazi patella ? 

b)İç meniskus yırtığı ? 

Artroskopi İndikasyonu:Kesin tanı konamaması. 

Artroskopik Tanııa)Kondromaiazi patella (Grade III), 

b)Kronik ainovit (Resim- 6). 

Resim- 6: .3 Nolu olgumuzda ea~lam iç rneniekue. 

Yapılan Tedavi:A~ızdan antibiyotik, antienflamatuar veril~rek 

ekstremite istirahata sevk edildi. D-Glucosaminsulfat + Diethanolamin + 

Lidocainhydrochlorid uygulanması önerildi. 
Jinstanın bir ay sonraki kontrolUnde testler(-), 1 cm. atrofi 

vardı •. Aktif egzersiz önerildi. 3 ay sonra ise hareketle~ normal olup at

rofi tesbit edilemedi. 
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OLGU No.4: 

D.A., 51 Yaşında, Erkek, İtfaiyeci, Protokol No: 2387. 

Şikayeti:Sa~ dizinin iç tarafında a~rı. . . . . . . 

Hikayeei:Düşme, çarpma tarif etmeyen hastanın 4,5 ay önoe dizinde 

ani bir a!rı ve daha sonraları şiş~ik başlamış. Git~~~~ doktor kendisine 

meniekus yırtı~ı oldu~unu söyleyerek a~ızdan ilaç vermiş. Özellikle mer

diven inerken a~rısı artan ve dizinde boşalma hissi olduğunu belirten 

hasta müracaatı üzerine yatırıldı. 

Fizik Muayene:YürUyUş şekli normal olan hastanın sağ diz çevre-

si ~ola nazaran 1 cm. atrofikti. Dizde şişlik ve kuadriseps atrofisi mev

cut de~il. Hiperekstansiyon ve hiperfleksiyon a~rılı bulundu. Steinman, 

Apley, McMurray testleri iç meniskue için (+), diğer testler (-) olarak 

de~erlendirildi. 

Radyografi:Bir özellik yok. 

Klinik Tanı:Sağ iç meniekus yırtı~ı. 

Artroekopi İndikaeyonu:Lezyonun derecesinin belirlenmesi. 

Artroskopik Tanııa)İç meniekueta radial yırtık, 

b)Kondromalazi patella (Grade I) (Resim- 7). 

Resim~ 7: İç meniskuata radial yırtık. 

Yapılan Tedavi:Hasta ameliyatı kabul etmediRi~için kendi iete~i 

Uzerine taburcu edildi. 
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OLGU No.5: 
N.G.,·42 Yaşında, Ev Hanımı, Prtokol No:5109. 

Şikayeti:sa~ dizinde şiddetli a~rı. 

Hikayeei:Yaklaşık 5 ay Snce yolda yUrUrken dizinin Uzerine dU

şerek şişlik ve morarma meydana gelmiş. Bir mUddet sonra şişlik geçmiş 

olmasına ra~men ağrının devam etmesi üzerine doktora baş vurmuş. Ağızdan 

çeşitli ilaçlar kullanmış fakat şikayetleri geçmemiş. Polikliniğimize 

müracat eden hasta artroskopik muayene için yatırıldı. 

Fizik ·Muayene:Hafif sağa aksıyarak yürüyor. Sa~ alt ekstremitede 

atrofi yoktu. Hiperekstansiyon ve hiperfleksiyon yaptırılırken ağrı ta
rif eden hastada hareketler normal sınırlardaydı. İç meniskus için Ege, 

MoMurray, Apley testleri ( +) bulundu. · · ·· · 

Radyografi:özellik yok. 

Klinik Tanııa)İç meniskus yırtı~ı, 

b)Mediopatellar plika sendromu, 

c)Kondropatit 

Artroekopi İndikasyonu:Kesih tanı konamaması. 

~--··· ·-· .. 

Artroskopik Tanı:tç femur kandilinde kondropati (Grade III) (Resim-8). 

Resim- 8: İç femur kandilinde kondropati (Grade III). 

Yapılan Tedavi:Devamlı serum f~zyolojikle eklem içindeki debris yıka

na~ak temizlendi. İstirahat, aktif egzersizler ve D-Glucosaminsulfat + 

Diethanolamin + Lidocainhydrochlorid kullanması Hnerildi. 
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OLGU No.6: 

ş.s., 27 Yaşında, Erkek, Çiftçi, Protokol No:5144. 

Şikayeti:Sağ dizinde ağrı. 

Hikayesi:3 yıl önce futbol oynarken düşme sonucu dizinde ağrı 

ve şişlik başlamış. Gittiği doktor ağızdan ilaç vermiş. Ağrılarının devam 

etmesi Uzerine baş vurdulu bir hastanede iç meniskusu alınmış. Bir süre 

rahat eden hastanın a~rılarının yeniden başlaması Uzerine başka bir hae

tanede artroekopik tetkik yapılmış. ön çapraz ba~ pareiyel yırtı~ı ve 

meniskue rejeneratında yırtık denilmiş, Koneervatif ~edaviye alınmış. Şi

kayetleri bir eUre geçen hasta yaklaşık 3 ay önce tekrar futbol oyna'rken 

yeniden dUşmUş. Gittiği doktorun verdi~i ilaçlardan yarar görmedilini:be

lirten hasta polikiini~imize mUracaatı Uzerine yatırıldı. ' 

Fizik'..Muayene:Hastanın yürüyüşü normaldı. Sağ dizinde anteromedial 

yaklaşık 10 cm. lik'eaki insizyon izi ve kuadrieepete 1,5 cm. atrofi var

dı. Hiperfleksiyon ve hiperekstansiyon ağrılıydı. iç meniskus için Ege, 

McMurray, Apley testleri(+), diğer testler (-) bulundu. 

