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GİRİŞ VE AMAÇ 

Konjenital talipes ekinovarus, oldukça sık rastlanan bir deformite olmasına rağmen, 
gilnilmilzde henüz doyurucu bir tedavi şeması elde edilememiştir. Aynca temel kavramları ve 
patolojisi konusunda da anlaşmazlıklar vardır. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan bu deformitenin tedavisi "Corpus Hippocratum" da 

(MÔ 400) manipulasyon, bandaj ve düzeltici ayakkabı şeklinde yer almıştır. Hippocrates, "en 
iyi tedavi için, ayak kemiklerinde ve bacakta bozukluk meydana gelmeden önce davranmak 
gerekir. Bir balmumunu şekillendirir gibi hem elle hem benzer şekilde bandajlamayla, 

bükillmüş ve kontrakte olmuş yapılar gerçek doğal pozisyona getirilmelidir. Ancak 

zorlayarak değil nazikçe davranmalıdır" diyerek erken ve nazik manipulasyonlann tedavideki 

önemini vurgulamıştır. Hippocrates, ayrıca talipes ekinovarusun nilkslerinden kaçınmak için 

özel botlar kullanmıştır. 7 

Fallopio (1523-1562) bir defada·yapılan zorlu manuel düzeltme yerine her gün biraz 

daha, yavaş yavaş dilzeltmeyi tavsiye etmiştir. 11 

1803'te, Scarpa talipes ekinovarus patolojisinin ilk doğru tanımını vermiştir. Guerin 
(1836), talipes ekinovarusun tedavisinde alçıyı kullanan ilk cerrah olmuştur1 32• 

Anestezinin kullanıma girmesi (Morton, 1846), aseptik ve antiseptik tekniklerin 

geliştirilmesi (Semmelweis, 1861; Lister, 1867) ve turnikeden yararlanılması (Esmarch, 
1873) deformitenin tedavisindeki dönüm noktalarını oluşturmuştur.7 

Talipes ekinovarus deformitesinin bütün ögelerini düzeltmeye yönelik fonksiyonel 

splintler ilk defa Arcaeus (1667) ve Pare (1840), daha sonra Adams (1866) tarafından 
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tanımlanmış ve pek çok kişi tarafından kullanılmıştır.7 
19. asnn ikinci ve 20. asnn ilk yarısında, Hippocrates'in sağlam ilkelerinden sonra, 

tendon yırtılmalarına ve kırıklara önem vermeksizin tek seansta deformiteyi düzeltmeyi 

amaçlayan bir ekol oluşmuştur. Frankfurt'tan Lorenz'in (1784) geliştirdiği cihaz, Thomas'ın 
(1886) kullandığı "wrench" tarsoklast, Forrester Brown'ın (1936) klempi ve Denis 

Browne'ın (1937) kıskacı (nut-cracker) bu amaçla kullanılan cihazlardır. Kuvvete dayalı 
yöntemlerin en son savunucusu Perkins ( 1961) olurken, buna karşı olanların sayısı da 
giderek artmıştır. Chiulamila (1904), Brockman (1937), Scheel (1958), Seyfarth (1962), 
Keim ve Ritchie (1964), Lange (1971) bunlar arasında sayılabilir. Van Assen (1934), 
zorlamaya bağlı olarak oluşan tibyal ve fibular epifiz harabiyetine özel olarak dikkat 
çekmiştir. Brockman (1937) her kuvvetli manipulasyonun gelecekteki sertliği arttırdığını ve 
uzamış immobilizasyonun kaslara zarar verme eğiliminde olduğunu bildirmiştir. Günümüzde 
kuvvete dayalı konservatif tedavi yöntemleri terk edilmiştir. Hippocrates'in kuralları, kişisel 
varyasyonlarla pek çok kişi tarafından izlenmektedir. 7 

Kite (1930, 1932, 1964), önceleri alçıdan evreli olarak kama çıkarmayı tercih 
ederken, sonradan nazik manipulasyon yöntemlerini benimsemiştir. Manipulasyonlar 
arasında ayağın pozisyonunu alçılarla koruyan, Kite dikkatini öncelikle önayağa yöneltmiş, 
ekinusla ise buradaki deformiteyi düzelttikten sonra ilgilenmiştir. Jones (1924) ve Forrester 
Brown (1935) alçıya karşılık yapışkan bantlama yÖntemlerinin UstünlUklerini 

savunmuşlardır. Denis Browne ateli (1956), bu arada h~tırlanmaya değer olarak yaygınlık 
kazanmıştır. Kas dengesini sağlamak için refleks stimulasyonun (Furlong, ı 960) önemini de 

bu arada belirtmek gerekir.203 

Talipes ekinovarusun tedavisinde konservatif ve cerrahi yöntemler ve bunların 
başlangıç yaşı konusundaki tartışmalar hem eskiden hem gUnUmUzde devam etmektedir. 
Jones ve Lovett (1924) ve Lange (1934) konservutif tedaviyi savunmuşlardır. Lange, 
"yenidoğanın talipes ekinovarus tedavisi daima kansızdır" demiştir. Rnhl (1952) ise, 

"yalnızca konservatif tekniği bilmeyen kişi tulipcs ekinovarusu ameliyat eder", diye 

yazmıştır. Buna karşılık aynı yıllarda birçok ortopedist, konscrvatif tedavi yanında cerrahi 

tedaviyi savunmuştur. Debrunner (1956) görüşünü, "Talipes ekinovarusun dıştan 

konservatif tedavisi, deformiteyi oluşturan güçlerin devamlı etkisini değiştirmez. Hayatın ilk 

3-4 yılında yoğun gelişme devresinde olan bu güçlerin ortadan kaldırılmaması bir suç 

olacaktır" şeklinde ifade etmiştir. Imhauser ( 1980), "ekinus daima cerrahi olarak 

düzeltilmelidir", diye yazmıştır.7 
Talipes ekinovarusta yumuşak doku ile ilgili ilk cerrahi girişim muhtemelen 1784'de 

Lorenz tarafından yapılmıştır. Lorenz, Frankfurt'lu Thinius adındaki bir doktorun önerisi 

Uzerine Aşil tendonunu kesmiştir. Daha sonra Sartorius (1812) ve Delpech (1816) aynı 
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ameliyatı yapmışlardır. Sonraki yıllarda Stromeyer (1831) ve Little (1839) rutin olarak Aşil 
uzatması yapmışlardır. Little, yönteme tibyalis posteriyor ve fleksör hallusis longus 

tenotomilerini de eklemiştir. Ferguson (1846), Aşil tendonu, tibyalis posteriyor, fleksör ve 

ekstensör hallusis, fleksör ve ekstensör digitorum tendonlarını ve plantar fasyayı subkutan 

olarak kesmiştir. Adams (1866), düzelmemiş talipes ekinovarusun kaslarının dejenere 

olduğuna inanarak erken cerrahi tedavi önermiş ve gergin olan talokalkaneonavikUler eklem 

ligamentlerini kesmenin zorunlu olduğunu savunmuştur. Phelps (1890), Nichols ( 1897), 

Codivilla (1906), Steindler (1920), Brockman ( 1937) ve Dwyer (1963) serbestleştirme 
operasyonlarının diğer ustalarıdır. Turco (1971) ise posteromedyal serbestleştinnede akla 

gelen en popUler kişidir. Carroll'dan (1978) sonra McKay (1982) ve Simons (1985) tam bir 

subtalar serbestleştirmeyi savunmuşlardır.7 
Talipes ekinovarusun tedavisinde serbestleştirme ameliyatları yanında tendon 

transferleri ve kemik ameliyatları, başvurulan diğer cerrahi yöntemleridir. Bu amaçla, Lange 

(1951), Fengler (1954), Stracker (1955) tibyalis posteriyor tendonunu, Garceau (1940, 

1967), Singer ve Fripp (1958), Ponseti (1972) tibyalis anteriyor tendonunu ve Attenborough 

( 1972) fleksör hallusis longus tendonlannı kullanmışlardır. Bu tendonlar genellikle ayağın 
orta çizgisinde kuneiformlara, bazan daha laterale transfer edilmiştir. 7 

1857'de Solly, kemik Uzerine ilk ameliyatı yapmış, kuboidi çıkannıştır.1 32 Lund 

(1872) ilk astragalektomiyi yapmıştır1 32. 1875'de Colley ve Uç yıl sonra da Bryant, ayağın 
dış kenarından bir kemik kaması çıkarmışlardır. l 883'de Pughe, talus başını kesmiştir132· 
Ryerson'un (1923) UçlU artrodezi, Evans'ın (1961) kalkaneokuboid artrodezi ve Dwyer'in 