Radyografi:Bir özellik yok. 

Klinik Tanı:a)Meniskus rejeneratında yırtık, 

b)Kondromalazi patella ? 

Artroskopi İndikaeyonu:Daha önce yapılan bir işlemin kontrolu. 

Artroskopik Tanı:a)Ön çapraz bağda parsiyel yırtık, 

b)İnfrapat&llar plika kopması, 

c)Kondromalazi patella (Grade I) 

Yapılan Tedavi: İ.stirahat, kuadriseps egzersizleri ,ve. D-Glucosamin

sulfat + Diethanolamin + Lidocainhydrochlorid preparatı kullanması öneril-· 

di. 

OLGU No.7:· 

L.A., 26 Yaşında, Ev Hanımı, Sol diz, Protokol No:5156. 

Şikayeti:Sol dizinde ağrı. 

Hikayeei:6· ay önce evinde çalışırken merdivenden düşme sonucu di

zinde ağrı başlamış. İlerleyen günlerde n~rıya şişlikte oklenmiş. Arasıra 

kilitlenme ve boşalma hissi tarif odon hasta herhangi bir doktora gitmemiş. 

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine kliniğimize baş vuran hasta artroako

pik tetkik için yatırıldı. 
Fizik Muayene:YUrUyUşü normal olup sol alt ekstromitede saRa naza

ran atrofi yoktu. Diz eklemi her yöne atabildi. Hiperfleksiyon ve hiper

ekstansiyon hareketlerinde popliteal bölgede ağrı tarif eden hastada iç 
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meniekua için McMurray, Apley, Ege testleri(+), di~er testler ise(-) 

olarak değerlendirildi. 

Radyografi:Bir özellik yok. 

Klinik Tanı:!ç meniskus yırtı~ı ? 

Artroekopi !ndikasyonu:Lezyon derecesinin belirlenmesi. 

Artroakopik-Tanı:a)!ç meniskus arka boynuzda parçatı yırtık, 

b)Kondramalazi patella (Grade I) (Resim- 9). 

Resim- 9: İç meniskua yırtı~ı. 

Yapılan Tedavi:Total iç menisektomi. 
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TARTIŞMA 

Motorlu araç l~azaları, iş kazaları ve spor yaralanmaları gUn 

geçtikçe artmaktadır. Etiyolojisi ne olursa olsun çoğu kez yumuşak d~

ku yaralanmal~rı ile birlikte meydana gelen diz problemlerinin tanı ve 

tedavisi, ortopedi v~ travmatoloji bili~ dalının çSzUmUnde .çok sayıda 

zorluklar çekti~i konulardan birisidir. 

Travma ile en ~ok karşıl~şan ve ~aral~nan eklemlerden birisi 

de kuşkusuz diz eklemidir. 

Unutulmamalıdırki birbirinden farkl~ nedenlerle meydana gelen 

birçok diz eklemi lezyonu· benzer klinik bulgular vermektedir. Diz lez

yonlarının bazılarında anamnez, fizik muayene radyolojik incelemeler

le kolayca tanı konulmasına ra~men di~er bir kısım lezyonlarda bu yön

temlerle tanı koymak oldukça zordur. 

Diz yaralanmalarındaki artış ve tanıda sıkça rastlanan yanılma

lar, araştırıcıları diz içi patolojilerini daha erken devrede açığa çı

karabilecek tanı ySntemleri geliştirmeye ySnlendirmiştir. Son yıllarda 

yUz gUldUrUcU sonuçlar veren ve Uzerinde en çok durulan yöntem artros

kopidir (2, 35, 41, 61, 6?, 109, 130, 166, 1?2, 181, 201). 

Diz eklem rahatsızlıklarının tanısında son yıllarda hızla geliş

melerine ra~men yararlanılan radyolojik ySntemlerle yapılan araştırma

larda,, bunların hiç birisi tanısal artroskopinin yerini.alamamıştır. 

·~Artroskopi yönteminin yalnız başına her şeye yeterli olacağını 

savunmak yöntemi abartmaktır. Ancak klasik tanı yöntemleri ile kesin 

teşhis konulamayan.olgularda asıl patolojiyi açıklı~a kavuşturmak için 

artroakopi kullanılması savunulan ortak bir görUştUr (2?, 29 1 46, 84( 

8?, 91, 9?, 104, 1159· 191,. 198, 201,t,204). .-c .. ·:.: ~. :"'l":C-. 