(1963) kalkaneus kama osteotomisi en çok kabul gören kemik ameliyatları olmuştur7. 
Biz bu çalışmamızda, konjenital talipes ekinovarus konusunda gUnUmUzdeki 

bilgilerimizi ve literatUrU gözden geçirmeyi, hastanemizin bu deformite ile ilgili takip ve 

tedavi protokolUnU yeniden ele alarak sağlamlaştırmayı ve Ocak 1985-Şubat 1991 tarihleri 

arasında tedavi edilen olguların sonuçlarını sunmayı amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER 

Geleneksel olarak konjenital talipes ekinovarus defonnitesinde topuk inversiyonda, 
önayak ve ortayak inversiyon ve addUksiyonda (varus), ayakbileği ekinus pozisyonundadır. 
Konjenital talipes ekinovarus, talokalkaneonavikUler ve kalkaneokuboid eklemlerin 

intrauterin yer değiştirmesi ve kötU-dizilimidir (malalignment). Talus, ön ucu laterale dönmilş 
ve plantar fleksiyondadır. Baş ve boynu mcdyale ve plantar tarafa doğru eğilmiştir. 
Kalkaneus, ön ucu subtular eklemden itibaren medyule dönmilş ve plantar fleksiyondadır. 
Arka ucu fibular malleole dayanır. Naviküler kemik medyal ve dorsale yer değiştirmiştir. 
Kuboid ise kalkaneusa göre medyale gitmiştir. Bu eklemsel kötil-dizilimler kapsiller, 

ligamentöz ve muskillotendinöz kontraktilrlerle de sıkıca sabitleştirilmiştir.212 

NOMENKLATÜR 

'Talipes' kelimesi Lutince talus (ayakbileği kemiği) ve pes (uyuk) kelimelerinden 

tllrctilmiştir. Konjenital kökenli uyuk defornıitelcri için kullanılan jenerik bir terimdir. Orijinal 

olarak talipes kelimesi yalnızca hastanın ııyukhilcği Uzerinde yllrllıncsine sebep olan uyuk 
defomıitcleri için kullunılınıştır.210 Ayak ve uyukhileğini birlikte ilgilendiren dcfornıitclcr için 

pes kelimesinin kullanımı literutUrde bUyilk c>rancJıı terkcdilmiştir. Konjcnitul urkuııyıık 
defonnitcleri doğru olarak tali pes' kelimesi ile ifade edilir; terimin arkasına bozuk anatomiyi 

tanımlayıcı ek terimler eklenir. 120 
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. Buna göre plantar tleksiyonda olan bir arkauyak için tali pes ekin us, dorsitleksiyonda 

ise talipes kalkaneus, inverte ise tali pes vanıs ve everte ise tali pes valgus denir. 120 

Ayak ve ayakbileği için dört temel deformite tanımlanmıştır: varus-topuk 

inversiyonda ve önayak addilksiyon ve inversiyondadır; valgus-topuk eversiyonda ve 

önayak abdilksiyon ve eversiyondadır; ekinus-ayak plantar fleksiyondadır ve parmaklar 

topuğa göre daha aşağı seviyededir; kalkaneus-ayak cİorsifleksiyondadır ve topuk 

parmaklardan daha aşağı seviyededir.210 

Konjenital talipes ekinovarus'a TUrkçemizde yumruayak, çarpıkayak, çomakayak 

gibi isimler verilmektedir. Çarpıkayak terimi hemen anlaşılacağı gibi tanımlayıcı bir özelliğe 

sahip değildir, fakat tıp çevrelerinde kullanıhnaktadır. Bir ayağın çarpık olması, sadece 

ekinus ve varus yönünde değil, diğer yönlerde de mümkündür. Konjenital TEV (talipes 

ekinovarus) için İngilizcede clubfoot, Almancada klumpfuss denilmektedir. Fransızcada 

"pied bot" terimi bütün doğuştan ayak anomalileri için kullanılmaktadır. Bot; künt anlamı 

taşır. TEV için ise, Fransızcada pied-bot varus equin congenital denir.22 Deformiteye 

İtalyancada "piede torto", İspanyolcada "pie truncado" denilmektedir.22 İleri yaşlardaki 
sebitleşmiş deformiteye envetere TEV de denilmektedir. 130 İngilizcede deformiteye için 

nadiren reel-foot ismi de verilmektedir.64 Reel, makara, çıkrık iği demektir. 

İngilizcedeki 'club' golf sopası, çomak anlamlanndadır. Çomak, silah olarak 

kullanılabilen bir ucu kalınlaşmış ağır değnek şeklinde tarif edilmektedir. Çomağın ucu biraz 

içe kavisli ve yumru şeklindedir. Buna göre bu deformiteye çomakayak veya yumruayak13 

denebilir. Pratikte yumruayak terimi yaygın olarak kullanılmamaktadır. Aslında halkımız bu 

deformiteyi, gördüğümüz kadarıyla özel olarak isimlendirmemekte, yalnızca 'ayaklan eğri' 

diye nitelendirmektedir. 

Konjenitul talipes ckinovarus'un tipleri için de değişik isimler vıırdır. Rijit olıın tipe 

gerçek çarpıkayak (true clubfoot), intrensek tip, tip il, yapısal veya strllktUrcl çarpıkayak 

(structural clubfoot) gibi isimler verilmektedir.203 Tachdjian yalnızca bu tipi kabul etmekte ve 

esnek olan diğer tipi postüral bir bozukluk olarak görmektedir. Konjenital talipes ekinovarus 

teriminin, yalnızca talokaneonavikUler eklemin gerçek medyoplantar yer değiştirmesinin 

olduğu bu rijit tip için kullanılmasını önermekte vç esnek olan tipe "postüral clubfoot" 

demektedir.2 11 Gerçekten farklı etkenlerle meydana gelmiş iki antiteye aynı kelimeyi 

kullanmak kavram karışmasına neden olmaktadır. Esnek olan çarpıkayak tipine literatilrde 

ekstrensek tip, fleksibil tip, tip 1, klinik çarpıkayak (clinical clubfoot), postUral çarpıkayak 

gibi isimler verilmektedir. 203 

Konjenital talipes ekinovarusa bazan idyopatik talipes ekinovarus da denmektedir. 

Bu terim, deformiteyi, bilinen nöromüskUler disfonksiyon durumlarında meydana gelen 

şekiller ile (miyelodisplazi ve artrogripozis gibi) açık genetik kurallarla geçiş yapan ve diğer 
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sendromların bir parçası olan bozukluklardan ayırmak için kullanılmaktadır. 

1NS1DENS 

Konjenitul tulipes ckinovurus, ayuğın en sık gfüUlcn konjcnital dcformitclerinden 
biridir. 

Talipes ekinovanısun insidcnsi ırk ve cinsiyete göre geniş oranda değişir. Avrupada 

sıklık bin doğumda 1-1.2 civarındadır. 203 Kafkas yalılarda bin doğumda 1.2 sıklıkta olup, 

erkek-kadın cinsiyet oranı 2 ye 1 dir. Erkek çocuklarda bin doğumda 1.6 iken, kızlarda bir 

doğumda 0.8 dir.211 Wynne-Davies'e göre Kafkasyalılarda çarpıkayakla doğma riski 

Avrupalılara göre 6 kere daha yilksektir.203 

Ste'wart, 1951 'de safkan veya yarı-safkan Hawaii halkında talipes ekinovarusun 
insidensini bin doğumda 4.9 sıklıkta bulmuştur. Elliot (1961), Alldred (1966) ve Veale 
(1966) tarafından ayn ayn yapılan çalışmalarda Maorilerde (Yeni Zelanda yerlisi) talipes 

ekinovarus insidensi yüksek bulunmuştur. Beals (1978), Maorilerde doğumsal sıklığı bin 

doğumda 6.5 - 7 .O arasında bulmuştur. Pompe van Meerdervoort ( 1977) tarafından Güney 

Afrika siyahlarında talipes ekinovarus insidensi bin doğumda 3.5 bulunmuşken; Pillay, 

Khong ve Wolfers ( 1967) tarafından Mala yalılarda, ı lintlilerde ve Singapurdaki Çinlilerde 
insidens sırasıyla 0.68, 1.51 ve 0.39 olarak bildirilmiştir. 