Bununla beraber komlikasyon·oranı ne kadar dUşUk, .morbiditeei ·• 

ne kadar sınırlı olursa olsun artroskopi cerrahi bir. yöntemdir•:,uygula

ma alanı gün geçtikçe genişleyen bu yöntemin indikasyonlarını tartış

mak yararlı olacaktır. 
Akut yaralanmalarda hemartroz nedeniyle gSrüntünün net olmaması, 

manüplasyon tekniklerinin zor olması gibi bazı faktSrler artroskopik 

muayenenin yapılamayaca~ı düşüncesine neden olmuştur. DANDY, JACKSON, 

DEHAVEN, GLINZ uygun tekniklerle hemartrozlu akut injUrili eklemlerin 

de artroskopik olarak başarıyla incelenebilece~ini ~Sstermişlerdir(2?, 
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35, 36, 98, 140). 
McGINTY artroskopinin akut dönemde ve stabil olmayan dizlerde 

yapılmasına karşı çıkarak, çevre dokulara sıvı geçişine neden olduğu

nu ve bununda ba~ tamirini zorlaştırdı~ını savunmuştur (133). 
Diz travmalarının akut döneminde yapılan artroskopik muayene 

sonunda hemartroz nedeninin açıklanması dışında di~er doku yaralanma

larının belirlenerek, hasta .için çok delerli olan erken cerrahi tamir

de gecikmenin önlenmesinin önemini savunanlar çoğunluktadır (45, 48, 
59, 61, 62, 64, 72, 85, 98, 128, 131, 133, 147, 164, 177). 

GLINZ, akut dönemde yaptığı 1000 olguluk serisinde artrosko-

pinin değerini vurgulayarak indikasyonları şu şekilde sıralamıştır: 

1- Orijini açıklanamayan hemartrozlar, 

2- ŞUpheli bağ lezyonları (kısmi yada tam yırtık ayırımında), 

3- ŞUpheli ba~ lezyonları (yeni yada eski yırtık ayırımında), 

4- ŞUpheli kıkırdak lezyonları, 

5- Diz ekleminin akut kilitlenmeleri (72). 

GLINZ açıklanamayan hemartrozlu dizlerde rutin olarak artros

kopinin yapılmasını savunmuştur. Böyle olguların % 30-50 inde izole 

ön çapraz bağ lezyonu olduğunu belirtmiştir (69). 
Artroskopik muayene•ile~akut hemartrozlu dizlerde meniskusların 

periferik yapışma yerindeki yırtık ve yaralanmaların genişliği, .çapraz 

ba~ların izole yırtıklarının görUlme olanağı vardır. ön çapraz bağın 

artroakopik gözlenimi aşırı sinovyal hipertrofi durumlarında oldukça 

zordur. Sinovyal hipertrofinin birkaç günde gelişeceği düşünUlUrse 

artroakopinin hemen yaralanmadan sonra yapılmasında yarar vardır. Çap

raz bağların femoral yapışma yerlerinde kopmaları iki haftaya kadar 

görülebilir. Orta kısım yırtıklarının görülmesi ise zorluk çıkarabilir. 

ÇUnkU ba~ın yırtık uçlarını hemen sinovyal membran sararak gizleyebil

mektedir. 
O'CONNOR, artroskopinin hemartrozlu diz yarnlanmalarında önemi

ne değinerek zorlama testleriyle çok az yada hiç instabilite görülme

yen 21 olguluk serisinin 19 unda iç meniakuaun periferik ayrılmasını 

yada rUptürünU artroskopik olarak gözlemiştir (147). 

GILLQUIST, HAGBERG ve ORETORP akut diz yaralanması olan 79 ol

gunun 84 dizinde artroskopi yaparak klinik ve radyolojik muayenede 

% 37 oranında yanıldıklarını, yaralanmalarda en çok ön çapraz ba~, iç 

/ 
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·meniskus, iç kollateral bağın kombine olduğunu ve olguların% 50 inde 

ön çapraz bağ yırtığı olduğunu belirtmişlerdir (61). 

Eklem içi yaralanmalarda 1/3 olguda klinik tanının yanlış veya 

tam.olmadı~ı rapor edilmiştir. DEHAVEN gelişi gUzel seçilmiş 70 olguluk 

serisinde 62 olguda (% 88) anemnezlerinde önemli diz travması olup er

ken hemartroz gelişti~i halde radyolojik ve klinik muayene ile patoloji 

bulunmamasına rağmen cerrahi önem taşıyan yaralanmaların oldu~unu artros

kopik inceleme yaparak göetermiştir (34, 35, 36, 140), 
NOYES ve arkadaşları, klinik muayene ile yok denecek kadar ins

tabilitesi olan akut hemartrozlu 83 olgunun 85. dizinde artroskopik mu

ayene yapmışlardır. 61 olguda (% 72) kısmi yada tam ön çapraz bağ lez

yonu oldu~unu tesbit ettiklerini belirtmişlerdir (145). 
SANDBERG ve arkadaşları kırık ve instabilite belirtisi gösterme

yen 90 olgunun artroskopik muayenesinde 39 olguda çapraz ba~ yırtığı, 

14 olguda kondral kırık, 6 olguda meniskus lezyonu olduğunu belirtmiş

lerdir. 5 olguda kanamanın kayna~ının belirlenemediğini, 26 olguda ise 

kanamanın meniskosinovyal yapışma yerinde olduğunu açıklamışlardır (164), 
DURBIN, özellikle akut spor yaralanmalarında tanının bir an ön

ce konulabilmesi için dizin artroskopik muayenesinin şart olduğunu be

lirterek artrografi ile yanılmaların % 30 olduğunu belirtmiştir (45), 
' Böylece akut diz yaralanmalarının erken tanısında radyolojik 

inceleme ve klinik muayenenin yeterli olmadığı, uygun ve erken ted~~i-. 

ye yardımcı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle artroskopi yöntemi ile 

eklemlerdeki patolojinin erken ve tam tanısının yararla·rı açıktır. 

Diğer tartışılacak önemli bir konuda sebebsiz ve kronik diz ağrı

larıdır. Son yıllarda giderek artan özellikle sebebsiz ve kronik diz ağ

rıları şikayetlerinin ortaya çıkması dikkat çekicidir. Kesin bir tanı 

konamayan ve bu nedenle semptomatik tedavi uygulanan hastalarda artroe

kopinin kullanım alanı yaygınlaşmıştır. Şikayetlerin kondromalazi, kond

ral yada osteokondral kırık, kıkırdak yapılı serbest eklem cisimleri, 

hipertrofik sinovyal villue yada Hoffa ya~ yaetıkçı~ı gibi lezyonlara 

ba~lı olduRu ortaya çıkarılabilmiştir (18, 26, 42, 72, 148, 157
1 

190, 

191). 

DANDY 700 olguluk serisinin 10 unda sinovyal shelf sendromunu 

tanımlayarak, bu nedenle sendromun dikkatli bir şekilde incelenmesiyle 

gereksiz operasyonlardan sakınılması gerekti~ini vurgulamıştır. Bu ol-

/ 
I 
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gularda artrotomi ile dizi travmatize etmeden, eklemin normal oldu~u 

artroskopik muayene ile ortaya konabilir. Böylece hasta ve ailesini 

rahatlatmak; hatta diz eklemini operatif bir girişimden korumak mUm

kUndUr (18, 26, 191). 

Genç kızların diz ağrıları şikayetlerinde cerrahi girişimlerden 

kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurgulayanlar, puberte çağının biti

mine kadar beklenilmesi gerektiğini, zira hastaların çoğunda puberte 

sonrası şikayetlerin tamamen kaybolduğunu belirtmişlerdir (69, 191). 

Unutulmamalıdırki bir çok eklem içi lezyonlar klinik olarak 

meniskus yırtıklarının semptom ve bulgularını .vermektedirler. Cer

rahi girişimden önce tanı konulazsa normal bir meniskusun yanlışlık

la çıkarılması ola~andır. Artroskopik muayene ile bu yanılgı ortadan 

kalkaca~ı gibi operasyona alınacak olgularda uygun insizyon ye~i v• · 

operasyon şekli belirlenir (36, 72, 99, 165). 

DANDY ve JACKSON 705 olguluk serilerinde artroskopik muayeneden 

sonra % 32 oranında açık cerrahi işlemden vazgeçildi~ini açıklamışlar

dır (27). 

Olgularımızın ikisinde (olgu No~ 2, No. 5) klinik muayene ile 

iç meniskus tanısı konuldu~u halde bir olguda (olgu No. 2) medial menis

kue iç kenarında dejenerasyon, bir olguda (olgu No. 5)ise iç femur kon

dilinde kondropati (Grade III) teabit edildi. Klinik muayene ile yanıl

ma payının yüksek olacağına inanıyoruz. 

Daha önceden yapılmış olan sinovyektomi, menisektomi, bağ tamiri, 

kıkırdak transplantasyonları gibi cerrahi işlemlerin takiplerinde artroe

kopinin önemi bUyUktUr (34,· 73, 110, 129). 

Olgularımızın birinde(olgu No.6) daha önceden iç total menisekto

mi yapılmış olmasına ra~men şikayetlerinin devam etmesi üzerine artros

kopik muayene yapıldı. Meniakus rejeneratında yırtık olmadı~ı halde ön 

çapraz bağda paraiyel ve infrapatellar sinovyal plikada kopma olduğu 

tesbit edildi. Tekrar cerrahi girişimin yararı olamayaca~ı belirtilerek 

konser~atif tedavi uygulandı. 

Değişik etyolojilere bağlı olarak meydana gelen kronik artritler

de artroskopik muayene ile tanıya varma çalışmaları yaygın olarak yapıl

mıştır (2, 34, 46, 113, 137, 146, 148, 155). 

HENCHE, ileri derecede kızarıklık gösteren ince villusların akut, 

kaba villusların ise kronik bir artritin belirtisi oldu~unu, artrosko-
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pik görünüme dayanarak daha detaylı bir ayırım yapılamayaca~ını bildir

miştir. Sinovyadan mutlaka biyopsi alınmasını savunmuştur (84). 
O'CONNOR, 80 olguluk serisinde sinovitlerde artroskopinin önemi

ne değinerek sinovyal biyopsi almakla sinovit tanısının kolaylıkla ko

nulabileceğini belirtmiştir (146). 