Tilrkiye'de konjenital talipes ekinovarusun insidensi için yapılan çalışmalar fazla 

sayıda ve geniş kapsamlı değildir. Ege ve ark. ( 1983 ), yeni doğmuş bebeklerde yaptıkları 

çalışmada bin doğumda 2.3 sıklıkta talipes ekinovarus bulmuşken, Ege aynı yıl yapuğı kendi 
yayınında bin doğumda, 1 oranında görüldilğilnU bildirmiştir.227 Say ve ark. (1969), 

çarpıkayak oranını bin doğumda 2 olarak yayınlamışlardır.227 Ünsaldı, Sivas'ta yaptıkları 

araştırmalarda doğuştan çarpıkayak görillme oranını binde 1-4.2 arasında vermektedir.227 

Palmer'in (1964) bildirdiğine göre, olgulann % SO'sinde tutulum bilateraldir. 
Ünilateral olgularda sağ taraf sola göre hafifçe daha fazla tutulur. 160 Olguların Unilateral veya 

bilateral olmasının prognoza etkili olmadığı bildirilmiştir. 101 

KALITIM 

Konjenital talipes ekinovarus, genetik etkenler olmadan çevresel veya ekstrensek 

sebeplere bağlı olarak oluşabilir. Konjenital an iller bantla birlikte görillen talipes ekinovarusta 

deformite uterus hacminin azalmasına bağlı olarak gelişmiştir. Torpin (1965), konjenital 

bantlı hastalarda amniyonun rolünü vurgulamıştır. Amniyonun travmatik rüptürüne bağlı 
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olarak konjenital aniller bant gelişir ve Cowell'a göre bunun genetik bir temeli yoktur.42 

Ekstrensek olarak oluşturulmuş çarpıkayağa ait bir diğer örnek Shaw ve Steinbach 

tarafından bildirilmiştir.42 Burada aminopterinin oluşturduğu fetal malformasyonlar 

gösterilmiştir. Aminopterin, folik asit antagonisti olarak görev yapan bir antimetabolittir; 

antineoplastik olarak ve ayrıca kemiricilerle mücadelede kullanılır. Bildirildiğine göre, 

gebeliğin 55-58. günleri arasında, düşük yapmak amacıyla bilinmeyen miktarda sodyum 

aminopterin alan 28 yaşında bir anne, daha sonra bu çocuğu doğurmuştur. Doğumdan sonra 

çocukta kilresel bir baş, kilçilk gözler, yarık görUnilmilnde palpebral fissilrler, belirgin 

hipognati, yilksek kubbeli damak, ekstremitelerin proksimal bölilmlerinin kısalığı ve bilateral 

talipes ekinovarus görUlmUştUr. Literatürde, annenin dilşilk yapmak amacıyla sodyum 

aminopterinin kullandığı, fakat aborsiyonun olmayıp bebeğin doğduğu talipes ekinovaruslu 

başka olgular da bildirilmiştir. · 

KUçUk uterus kavitesi, annenin aldığı ilaçlar ve d-tubokUrarin paralizisi esnasında in 

utero pozisyon gibi pek çok sebep konjenital talipes ekinovarusa yol açabilir, bUtiln ~u 

mekanizmalar ekstrensektir ve genetik bir temeli yoktur.42 

Talipes ekinovarusun etyolojisinde genetik etkenler yanında aynca bilinmeyen 

çevresel etkenler de rol oynar. Idelberger (1939), talipes ekinovarusun insidensini 

tek-yumurta (monozygotic) _ikizleri ile çift-yumurta (dizygotic) ikizlerini karşılaştırarak 

araştırmıştır. Tek-yumurta ikizlerinin % 32.S'i talipes ekinovarustan etkilenirken, 

çift-yumurta ikizlerinde orun% 2.9 olmuştur. Bu veri, deformitenin kökeninde hem genetik 

hem çevresel etkenlerin rol oynadığını akla getirmektedir. lntrauterin çevresel etkenler 

hakkında bilgi sınırlıdır,211 

Otozomal dominant kalıtım temelinde meydana gelen talipes ckinovarusun tipik 

örneği, ilk defa l 933'te Frceman ve Sheldon tarafından tanımlanmış ıslık çalan-yoz 

sendromu veya kranyokarpotarsal displazidir. Hastaların dudakları karakteristik olarak ıslık 

çalar gibi bilzUlmUştUr. Ellerde ulnar deviasyon, sindaktili, parmaklarda kontraktUrler vardır 

ve şiddetli talipes ekinovarus sıktır. Otozoınal dominant kalıtım açık olarak kanıtlanmıştır .. 

Hem anne-baba, hem çocukta bu sendrom varsa, sonraki her bir doğacak kardeşin bu 

sendromla ve şiddetli talipes ekinovarusla doğma olasılığı % 50'dir. Sendrom, sıklıkla yeni 

bir dominant mutasyona uğradığından gelecek kardeşlerdeki nilks olasılığı, anne-baba 

normalse, ihmal edilir derecede azdır.42 
Tali pes ekinovarusun otozomal resesif kalıtıını diyastrofik cücelikte görUlmektedir. 

Diyastrofik cilce olan çocukların sonraki kardeşlerinin dörtte birinin problem (ve şiddetli 

talipes ekinovarus) göstereceği umulmaktadır. Böyle bir durumda hem anne hem baba 

taşıyıcıdır ve hastalık tablosu göstermezler, fakat her b~ çocuk dörtte bir olasılıkla diyastrofik 

cücelik ve şiddetli tali pes ekinovarus gösterecektir. Otozomal resesif kalıtımla birlikte talipes 
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ekinovarus için ikinci örnek Larsen sendromunda görUlmUştUr. Steel ve Koh! (1972), Uç 

kardeşte talipes ekinovarusu da içeren iskelet anormallikleri bildirmişlerdir. Otozomal resesif 
kalıtım için bir örnek de Smith-Lemli-Opitz sendromudur. Pine ve ark. (1968) ayağın ön 

kısmında şiddetli varus deformitesi ve ayağın arka kısmında ekinus angulasyonu olan 

Smith-Lemli-Opitz sendromlu bir çocuk bildirmişlerdir.42 . 

Talipes ekinovarus aynca X-kromozomal resesif durumların bir parçası olarak da 

kalıt alabilir. Gorlin ve ark. ( 1970), konjenital kalp malformasyonu ve tali pes ekinovaruslu 
Pierre Robin sendromunda X-kromozomal resesif kalıtımla birlikte bUyUk bir soyağacının 

varlığını göstermişlerdir. Gorlin ve ark. tarafından bilidirilen soyağacı dört nesli 
kapsamaktadır; bUyUk-bUyUkanne X-kromozomal resesif genin orjinal taşıyıcısıdır. Bu 
kadının altı çocuğu olmuştur ve iki kızı taşıyıcıdır. Bu bUyUkannelerden birinin on çocuğu 
olmuştur. On çocuktan bir oğlan talipes ekinovaruslu ve bir oğlan da normaldir. Kız 

çocuklardan ilçU taşıyıcı ve beşinormaldir. Taşıyıcı annelerden ilkinin talipes ekinovaruslu 

bir oğlu, ikincisinin biri deformiteli iki oğlu ve UçUncUsUnUn gene biri çarpı kayaklı dört oğlu 
olmuştur. Diğer bUyUkannenin taşıyıcı iki kızının her biri talipes ekinovaruslu birer oğlan 
doğurmuşlardır.42 

Birçok sitogenetik anormallik, talipes ekinovarusu da içeren sendromları olan 

kişilerde meydana gelir. Insley (1967), kromozom l 8'in uzun kolunun bir parçasının 
eksikliği ile beraber talipes ekinovarusu olan bir sendrom bildirmiştir. Bu kişiler 
mikrognatiya, sazan-benzeri ağız, kriptorşidizm, mental retardasyon ve şiddetli bilateral 
talipes ekinovarus gösterirler. Sitogenetik materyalin fazlalığı ve kromozomun bir parçasının 

bozulması sebebiyle şiddetli talipes ekinovaruslu çocuklara yol açan sendromlar meydana 

çıkabilmektedir. Talipes ekonovarus, aşırı genetik materyal geçtiği zaman translokasyon 

durumunda kalıt almaktadır. Sitogenetik materyalin bozulması bir deformite oluşturma 

olasılığı göstermektedir. Insley'in serisinde, bir anne gebelik esnasında kısa bir sure X-ışını 

biriminde çalışmıştır. Sonuçta, annede X-ışınına maruz kalmaya sekonder olarak kromozom 
18'in eksikliği meydana gelmiştir, ki bu sitogenetik anormalliğin eksternal sebebine bir 

örnektir.42 

Konjenital talipes ekinovarusun en sık görülen şekli idyopatik olan tlirildilr; bir 

sendrom, Mendel kuralları ile ilgili bir bozukluk, sitogenetik bir anormallik veya ekstensek 
bir sebep bulunamayan normal bir bebekte göriilUr. İdyopatik talipes ekinovarusun geçişini 
açıklamak için pek çok teori öne silrUlmilştilr. Palmer (1964), ilk önce sebep olarak azalmış 
penetranslı otozomal dominant gen teorisini tercih ederken, sonradan elde edilen verilerle, 

muhtemelen intrauterin etkenlerin bazı etkileri ile birlikte kalıtımın multifaktöriyel sistemini 

benimsemiştir.160 Bu görüşe göre, kişilerde değişen rt,1İktarlarda talipes ekinovarusa sebep 

olan genlerin bir seti vardır. PopUlasyonda gen sıklığının normal bir dağılımı vardır, bazı 
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kişilerde bu genlerden ortalamaya göre daha az, bazılarında daha fazla vardır. Bu genlerin 

sayısı, bir çocukta düzeyi bilinmeyen bir eşiği aşarsa, talipes ekinovarus ortaya çıkacaktır. 