Tanı ve tedavide sorunlar doğuran bazı diz eklemi artritlerinde 

artroskopinin yararları şu şekilde sıralanabilir: 

1- Histolojik tetkik için sinovyal biyopsi alımı, 

2- Sinovyanın dtirumu gözlenir ve sinovitisin derecesi beli~l~nir~ 

3- Şüpheli bir tanıya kesinlik kazandırarak yanlış konulmuş bir 

tanıyı düzeltir (41, 84, 155, 195). 
Sekonder iltihabi reaksiyonlar şeklinde ortaya çıkan spesifik ol

mayan artritler bir meniskus lezyonu .yada mekanik irritasyonlara ba~lı 

olarak ortaya çıkabildi~i gibi sistemik iltihabi hastalıkların eklem i

çindeki belirtisi şeklinde de kendini gösterebilir. 

KLEIN ve HUTH, alınan sinovyal biyopsilerin histolojik tetkiki 

ile kesin tanı konabileceğini, romatoid artrit ve juvenil romatoid art

rit gibi hastalıklarda daha çok hastalığın derecelendirilmesinde yarar

lı olaca~ını bildirmişlerdir (113). 

TAŞER, 30 olguluk serisinde 5 ol~uda kronik sinovit saptayarak 

sinovyal de~işikliklerde artroskopik görünüme dayanarak kesin tanı koy

manın ancak belirli olgularda mümkün olabileceğini ve biyopsi alınarak 

histopatolojik tetkikinin yapılmasının önemini belirtmiştir (191). 

Çocuklar ve dil sorunu olan hastaların diz problemlerinde koope

rasyon kurulmasındaki güçlük nedeniyle klinik tanı konulması zordur. 

Böyle durumlarda artroskopi indikasyonu do~arnk gereksiz artrotomiler 

önlenmektedir (47, 48, 84, 195). 
ALCHROTH ve GLASGOW, 2-16 yaş arasında ve diz şikayetleri olan 

250 olgunun 100 tanesinde artroakopi uygulamışlardır. 27 tanesinde me

niekus lezyonları, 26 olguda osteokondritis dissekans, 4 olguda kondro

malazi patella, 5 olguda çapraz bağ anomalisi, 18 diz normal ve 20 ol

guda da spesifik olmayan ve romatoid artrit tanısı konulduğunu belirt

mişlerdir. Sonuç olarak çocuklarda artroskopinin zor ancak tanıdaki ö

neminin özellikle osteokondritis dissekans, sinovit ve septik artrit

lerde fazla olduğunu belirtmişlerdir (3). 
EISKJAER ve LARSEN, 1-18 yaşları arasında olan 174 olgunun 182 
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d~zini artroskopik olarak incelemişlerdir. Olguların % 38 ·inde artroe

<. kOPik bulgularla gereksiz artrotomilerden kaçınıldığını belirtmişler

. d}r (47). 

Anterior diz ağrısına neden olan hastalıkların ayırıcı tanısın

~ d~ artroskopinin gerekli olduğunu savunan yazarlar ço~unluktadır (26, 

28, 102, 126, 136, 147). 
Diz eklemini ilgilendiren en önemli problemlerden biriside ek

ıem kıkırdağının lezyonlarıdır. Gerek klinik gerekse._radyolojik olarak 

oftaya çıkarılması çok güçtür (114, 119, 174, 206). 
GLINZ, şUphelenilen kıkırdak lezyonlarında artroskopi-nin bil tlin 

y~ntemlere göre üstünlü~U oldu~unu belirterek, kondromalazi olguların

d~ çok sık yanlış tanı konulduğunu ileri sürmüştür (69). 
ZOLLINGER ve SCHMOHL, artroskopik muayene ile kondropatilerde 

konservatif ve cerrahi tedavi seçiminin yapılabilece~ini belirtmişler

dj.r ( 206). 

MANN ve BLAUTH, artroskopinin en önemli kullanma alanının eklem 

yUzilnde olan kıkırdak değişikliklerinin tanımı olduğunu savunmuşlar

d,.r (127). 
Patellofemoral eklemdeki ağrı patolojiyi tam olarak göstermemek

tedir. JOHNSON, artroskopik gözlemle tam olarak eklem kıkırda~ının ince

ıenebilece~ini böylece gereksiz operasyonlardan sakınılacağını savunmuş

tıır (102). 

JOYCE ve MANKIN, eklem dışı patolojilerinde diz içinde ve di~er 

e~lemlerde de a~rılara neden olabilece~ini ileri sürerek dikkatli anam

rıez, iyi bir fizik muayene, uygun grafiler ve laboratuvar çalışmaları

n~nda yapılması gerektiğini bildirmişlerdir (107). 

Diz eklemi dejeneratif değişikliklerin de eklem yıkanmasının ö

nemli oldu~unu ve semptomları azalttığını belirten JACKSON, mekanizma

nln tam olarak bilinmediğini açıklamıştır. Yıkama ve şişirme sırasında 

yapışıklıkların açıldığını, eklem içindeki kıkırdak ve fibrin artıkla

r1nı uzaklaştırıldığını ve kronik sinovit oluşturan bazı irritan fak

törlerin elimine edildiğini savunmuştur (99). 
MINKOFF, artroskopinin di~er metodlarda olmayan tedavi değeri 

üzerinde durarak geniş artroskopların kullanılmasıyla eklemin yıkana

bileceğini, ağrıya neden olan küçük yapışıklıkların açılabileceğini, 

septik artritlerin bile drene edilebilece~ini öne sürmüştür (137). 
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Olgularımızda da artroskopiden sonra yapılan kontrollerde semp

tomların kaybolduğunu izledik. 

Buraya kadar artroskopinin indikasyonları ve tanısal de~eri tar

tışılmıştır. Şimdide artroskopik muayenede ne tUr bir artroskopun kul

lanılmasının tartışılmasında yarar v~rdır. 

WATANABE No. 21 medeli son yıllara kadar en fazla tercih edilen 

artroskop olmuştur (27, 36, 46, 84, 93). 
EIKELAAR, Watanabe No. 21, Storz ve Wolf artroskop modelleri ara

sında geniş karşılaştırmalı ·bir çalışma yapmıştır. Watanabe artroskopun

da optik sistem çok gelişmiş olmasına rağmen EIKELAAR'a göre bazı sakın

caları vardır: 

1- Lamba ucunda oksitlenmeye bağlı görüntü kısıtlanır. 

2- Çapı kalın olduğundan hareketler çok sınırlı olup manüplasyon

lar sırasında lamba eklem içerisinde kırılabilir. 

3- Lambanın ısınmasıyle artroskop ucunda hava kabarcıkları meyda

na gelir. 

4- Meniskusların arka boynuzları, arka çapraz bağ ve popliteal 

foesanın gözlenimi zordur (46). 
Son yıllara kadar rakipsiz olan Watanabe No. 21.~odeli bugUn ar

tık yerini daha modern sistemlere bırakmıştır. BugUn çeşitli firmalar 

tarafından Uretilen modern fiberoptik artroskoplar genelde etrafı ışık 

geçiren cam liflerle·sarılı çubuk-mercek sisteminden oluşmuştur. Bu çu

buk-mercekler ve etrafındaki cam lifler beraberce sert metalden yapılmış 

bir kılıfla sarılmıştır (148, 169, 178). 
Fiber aydınlatmalı artroekoplar~a üretilen ışık, soğuk ışıktır. 

Bu tip ışık kaynaklarının UstUnlUkleri şöyle sıralanabilir: 

1- Işık kayna~ının ebatları önemli değildir. Oldukça yüksek yo

ğunlukta ışık elde edilebilir ve giiçlü bir so~utma sistemi sağlanabilir. 

2- Bozulma durumunda ışık kaynağını değiştirmek yada tamir etmek 

kolaydır. 

3- Tek bir ışık kayna~ı değişik aletleri aynı anda besleyebilir. 

4- Işık kayna~ının ömrü ve güvenirliliği iç aydınlatma sistemine 

göre daha fazladır. 

5- Muayene esnasında projeksiyon lambasının de~iştirilmesi mlim-

kUndUr. 

6- Birçok küçük ampul çeşidinin depolanma ihtiyacı g~derilmiş

tir (148, 169). 

I 
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Optik ve aydınlanma sistemlerindeki üstUnllikler modern artros

~9ların daha çok tercih edilmelerine neden olmuştur. Bu nedenle.bizde 

U~niğimizde Stryker firması tarafından imal edilen artroskopi llnite

a~i kullanm~ktoyız. Bu artroskoplar 4 mm. çapında; olup hem ince hemde 

blln çaplı artroskopların özelliklerine sahiptir. 

Artroskopik muayenede gaz yada sıvı ortamı Ustünlükleri hakkında 
'"' 

çeşitli görüşler vardır. "Gaz mı yoksa sıvı ortam mı daha iyidir 11 soru;l.-

du~unda her ikisininde birbirine göre Ustünllik ve sakıncaları vardır 

cevabı verilebilir ( 197). 

Sıvı ortamın llstUnlükleri şunlardır: 

1- İlave araçlara gerek yoktur. 

2- Eklem içi basınç kolaylıkla ve kendiliğinden ayarlanabilir. 

3- Gerekli oldu~u an eklem yıkanabilir. 

4- Sinovya ve kıkırdakta bulunan patolojiler daha kolay tanınır. 

5- Küçük.serbest cisimler trokar kılıfından yıkama sırasında dı-

şarı çıknrılnbilir. 

6- Eklemlerin yıkanmasının tedavi edici bir de~eri vardır. 

Sıvı ortamın sakıncaları şöyle sıralanabilir: 

1- Görüntü sık bulanıklaşır. 

2- Kanamalı durumlarda eklemi yeniden yıkamak gerekir. 

3- Akvaryum efekti oluşur. 

Gaz ortamın UntUnlUklerini de şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Sinovyal mambranın, villusların ve Hoffa ya~ yaatıkçı~ının 

itilmesi ile eklem boşlu~u büyür ve muayene kolaylaşır. 

2- Kıkırdak destrükaiyon dereceleri daha iyi görülür. Bunun nede

ni ışığın gaz ortamda sıvı ortama göre daha iyi geçmesidir. 