Oğlanlar, kızlara göre yaklaşık iki kere daha fazla etkilendiklerinden, genlerin eşik düzeyi 

oğlanlarda daha aşağıda olmalıdır. 

Wynne-Davies, talipes ekinovari.ısu genel popi.llasyonda bin doğumda 1.24 

bulmuştur. Onun aile çalışmaları birinciden, ikinci ve UçUncU derecede akrabalara geçişte 

insidensin hızlı bir şekilde azaldığını göstenniştir. Birinci derece akrabalar (kardeşler ve 

anne-baba) % 2.9 meydana geliş oranı göstermektedir, bu nonnal orandan 17 kere daha 

yUksektir. İkinci dereceden akrabalar arasında (teyzeler ve amcalar) % 0.61 oranında 
bulunmuş olup bu nonnal orandan altı kere daha yUksektir. ÜçUncU dereceden akrabalarda 

ise (kuzenler) bu oran % 0.2 bulunmuştur ve genel popillasyona yakındır. Monozigotik 

ikizler yaklaşık % 32.5 konkordans (yani ikizlerin her ikisinde de hastalık oluşmaktadır) 

gösterirler. Wynne-Davies, böylece, hastalığın insidensindeki bu azalmanın dUşilk 

penetranslı dominant bir geni veya multifaktöriyel kalıtım sistemini gösterdiğini 

düşünmUştilr.235 Ancak bu araştınnada meydana geliş oranlarındaki azalma, multifaktöriyel 

bir modeli daha fazla akla getinnektedir. Eğer bir dominant model geçerliyse, her bir devrede 

azalmanın ikide bir olacağı dilşüni.llür (yani .birinci dereceden üçilncil derece akrabalara 

geçişte oran %2'den % 1 'e ve %0.5'e düşmelidir). Keskin azalma (%32.5 - %2 • %0.6 -

%0.2) daha olası biçimde sistemin polijenik bir tipini göstennektedir.42 

Hem anne hem baba defonniteli ise veya ailede defonniteli kişiler birden fazla ise, 

sonrnki çocukta tnlipes ekinovarus gelişme riski artar. Genelde, tulipes ekinovarus sporadik 

olgularda, fıımilyal olanlara göre daha az ciddidir. Gene, bir nilcdc talipes ckinovaruslu 

olgulann sayısı ne kadar çoksa, sonraki çocukların duba rijit bir dcfomıite ile doğma olıısılığı 

da giderek artar.2 11 

Dominant-gen teorisine aykırı düşen ikinci bir nokta, Wynne-Davies'in, erkek 

hastaların akrabaları ile kıyaslandığında dişi hastaların akrabalarında daha fazla risk olduğu 

şeklindeki gözlemidir.42 

Polijenik model için kuvvetli bir doğrulama Ching ve 'ark. (1969) tarafından 
yapılmıştır; ırka göre talipes ekinovarusun değişen insidensini araştınnışlardır.42 Hawaii'de 

doğan doğuluların tatipes ekinovarus insidensi on bin canlı doğumda 5.67 iken, beyazlar için 

bu insidens onbin canlı doğumda 11.2 olarak hesaplanmıştır. Araştırıcılar, eklenen ırksal 

ögelerin hastalığı meydana getinnedeki farklı sorumluluklarını bariz olarak belirlemişlerdir. 

Hawaii polinezyalılarında, talipes ekinovaruslu çocuk yapma özelliğinin doğulular veya 

beyazlara göre daha fazla olduğu görUlmektedir. 

Etkilenen çocuğun kardeşleri arasında tali pes .ekinovarusun ortaya çıkma oranları 

Wynne-Davies ile Palmer, Conneally ve Yu tarafından derlenen korelasyonlarla 
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gösterilmiştir.42 Bir oğlan çocuğunda hastalık varsa, bunun sonraki erkek kardeşi 1/42 
olasılığında etkilenecektir, kızkardeş için ise daha az olasılık vardır. Def ektin belirlenmesinde 

bir kız için daha çok talipes ekinovarus geni gerektiğinden, defonniteli doğan bir kızın 

sonraki kardeşlerinde etkilenme olasılığı daha yüksek olacaktır. Erkek kardeş için bu oran 

1/16, kızkardeş için 1/40 tır. Eğer anne-babadan biri ve çocukta defonnite varsa, sonraki 
çocuğun defektli doğma olasılığı 1/4'tilr. Bu korelasyonlar beyazlar için araştırılmıştır ve 
diğer ırklarda farklıdır. 

Van den Bout (1984), konjenital TEV'in haHl bilinmeyen intrauterin bir etkene 

bağlı, değişen penetransta bir genetik defekt tarafından doğurulan multifaktöriyel bir 

bozukluk olduğu kanısındadır.228 

Sonuç olarak, idyopatik talipes ekinovarus, primer olarak multifaktöriyel kalıtım 
sistemiyle oluşturulur. Bu sistem, intrauterin çevresel etkenler tarafından modifiye edilir ve 

olasılıkla dominant yoldan etki Cden bir gen ile değiştirilir.42 

Genetik danışmanlık sırasında indeks hastanın cinsiyeti, anne-babada talipes 

ekinovarus olup olmadığı ve ailenin ırkı gözönUnde bulundurulmalıdır. Wynne-Davies'e göre 

bir Kafkaslı ailede anne ve baba normal ve indeks hasta erkekse, sonraki çocuğun talipes 

ekinovaruslu doğma riski % 2 dolayındadır. Aynı örnekte, anne-baba normal ve indeks hasta 

dişi ise risk % 5'e çıkar. Eğer anne ve babada talipes ekinovarus varsa ve önceden bir çocuk 

talipes ekinovaruslu doğmuşsa, fark daha da artar (%10-25). Bununla birlikte bu son grup 
için doğru rakamlar henUz tam elde edilmemiştir.211 

ETYOLOJİ 

Talipes ekinovarusun kesin sebebi bilinmemektedir. Geçmiş yıllarda, içinde pek az 

gerçek bulunan oldukça fazla spekillasyon ve teori ortaya atılmıştır.211 Etyolojiyi gözden 

geçirirken gerçek (strilktilrel) ve postilral talipes ekinovarusu ayn yerlere oturtmak gerekir. 

Postilral TEV tıpkı talipes kalkaneus gibi intrauterin malpozisyona bağlı olarak kabul 

edilmektedir. 203 

Etyolojik etkenler dört kümede toplanabilir. · 

A- İNTRAUTERİN MEKANİK ETKENLER 

Mekanik teori en eski olanıdır ve Hippocrates tarafından bildirilmiştir. Hippocrates 

fetal ayağın dış mekanik kuvvetler tarafından ekinovarus postUrUne itildiğini ileri sUrmUştUr. 

Böylece hızlı iskelet bUyUmesini takiben ligament ve kaslar adaptif olarak kısalırlar; tarsal 

kemiklerde özellikle talusta, malpozisyona uyumlu yeni eklem dizilimini izleyerek şekil 
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değişikliği olur. Ching ve ark. ile Wynne-Duvics'c göre, uterus içini 'sıkışık' bir ortam 

yapan ikizlik, yUksek doğum ağırlığı, primipar uterus, hidramniyoz, oligohidramniyoz gibi 

prenatal çevresel durumlarda talipes ekinovanıs insidensinin artmadığının gözlenmesinden 

dolayı kabul edilmemektedir.211 1969'da DeMeyer ve Baird, ratlarda oligohidramniyon ve 

amniyosentez ile yarık damak, talipes ekinovarus, mikrostomiya ve adaktili gibi anomaliler 

oluşturmuşlardır. 203 Amniyotik striktilrler ve tali pes ekinovarusun birlikteliğini Torpin 

(1965, 1968), Baker ve Rudolph (1971), Cowell ve Hensinger (1976) yayınlamışlardır.203 

Konjenital annUler bantlarla birlikte görUlen talipes ekinovarusun, uterus hpacminin 

azalmasına sekonder olduğu vurgulanmıştır. Burada sağlam kalan koryonla birlikte 

amniyonun erken yırtılması önemlidir.42 Uterus ile ilgili çevrenin etkisi, konjenital 

amputasyon ve ekstremitelerin konjenital bantları ile kendini gösterir. Gebeliğin erken 

döneminde anneye olan bir travma, kuryon sağlımı kalırken amniyonun yırtılması ile 

sonuçlanabilir. Böylece, belli olgularda oligohidramniyoz ve amniyotik dokunun 

kordonlarının formasyonu oluşur. Fetusun çevresini değiştiren bu travma, ekstremitelerde 

halka tarzında konstriksiyonlar ve hatta amputasyon yapabilir. Travma, gebeliğin erken 

devresinde olursa ve ekstremiteler amniyonik kordonlarla biltiinilyle sarılırsa, ekstremitelerin 

o kısmı damarlanmanın giderek kesilmesiyle konjenital ampute olacaktır. Ampute olmuş 

parça fetüsle birlikte çıkar. Bant, ekstremiteyi bütünüyle konstrikte etmezse veya bu travma 

gebeliğin geç döneminde meydana gelirse, ekstremitelerde bantlaşma olur. Bu çocuklar, 

aynca, oligohidramniyoz ve uterus kapasitesindeki azalmaya sekonder olarak yüksek oranda 

(% 56) talipes ekinovarus gösterirler.44 

Poswillo (1966), 49 rat embriyosunun amniyonunun delinmesini takiben 9'unda 

defekt belirlemiştir. Bu radarın altısının ekstremitelerinde haika tarzında konstriksiyonlar ve 

beşinde insandaki talipes ekinovanısa benzer dcformiteler görillmUştUr. Sonuçta, amniyotik 

sıvının kaybına bağlı sekonder olarak uterus boşluğunun kapasitenin azıılmasının talipes 

ckinovurus yuptığı söylcnehilir.42 

Halen intrauterin çevresel etkenlerin rolü tam olarak belirlenmemekle birlikte,211 bu 

teorilerin çoğu ne tam olarak kanıtlanmış ne de saf dışı bırakılmıştır.203 

B- NÔROMUSKÜLER DEFEKT 

Literatürde talipes ekinovarus'un sebebi olarak nöromilskiller disfonksiyonu 

gösteren pek çok teori vardır. 19. yüzyılda, erken gebelik döneminde annenin kuvvetli bir 

emosyonel reaksiyonunun anne-embriyo dengesini bozarak, santral sinir sisteminin devreye 

girmesiyle talipes ekinovarus oluşturduğu varsayılm.ıştır (W. Adams, 1866; W.J. Little, 

1839).203 Diğer teorilerden birkaçı şöyle sıralanabilir: intmuterin devrede basınca bağlı olarak 
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gelişen peroneal sinir lezyonu (White, 1929); çizgili kasların kötü-gelişimi (Middleton, 

1934); peroneallerin displazisine bağlı kas dengesizliği (Flinchum, 1953) ve bilyilme 

esnasında dejenere olmuş kas liflerinin göreli kısalığı (Bechtol ve Mossman, 1850).211 

Irani ve S hennan ( 1963, 1972), adaptif değişikliklerden primer olanları ayınnak için 

fetal materyalleri kullanmışlardır. Standart anatomik ve rutin histolojik çalışmalarla kaslar, 

sinirler, damarlar veya tendinöz insersiyonlarda anormallik olmadığını göstermişlerdir. 

Ancak, 1977'de lsaac ve ark. talipes ekinovarusta kasların histokimyasal ve elktron 

mikroskopik bir çalışmasını yaparak çoğu örnekte nörojenik hastalığı akla getiren bulgular 

elde etmişlerdir. örneğin bUtiln bacak kaslarının kas-tendon birleşme yerinde artmış fibröz 

doku gönnilşlerdir.122 Böylece deformitenin gelişiminde ana etken olarak anormal 

inervasyonu ortaya atmışlardır. 

Anatomik diseksiyon ve cerrahi esnasındaki bulgularla tendon insersiyonlarında 

anonnallik bulan ve bunun etyolojide rol oynadığını dUşUnen bir çok araştırmacıya karşılık 

lppolito ve Ponseti, tendo kalkaneusun tuber kalkaneinin hafifçe medyaline yapışması 

dışında, herhangi bir anormal tendon insersiyonu görmediklerini bildinnişlerdir. 122 

· Ritsila (1969), çoğu 6-7 gUnlUk olan yavru tavşanların ayağında yumuşak doku 

değişiklikleri yaparak ekinovarus deformitesi oluşturmuştur.211 Bu yumuşak doku 

değişiklikleri Aşil tenodezi, ekstensor digitorum longus ve her iki peroneal kasın kesilmesi ve 

sonra ayağın 3-4 hafta rijit ekinovarus postilrilnde immobilizasyonu ile sağlanmıştır. Ritsila, 

talipes ekinovarusta iskelet deformitelerini arttıran bir etken olarak primer yumuşak doku 

değişikliklerini sorumlu tutmuştur. Yumuşak doku kontraktürlerinin primer sebebi ise 

açıklığa kavuşmamıştır. 

Talipes ekinovaruslu bazı bebeklerin bacak kaslarında artmış kollajen sentezi 

Ionasescu ve ark.(1974) tarafından gösterilmiştir.122 Ippolito ve Ponseti tarafından 1980'de 

talipes ekinovaruslu fetüslerin ayaklarında yapılan çalışmada, ayağın posteriyor ve 

medyalindeki kaslar, fasyalar, ligamentler ve tendon kılıflarında fibröz dokuda artış olduğu 

bulunmuştur. Primer fibrotik kontraksiyonlar TEV dışında tortikolis, idyopatik kas fibrozisi 

ve Dupuytren kontraktUrU gibi pek çok hastalıkta görUlmUştUr. Retrakte edici skarlar bağ 

dokusu kontraktilrilniln en sık örneğidir. lppolito ve P~nseti, bacaktaki kas-tendon birimleri 

ve yumuşak dokuların genetik olarak indUkte edilmiş retraksiyonunun (Wynne-Davies, 

1964), tali pes ekinovarusun oluşmasında önemli bir etken olabileceğini dilşilnmilşlerdir. 122 

Zimny ve ark. (1985) da talipes ekinovarusun medyal ve lateral tarafındaki fasyadan 

yaptıkları elektron mikroskopik çalışmalar sonucu olarak, benzer kanılar taşımaktadırlar.244 

Literatürde, hayvan~arda eksperimental olarak talipes ekinovarus oluşturulması ile 

ilgili çalışmalar vardır. Drachman ve Coulombre (1962~, beyaz leghom civcivlerde, embriyo 

içine intravenöz olarak d-tubokilrarini 24-48 saatlik bir devrede injekte ederek talipes 
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ekinovarus ·ve atrogripozis multipleks konjenita meydana getirmişlerdir.42 Shoro, 

tubokilrarin enjeksiyonuyla paralizi yapıp immobilizasyon uygulayarak radarda (467 fetilsün 

38'inde - % 8.1) geçici olarak çarpıkayak defomıitesi meydana getirmiştir.211 

D-tubokürarine .ait diğer bir örnek de insanda görillmüştür. Jago (1970), erken 

gebelik devresinde tetanustan dolayı d-tubokilrarin ile tedavi edilen bir annenin doğan 

çocuğunda artrogripozis ve şiddetli talipes ekinovarus bildirmiştir.42 Birinci trimester 

esnasında d-tubokürarinin kullanımı, 19 gün boyunca artifisyal solunum gerektirmiştir. Anne 

tetanustan kurtulup, daha sonra çocuğunu doğurmuştur. Artrogripozisli çocukta şiddetli 

talipcs ckinovarus, kalçaların disloknsyonu, haşpanmıklurın uddllksiyonu, elhilckleri ve 

parmaklarda fleksiyon kontruktUrleri görUlrnllştUr. 

Edwards (1971 ), gehc kobayları, gestasyonun 18. ve 25. gllnleri arasında herglln 

bir saat inkilbatörde 43• Celcius'da hipertermiye maruz bırakmıştır. Kırk yenidoğan kobayın 

onbiri çarpıkayak deformitesi göstermiştir; ve gene hepsinde omurilik malformasyonları 

görülmüştür. 

İnsanda zayıf peroneal kaslar çarpıkayağın sebebi olarak suçlanmıştır. Ancak 
elektromiyografik çalışmalar (Orofıno, 1960), alt motor nöron lezyonu göstermemiştir. Bell 

ve Versfeld (1982), geleneksel elektromiyografik tekniklerle, idyopatik talipes ekinoyarusta 

nöropatik veya miyopatik bir değişikliği akla getiren anormal bulgular 

kanıtlayamamışlardır. 140• 211 

Handelsman ve Badalamente (198 1) cerrahi koreksiyon sırasında yaş sınırları 3 ay -

12 yıl arasındaki 13 tali pes ekinovarustan doksan kas biyopsisi almışlardır.140 Örneklerin 

çoğu tibyalis gösteriyor, soleus, fleksör hallusis longus ve fleksör digitorum longus 

kaslarından alınmıştır. Elektron mikroskopunda yapılan çalışmada, bütün kas örneklerinde 

nörojenik bir etyoloji ile uyumlu sabit ultrastrilktilrel anormallikler bulunmuştur. Altta yatan 

nörojenik bozukluğu akla getiren bulgular, talipes ekinovarusun patogenezinde anlamlıdır. 