3- Optik sistem gaz ortamında daha iyi görüntü verir. 

4- Serbest cisimler gaz ortamda hareket etmezler. Kanamalar sıvı 

ortamdaki kadar görUntUyU bulanık hale getirmezler. 

5- Gaz ortam örne~in nitrojen artroskopik cerrahide özellikle e

lektirikli aletlerin kullanılmasında yararlıdır. 

6- Gaz ortamda görüntü sıvı ortama göre % 50 oranında fazladır. 

ÇUnkU gaz ortamın yansıma indeksi daha fazladır (52, 83 1 84, 191). 

Klini~irnizde artroskopik muayeneyi sıvı ortamda ve oda sıcaklı

~ındaki serum fizyolojikle yapmaktayız. "Artroskopik set 11 kullanarak 

devamlı yıkama ile eklem içindeki kanamalı ve bulanık sıvı rahatça te-
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mizlenerek daha net bir görüntü elde edilmiştir. 

Artroskopik muayenede, anestezi şekli konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. Genel ve lokal anestezinin kendilerine özgü üstünlük ve sa

kıncaları olmasına rnğmen diz eklemi artroskopisinde her ikiside rahat

lıkla kullanılabilir (69, 84, 148). 
Lokal anestezinin üstünlükleri şöyle saralanabilir: 

1- Premedikasyona gerek yoktur. 

2- Anestezi uzmanına ihtiyaç olmayıp artroskopik muayene her za-

man yapılabilir. 

3- Emin ve ucuz bir metodtur. 

4- 1ncelemi için yeterli bir süre etkisini korumaktadır. 

5- Poetoperegözlem kısa olup·hemen taburcu edilebilir. 

6- Hasta uyanıktır, hava yolunu kendisi takip etmektedir. 

7- Tanısal artroskopiden sonra aynı anestezi ile gerektiğinde 

artrotomi yapılabilmektedir (78, 84, 135, 170, 192). 
Lokal anesteziyi savunanların yanında genel anesteziyi savunan

larda çoğunluktadır. Genel anestezi altında bağ muayenesi daha rahat 

bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahın üzerindeki stres azaltılarak, 

turnike altında çalışmak mümkündür. Ağrı probleminin olmaması ve tam 

bir kas gevşemesinin sa~lanması nedeniyle diz eklemine istenen hareket

ler yaptırılarak eklem boşluğu daha iyi açılmaktadır (37, 69, 84, 162). 
Olgularımızda artroskopi deneyimimiz fazla olmadığından genel 

_anesteziyi tercih ettik. Genel anestezi hem daha iyi bir hasta kontro

lünü hemde stressiz ve sessiz bir ortamda çalışmayı sağlamıştır. 

Son yıllarda eklem lezyonlarının tanı, tedavi, e~itim ve araş

tırmasında kullanım nlanı oldukça genişleyen artroskopik muayenenin, 

ne ölçüde kullanılabilece~ine karar verebilmek için yöntemin komplikas

yon ihtimalininde iyi bir şekilde bilinmesi gereklidir. Şüphesiz de~e

yimli bir cerrahın, steril şartl~rda alet ve tekni~i en iyi bir şekil

de planlaması oluşacak komplikasyon.oranını minimale indirecektir (37, 

105). 
EIKELAAR, artroskopi uygulanan 267 olguluk serisinde hiç en

feksiyon görülmediğini, bir olguda fizyolojik serumun subsinovyal do

kuya enjekte· edildi~ini, 6 olguda kıkırdak dokuda alet manüplasyonuna 

ba~lı çiziklerin oluştu~unu belirtmiştir (46). 
SHERMAN ve arkndaşlnrı, 26110 olguluk serilerinde % o,8 oranında 
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derin enfeksiyon meydana geldi~ini ileri sürmüşlerdir (173). 
MOCKWITZ, artroskopik muayene yapılan 250 olguluk serisinde in

feksiyon oranının % 0,3 olduğunu bildirmiştir (143). 
DICK ve arkadaşları, 3714 olguluk serilerinde hiç birisinde in

reksiyon görUlmedi~ini, 74 olguda ( % 2 ) kıkırdak yaralanmaları, 2 

oıguda auprapatellar .poşun yırtılması, 1 olguda Bakeiii~tinin sıvı ve

rilişi sırasında şişmesi ve boşalmaması, 2 olguda hemartrozun oluşması, 

26 olguda artroskop kırılması, 4 olguda.subkutan amfizem, 2 olguda bron

kOspazm, 22 olguda alerjik deri reaksiyonları, 7 olguda Hof!a ya~ yas

t1kçı~ının şişirildi~ini bildirmişlerdir. Bu komplikasyonlarında artroe

kOpik muayeneye yeni başlandı~ı dönemde oluştuğunu savunmuşlardır (37). 
ROSENBERG ve WONG, artroskopik muayene yaptıkları 778 olgunun 

2 sinde tromboflebit, 4 Unde yüzeyel infeksiyon, 2 sinde medial kolla

teral bağ zedelenmesi, l inde de cilt altına sıvının geçti~ini tesbit 

etmişlerdir (162). 
DANDY ve JACKSON, 675 olguluk serilerinde yaptıkları 800 artros-

~opik muayenede artroskopiden sonra artrotomi uygulanan 460 olgunun 4 ün

de yüzeyel infeksiyon, 2 olguda dizin anteromedialinde anestezi, l olgu

da eklem içinde lamba kırılması, 2 olguda ise kuadrisepst~ tetanik kont

raksiyonlar oluştu~unu bildirmişlerdir (27). 