Angus ve ark. ( 1986) da tali pes ekinovarusta kas liflerindeki değişikliklerin primer bir 

fenome·n olduğu kanısındadırlar. 14 Atilla ve ark. (1977) talipes ekinovaruslu çocukların 
fleksör hallusis longus ve fleksör digito~um longus kaslarında yaptıkları elektromiyografik 

çalışmada, bu kasların istirahat anında bile al<,tif kontraksiyona sahip olduğunu 

bulmuşlardır. 18 • 19 

C- FETALGELlŞlMIN DURAKLAMASI 

130 yıl önce Hilter (1863), talipes ekinovarusun, embriyonik yaşamın fizyolojik 

devrelerinden birinde ayağın gelişiminin duraklamas~ sonucu oluştuğunu kabul etmiştir. 

Prenatal yaşamın ilk yarısında insan ayağının evolüsyonuna ait dört devre Böhm tarafından 
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betimlenmiştir. 211 

Birinci Devre (ikinci Ay). Ayağın şekli, belirgin ekin us ve ayak ön ·kısmının 

şiddetli addilksiyonu ile karakterizedir. NavikUler kemik medial malleole yakınlaşmıştır. 

Kruris alt kısmı ve ayak dilzlemi birbirine paraleldir (Ayak dilzlemi ayak tabanına paralel olan 

dilzlemdir). 

ikinci Devre ((Üçüncü Ayın Başlangıcı).· Yeni gelişme olnmk nyak bariz supinnsyon 

pozisyonuna döner fakat 90 derece plantar fleksiyonda kalır. Birinci metatars belirgin olarak 

addUksiyondadır; diğer dön metatars ise daha az addUksiyondadır. 

Üçüncü Devre (Üçüncü Ayın Ortası). Ekinus eğimi hafif olarak azalırken belirgin 

supinasyon ve metatarsus varus kalır. Bu devrede, ayağın dUzlemi kruris alt kısmının 

dUzlemine diktir. 

Dördüncü Devre (DiJrdüncü Ayın Başlangıcı). Ayak orta derece supinasyonda ve 

hafif metatarsus varustadır. Bu devrede ayak-taban düzlemi uzun ekseni Uzerinde pronasyona 

dönmeye başlar. Ayak ve kruris alt kısmının düzlemlerinin tedrici olarak erişkin insanda 

görülen pozisyonlara döndüğü kabul edilir. 

Açıkça görillmektedir ki, talipes ekiriovarusun üç klinik deformitesinin (plantar 

fleksiyon, addilksiyon, supinasyon) insan ayağının fizyolojik embriyonik gelişiminin erken 

devrelerinde görillmesi normaldir. Şiddetli talipes ekinovarusun patolojik anatomisi ile ilgili 

çalışmalar, UçUncU ayın başında embriyonik ayağın, bu deformitenin dış görilnUmUne 

benzediğini göstermiştir. Ancak, Böhrn, normal fotusun gelişimindeki hiçbir devrede 

navikUler kemiğin medyale yer değiştirmesini görmediğinden, talipes ekinovarustaki 

tulokulkaneovikUler eklemin medyal ve plantar sublllksasyonunu bu teori ile açıklamakta 

gUçlUk çekmiştir. 

Mau (1927), tali pes ekinovarusun fetal gelişiminin bir devrede duraksamasına bağlı 

olduğu teorisini desteklemiştir.211 

Carroll ve arkadaşları (1978), 8-20 haftalık embriyo ve fetüs ayaklarında yaptıkları 

çalışmalarda navik.Uler kemiğin kıkırdak modelinin talus başı ile ilişkisinin normal olduğunu, 

ancak birinci metatarsın fetüsiln yaşı kUçilldilkçe pronasyonda durduğunu tespit etmişlerdir. 

8 haftalık embriyoların ayaklarının çarpıkayak deformitesi göstermediğini saptamışlardır. Bu 

gözlemleri sonucu konjenital talipes ekinovarus deformitesinin embriyonik intrauterin 

gelişme devrelerinden birindeki duraklama sonucu olamayacağını bildirmişlerdir. 3S 

A. Victoria-Diaz ve J.Victoria-Diaz embriyonik devrede uyağın gelişimini ayağın 

lateralinin hızlı bilyildilğü "fi bular devre" ve ayağın medyalinin hızlı büyildüğü "tibyal devre" 

ye ayırmıştır. Çeşitli etkenler fibular devrenin sonu ve tibyal devrenin ilk yarısında ayak 

gelişimini duraklatırsa ekinovarus·adduktus deformitesinin meydana geleceğini 

söylemişlerdir. 229 
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Kawashima ve ark. ( 1990), 8-21. haftalar arasında 147 embriyo ve fetusun ayağının 

gelişimini incelemişlerdir. Prcnatal yaşamda dört temel devre belirlemişlerdir: (1) sekizinci 

haftada ayağın hafif supinasyonuyla beraber şiddetli ekinusu; (2) dokuzuncu haftada 

ekinovarus-adduktus ayağı (fizyolojik çarpıkayak); (3) on ve onbirinci haftalarda çarpıkayak 

duruşunda azalma; ve (4) onbirinci haftadan sonra normal ayak duruşu. Fizyolojik 
çarpıkayak devresindeki bUtün bulguların, özellikle talusta meydana gelen değişikliklerin 

bilyilk oranda intrensek talipes ekinovarusa benzediğini, ikinci devrede talus başının medyale 

yönelmesinin talus boynunda bir medya! sapma yapuğını ve ayrıca talus başında plantigrat bir 
oryantasyon olduğunu bildirmişlerdir. Tali pes ekinovarusun şilphesiz multifnktöriyel sebepli 
olduğunu, a'ncak kendilerinin, bu deformitenin fizyolojik çarpıkayak devresinde, esas olarak 

talusta gelişimsel bir duraklamaya bağlı olduğuna inanmaya eğilimli olduklarını 

söylemişlerdir. Bu hipotez yalnızca morfolojik benzerliğe dayanmamaktadır; aynca fizyolojik 

çarpıkayak devresinin sinovyal eklem formasyonunun tamamlanmasından-önce gelmesi de 

hipotezin diğer dayanak noktasıdır. 

Sonuç olarak, talipes ekinovarus oluşumunda 9-10. haftalarda biyomekanik çevrenin 

en azından sekonder bir rol oynadığına ve ikinciden dördilncüye kadar olan embriyonik 

devrelerdeki normal gelişmenin olmaması veya duraksamasına özellikle dikkati 

çekmişlerdir. 127 

D- PRİMER GERM PLAZM DEFEKTİ · 

Embriyoda tarsal kemiklerin kıkırdağırnsı primordiyumu"' altı haftada, tarsal 

eklemlerinki yedi haftada bUtUnilyle şekillenir. Bu embriyolojik gerçeği temel alarak Irani ve 

Sherman (1972), tali pes ekinovarusun, primer germ plazm...... defekti tarafından meydana 
1 

getirilmiş bozuk bir kıkırdağımsı primordiyum sonucu oluştuğunu iddia etmişlerdir. Bu olay 

gebeliğin ilk trimesterinde gelişir.2 11 

Tarsal kıkırdağımsı (cartilaginous) primordiyumun gelişiminde blastemal bir defektin 

olduğu ve yumuşak doku değişikliklerinin bu defekte sekonder olduğu Waisbrod (1973) 

tarafından da ileri sUrülmUştür. 122 Literatür 7. gel:>elik haftasının altındaki bir fetuste 
idyopatik talipes ekinovarus diseksiyonuna ait herhangi bir bildiriyi içermediği için, 

deformitenin blastemal kökenli olup olmadığı veya embriyonik devrede oluşup oluşmadığı 

"' Primordiyum bir organ veya organ parçasının, embriyonik gelişmesi sırasında en erken görülebilen şeklidir. 

""" Germ plazm, germ hücrelerinden geçen, kişilerin reprodilktif ve hercdiıcr maddesi için Alman biyolog 

A.F.L. Wcismann'ın (1834-1914) terimidir. Bu madde sayesinde. hercditcr karakterlerin geçirildiği varsayılır. 

Modası geçmiş bir tcrimdir.64 
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tam bilinmemektedir. Ancak fetal çarpıkayağın talus boynunda belirgin olarak az sayıda 

damarın bulunuşu ve bu damarların belirgin dezorganizasyonu, defektin blastemal devrede 

oluştu~unu gösteriyor gibi görUnmektedir (Waisbrod).120 Waisbrod, ·tal us baş ve boynu 

deklinasyon açısının sabit bir bulgu oluşunun, primer gcrm plazm defekti ile 

açıklanabileceğini, talustaki yapısal değişimlerin ise, defektin blastcmal kökenli olduğunu 

gösterdiğini iddia etmiştir.225 Bununla birlikte Ippolito ve Ponseti ile Bechtol ve Mossman 

(1950) tarafından fetUslerde yapılan çalışmalar kıkırdağımsı primordiyumda minimum 

derecede anormallikler göstenniştir.122 Bu bulguların gözlenmesi, fetusun çarpıkayağında 

kıkırdağımsı primordiyumun anormal pozisyonlarının iskelet deformitelerine sebep 

olabileceğini dilşilndilnnilştür.122 

Shapiro ve Glimcher (1979) talusta yaptıkları makroskopik ve mikroskopik 

incelemeler sonucu, bu· kemikteki ossifasyon merkezinin eksantrik oluşu ve damarsal 

anonnalliklerin, etyolojide gelişimsel bir duraklama olduğu teorisini desteklemediğini, fakat 

kıkırdak primordiyumda primer bir defekt olduğu teorisini desteklemek için yeterince anlamlı 
olduğunu bildirmişlerdir.185 

Waisbrod'un talar dolaşımı engelleyen blastemal defekt teorisine, bir açıdan destek, 

tibyalis anteriyor ve dorsalis pedis arterlerinin hipoplazisi veya yokluğunun talipes 

ekinovarusla ilişkili olduğu yolundaki görüşlerdir. 

Greider ve ark. ( 1982), 1.3 ve 13.5 yaşları arasındaki tali pes ekinovaruslu 

çocukların 19 alt ekstremitesine arteriyografi yapmışlardır. 19 ayaktan yalnızca UçUnde 

normal arteriyel anatomi görülmUştilr. Kalan onaltı ayakta posteriyor tibyal arter dominant 

yapı olarak görillilrken anteriyor tibyal arter hipoplastiktik ve ayakbileğinde sonlanmaktadır. 

Yani dorsalis pedis arteri yoktur. Çalışmadan çıkarılan önemli bir sonuç, talipcs ekinovaruslu 

ekstremitede dorsalis pedis arterinin genellikle olmamasıdır. Bazan dorsalis pedis, peroneal 

arterin perforan dallarından çıknr.96 [Normal ayakların % 2.2'sinde, ultrason ile dorsalis 

pedis nabazanı alınmamaktadır; Chavatsas, 1974,96 Normal popUlasyonda anteriyor tibyal 

arterin konjenital yokluğu Sarrafian'a göre (1983) % 2.4 - 7.1 arasındadır.202] Hootnick ve 

ark. (1983), talipes ekinovaruslu Uç ekstremitede yaptıktan artcriyogrumlarda dorsalis pedis 

arterinin olmadığını saptamışlardır.115 

Greider ve ark., Ben-Menachem ve Butlcr, Hootnick ve ark.nın bulgularına göre 

şiddetli, tedavi edilmemiş talipes ekinovaruslu ayakların % 85'inde anteriyor tibyal arterin 

olmadığı ileri silrillmilştür. Bu bulgular anjiyografi temeline duyandınlmıştır. Bu durumda, 

formatif bir devrede (fetal devre) dorsalis pedis arterinin sabit yokluğunun, talipes 

~kinovarusun etyolojisinde önemli bir etken olabileceği düşünülebilir. Ancak anteriyor tibyal 

arter krurisin Uç damarından en değişken olanıdır. E?elsori ve Husseini (1984), Doppler 

ultrasonografisi ile yaptıkları çalışmada, herhangi bir yaşta hafif veya orta derecede tali pes 
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ekinovarusta anteriyor tibyalise ait nabızsızlığa rastlamamişlardır. Dorsal pedal nabızsızlığı 

ise, şiddetli ve uzun süren deformitedeki uyumsal değişikliklere bağlamışlardır; sonuç olarak 

bunun tali pes ekinovarusun gelişiminde etyolojik bir önemi olmadığını düşünmüşlerdir.71 

Sodre ve ark. (1990), hem tali pes ekinovarustaki. vasküler anormallikleri hem 

Doppler ile arteriyografı arasındaki uyumsuzluğun sebebini ortaya çıkarmak için bir çalışma 

yapmışlardır. 30 düzeltilmemiş talipes ekinovarusta yapılan preoperatif anjiyografi, hepsinde 

anormal vaskUler. paternler ve iki olguda anteriyor tibyal ve medyal plantar arterlerde 

hipoplazi veya prematUr sonlanma göstermiştir. Dokuz ekstremiteye yapılan postoperatif 

Doppler tetkikinin bulguları, arteriyor tibyal ve dorsalis pedis arterlerinin arteriyogramları ile 

uyumlu değildir. Anteriyor tihyal ve dorsalis pedis arterlerinin basınç düzeyi dokuz ölçUmUn 

yedisinde azalmış olmasına karşın, Doppler tekni~i, arteriyogramlurda hipoplazi veya 

unteriyor tibyal arterin proksiınal sonlanması (ve dorsıılis pcdis arterinin yoklugu) görUlcn 

olgularda nabazanlar vermiştir. Sodre ve ark. Edelson ve Husseini'nin talipes ekinovarusta 

damarsal anormalliklerin ekstrensek etkenlere bağlı olduğu yolundaki hipotezine 

katılmayarak, kendilerinin önceki çalışmasında ( 1987) gösterildiği gibi, olgularının 

yilrilmeyen veya alçı yapılmayan örneklerden seçildiğini, bunlardaki damarsal anormalliklerin 

uzun suren deformiteden doğacak şekilde kazanılmış değil, konjenital olduğunu 

bildirmişlerdir. Dolayısıyla bu daf!lar anomalilerinin etyolojide önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. Doppler ve anjiyografi uyumsuzluğunu açıklarken, sürekli-dalga 

Doppler'in verilen bir vektör içinde herhangi bir deri~likteki kan akışını belirlediğini, 
dolayısıyla hazan diğer kan akımlarına ait sinyallerin dorsalis pedis ve anteriyor tibyal artere 

ait sanıldığını bildirmişlerdir. Sürekli-dalga Doppler cihazı, ses verilen yönde büyük ve 

küçük damarlar arasında ayrım yapamamaktadır. Dolayısıyla bilyilk arterleri belirlemede 

silrekli-dalga Doppler tekniğinin diseksiyon veya anjiyografiye göre daha kullanışsız 

olduğunu ileri silrmilşlerdir. Aynca, onlar da talipes ekinovarusta posteriyor tibyal arterin tek 

büyük arter olduğu için özenle korunması gerektiğini vurgulamışlardır. Sonuç olarak, 

arteriyel disgenezis, idyopatik talipes ekinovarusla sıklıkla beraberdir. Arteriyor tibyal arter 

talusun·kanlanmasının bir kısmı (Edelson ve Husseini) ile ayağın medyal bölUmilne gelir. 

Bu alanların talipes ekinovarusta genellikle defonrıitepin major kısımları olduğuna (Edelson 

ve Husseini) inanılır. Skarlaşma veya talar primordiyum displazisine sekonder olarak medyal 

gerginlik bu alanlardaki arteri yel bozulmadan kaynaklanabilir. 202 

Yukarıda bildirilen sebepler dışında talipes ekinovarusa yol açtığı bildirilen başka bir 

takım etkenler de vardır. Diyabetes mellitus (Duraiswami, 1950, 1952; Grabbe 1960), 

aminopterin (Shaw ve Steinbach, 1968; Kalıtım BölUrnüne bakınız), metotreksat (Melincoff 

ve Davis, 1978) gibi. 203 İnsan embriyosu ilk 8 gebeli~ haftası boyunca irradyasyon, ilaçlar 

ve virüslerin teratojenik etkisine duyarlı gözükmektedir. Dahası, ·malnutrisyon, çoğul 
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gebelik, plasental bozukluklar ve çevresel değişmeler, olası talipes ekinovarus yapıcı etkenler 

olarak dominanttır (Melincoff ve Davis, 1978).203 

Tachdjian, konjenital talipes ekinovarusun birden çok sebebi olduğunu 

dilşilnmektedir.211 Bazı olgular, talusun primer germ plazm defekti ve böylece onun 

deklinasyon açısının azalmasına bağlı olabilir. Bu durumda, yumuşak doku 

kontraktilrilnilniln sınırlayıcı-gerici etkisi altında talokalkaneonavikiller eklem derece derece 

medyal ve plantar yöne doğru sublUkse olur. Diğer bazı olgular, konjenital talipes 

ekinovarusun nöromuskiller tipi olabilir ve paralizi, kas dengesizliği ve felçli kasların fibrotik 

kontraktilril deformitenin primer sebebi olabilir. Bunlarda talusun şeklindeki değişiklikler 

sekonderdir. Yumuşak doku kontraktilrilniln hücresel sebebi olarak ise, miyofıbroblastların 

aşırılığına bağlı primer ligamentöz bir bozukluk olabilir. 