Kliniğimizde artroskopik muayene uygulanan olgularımızda sınırlı 

.sayıda olmasına ra~men komplikasyon görülmemiştir. 

Yukarıdaki tartışmalardan da görUlece~i gibi diz eklemi içindeki 

patolojilerin tanısının konulmasında klinik ve radyolojik yöntemler ye

tersiz kalmaktadır. Artroskopi her geçen gün, gUn geçtikçe genişleyen 

bir indikasyon alanı ile diz içi patolojilerin~ oldukça yUksek oranda 

do~ru olarak tanımlayan komplikasyonu az bir yöntemdir, Bu yöntemin ge

lecekte kısa bir sUre sonra Ulkemizde daha yaygın olarak kullanılaca~ı-

na inanıyoruz. 
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SONUÇ 

Diz eklemindeki patolojilerin tanısı ve tedavisinde konu ile il

gili yayınlar ve bu· yayınların ışı~ı altında olgularımızın incelenmesin

ae şu sonuçlara varılmıştır. 

1-Diz içi yumuşak doku lezyonlarının tanısında artroskopi MRI, 

artrografi, tomografi gibi diğer yöntomlerden daha tistiindUr. 

2-Tanısal artroskopi yanında cerrahi nrtroskopi alanı gUn geçtik

çe genişlemektedir. 

3-Problemli ~e şUpheli diz patolojilerinden Knc~ artroekopi yapı

-ıarak gereksiz artrotomilerden kaçınmak mtimkUndUr. 

l~-Çocuk, psik~yatrik ve dil sorunu olan hastaların diz içi lezyon

ıarında kooperasyon kurulamadığından fi?.ik muayene ve radyolojik bulgular 

1eterli olmayıp artroskopik muayenenin yapılması gereklidir. 

5-Diz problemlerinin erken tanı ve tedavisinde bugün eskiden kul

lanılan "bekle-gör11 düşüncesi artroskopi sayesinde "gör-uygula11 diişUnce

eiyle yer değiştirmiştir. 

6-Artroskopi araştırıcıya birkaç kez bakma olanağını vererek haa

talı~ın takibinde ve tedavi planının çiziminde yararlanılan, yanılma ora

~ı çok az olan bir yöntemdir. 

?-Diz içi lezyonları artroskopik olarak fotoğraflanabilir. Bu da 

dökUmentasyo~, araştırma ve tanıtm~ bakımından önemlidir. 

8-Diz eklemi artroskopik muayenesinde iyi bir görUntU, etkili bir 

irrigasyon ve eklem içi foto~raflarının net olarak çekilebilmesi için art

roskopik muayenede kalın çaplı artroskoplar kullanılmalıdır. 

9-Artroskopik muayenede çeşitli giriş yolları olmasına rağmen bugün 

en çok WATANABE'nin klasik anterolateral ve anteromedial girişleri kulla

nılmaktadır. Eklem içindeki bir oluşumun g~zlenimi en rahat olarak o olu

şumun karşı tarafından yapılan bir girişle sağlanmaktadır. 

10-Soğuk aydınlatma sistemine sahip fiberoptik elemanlar ile çubuk 

mercek sisteminin kombinnayonundan oluşan nrtroskoplar teknik özellikleri 

nedeniyle diğerlerinden Ustündiir. 

11-Tanısal ve cerrahi artroskopinin ynpılışı ve tnkibi sliresince çok 

az komplikasyon görülür. 
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ÖZET 

Atatürk Universitesi Tıp FakUltesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana

bilim Dalında 1988-1989 yılı içerisinde diz problemi olan olgularımıza 

tanısal artroekopi uygulanmıştır. 

Artroakopik aletlerin günümüze kadar geçirdi~i aşamalar belirti

lerek özellik arzeden artroskop moddelleri tanıtılmıştır. Diz ekleminin 

normal ve artroskopik görünümü ile diz eklemi muRyeneai detaylı bir şe

kilde anlatılarak artroskopinin indikasyon ve kontrindikasyonları belir

tilmiştir. 

Artroskopik muayenede giriş yolları, uygulanan anestezi, artroa-

kopinin komplikasyonları, artroskopik cerrahi gözden geçirilmiştir. 

Watanabe tekniğine uygun olarak olgularımıza genel anestezi al

tında, Stryker artroskopi ünitesi ve 10, 30, 70, derecelik artroskoplar 

kullanılarak artroskopik muayene yapılmıştır. 

Olgularımız içinde ilginç özellikleri olanlRrdan örnekler veri

lerek, yayınlar ve olgularımızdan edindi~imiz deneyimler sayesinde art

roekopik muayene tartışılmıştır. Sonuçlar maddeler halinde sunulmuştur. 
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