GUnUmUzde, konjenital talipes ekinovarusun etyolojisinin ne olduğu sorusu 
cevaplanmamıştır.135,212 

PATOLOJİ 

Talipes ekinovarusun çok eski zamanlardan beri sakatlayıcı bir deformite olduğu 

gerçeğinin bilinmesine karşın, bu konuda nisbeten az sayıda anatomik çalışma 

yayınlanmıştır.1 20 

l 970'te, Milller, geçen 120 yılın literatiirilnil tarayarak, fetilslerde talipes 

ekinovarusa ait 41 diseksiyon yapıldığını bulmuştur.211 Bu oldukça seyrek bilgiden çıkan 

gerçek açıktır: izole talipes ekinovarus deformitesi fetUs veya bebek mortalitesinin bir sebebi 

değildir ve bundan dolayı çalışma için spesimenleri bulmak kolay olmamaktadır. 120 

Ülkemizden Eraltuğ (1971) tali pes ekinovaruslu 4 spesimende anatomik çalışma yapmıştır. 75 

lnspeksiyonla talipes ekinovarus arkaayağın ekinus, addilksiyon v~ inversiyonu ile 

önayağın addUksiyon ve inversiyonundan ibarettir. 186 lnpeksiyonla görülen büyük patolojik 

değişiklikleri Tachdjian biraz daha ayrıntılı bir şekilde tanımlar: ayak, ayakbileği ve subtalar 

eklemden itibaren plantar fleksiyondadır, arkaayak inverte olmuştur. Orta- ve önayak 

addüksiyon, inversiyon ve ekinus duruşundadır. Bu deformiteler, talokalkaneonavikiller 

eklemin medyal ve plantar yer değiştirmesi ve medyal rotasyonundan doğar . Naviküler 

kemik ve kalkaneus, talus etrafında medyal ve plantar yönde yer değiştirmiştir. Kuboid, 

kalkaneus önünden medyale kaymıştır. Ayakbileği eklemi, ayağın mekaniği bozulduğundan 

dolayı ekinus postUrUne girer. Bölgenin yumuşak dokularının yani ligamentler, kapsilller, 

kaslar ve tendonlann sabitleşmiş kontraktiirleri bu cklcmscl bozuk dizilimi devam cttirir.211 

Talipes ekinovarusta görUlen patolojik değişiklikler primcr (konjenital) veya 
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sekonder (adaptif) olabilir. 211 Ancak bunlardan hangisinin primer hangisinin sekonder 

olduğu bütiin yapılar için kesin olarak belirlenememiştir.92 Konjenital talipes ekinovarusta 

meydana gelen kemik ve yumuşak doku değişiklikleri Fransız ekolüne göre Delpech ve 

Ducroque, Alman ekolüne göre ise HUter-Volkmann yasalarına uygunluk gösteriyor gibi 

göriinmektedir. Delpech yasasına göre, kemiklerin basınç gören yüzleri atrofıye, serbest 

kalan yüzleri ise hipertrofıye uğramaktadır. Ducroquet yasasına göre çeken bağ ve tendonlar 

kısalır ve genişler, buna karşılık çekilen bağ ve tendonlar uzar ve incelir. Hüter-Volkmann 

yasası da Delpech yasasına benzer.91,203,216 Bu patolojik değişiklikleri kemik, eklem ve 

yumuşak doku değişiklikleri olmak Uzere üç ana bölümde incelemek mümkündür. 

A- KEMİKSEL DEÔİŞİKLİKLER 

Talus. Tali pes ekinovarusta primer ve temel defonnite, tal us ön ucunun medya! ve 

plantar sapmasıdır. Talus baş ve boynunun uzun ekseni ile cismin uzun ekseni arasında 

oluşan açıya, talusun "deklinasyon açısı" veya sapma açısı denir (Şekil 1). Normal erişkin 

insan ayağında 150-160 derece arasındadır. Talipes ekinovarusta, talusun deklinasyon açısı 

115 ile 135 derece arasında değişir.211 

Normal 
S<1§ tatus 

B. 

Şekil 1. Talusun sapma açısı (deklinasycn açısı). 

Literatiirde , talusun ön bölümünün medyale eğimi ise talus boynunun eğikliği 
(obliquity) olarak bilinir. Şu şekilde ölçülür: talus, troklear eklem yüzeyi yukarıya gelecek 

şekilde yerleştirilir. Trokleanın medyal tUberkülü ile lateral çıkıntısı (prosesus lateralis tali) 

arasında ve trokleanın içinden geçen horizontal bir çizgi çizilir. Troklear yüzeyin merkezi 
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boyunca onun iç kenarına paralel ve horizontal çizgiye dik longitudinal bir çizgi çizilir. 

Sonra, tal us boynunun lateral kenarına paralel longitudinal ikinci bir çizgi çizilir. Troklea ve 

boynun longitudinal eksenleri arasında oluşan açı, talus boynunun oblikliğinin ölçüsüdür 

(Şekil 2). Eğiklik açısı erişkinde 12-32 derece, fetüste 35-75 derece ve talipes ekinovarusta 

50-65 derece arasındadır.2 1 1 

A. e. c. 

Şekil 2. Talus boynunun eğikliği (obliquity). 

Talus boynu kısalmıştır, bazan cisimle baş birleşmiş gibi görünür, o zaman boynu 

belirlemek mümkün olmaz. Tahıs boynunun normal daralması yoktur. Normal ayakta talusun 

ön eklem yüzeyi, öne doğru bakmaktadır ve cisminin frontal düzlemine göre içe ve aşağıya 

doğru yönelmiştir. Oysa, talipes ekinovarusta bu eklem yüzeyi medyale ve plantar tarafa 

dönerek, hemen hemen doğrudan içe ve aşağıya doğru bakmaktadır. Talusun ön ucu bir sırtla 

iki alana bölünmüştür; iç kısım eklem faseti ile kaplanmıştır ve küçük fetüste naviküler kemik 

ile temastadır; lateral kısım eklem yüzeyinden yoksundur ve ince bir fibröz doku tabakası ile 

kaplıdır. Talusun ön ucunun lateral bölümü bir kemiğe karşı gelmez ve ayağın dorsolateral 

bölümünde yuvarlak bir çıkıntı olarak palpe edilebilir.211 

Talus baş ve boynunun medyal ve plantar açılanması ilerleyicidir. Bu ilerleyici 

anormallik, navikülerle şiddetli bir medyal ve plantar eklemleşme yaptığından dolayı talus 

başının yalnızca medyal ve plantar yanında bulunan canlı eklem kıkırdağına bağlıdır. Yani, 

talus baş ve boynu yalnızca bu yönde büyüyebilir. Bu ilerleyici açılanma, talus üzerindeki 

hiyalin kıkırdak atrofik olmaya başlamadan önce, talus başı daha normal ve fonksiyonel bir 

dizilime sokularak erkenden durdurulmalıdır. Talusun ve ayağın büyümesi için sağlıklı 

hiyalin kıkırdağın sağlanması oldukça gereklidir. Bu da, yeniden dizilim ve hareketin 
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erkenden sağlanması ve devam ettirilmesi ile mllmkündilr.149 

Talusun alt yüzündeki arka eklem faseti, nisbeten normaldir. Ancak, ön ve orta 

fasetler çarpılmış ve kötii biçimli tek bir eklem şeklinde birleşmiştir. Eklem yiizeyi medyale 

ve aşağıya doğru eğilmiştir; kalkaneusun ön kısmının medyal yilzeyi ile inferolateral olarak 

eklemleşir. Böylece, yukardan bakıldığında kalkaneusun ön kısmı kaplanmamış ve sinüs 

tarsi genişlemiştir.211 

Normal olarak, ayakbileği yuvasının öne göre arka tarafı daha dardır ve talusun 

eklem yiizeyi de buna uyumlu olarak benzer biçimde şekillenmiştir. Talipes ekinovarusta, 

talus plantar-fleksiyondadır ve ön ilçte bir ile dörtte birlik kısmı kaplanmamış olarak kalır. 

Talus kubbesinin geniş ön kısmını ayakbileği yuvasına sokarak repozisyon sağlamak, yeterli 

boşluk olmadığından dolayı giiçtiir. Talusun medyal yiizeyi, oldukça deformedir ve hacimce 

de küçillmüştilr. Bu medyal yüzeyin büyük kısmı deltoid ligament tarafından işgal edilir. 

Fetils ~e yenidoğanın normal ayağında medyal eklem faseti armut şeklindedir, talusun 

medyal duvarından distale doğru uzar ve navikiller kemik ile eklemleşen ön eklem yUzeyi ile 

devam edebilir. Talipes ekinovarusta, medyal fasetin çoğu silinmiştir ve arkada yalnızca dar 

bir iz kalmıştır.211 

Ağırİık yüklendikçe, zamanla tal us kubbesi yassılaşır, diiz bir şekil alır.222 

Fetilste tarsal kemiklerin hızlı bilyilmesi ile, kontrakte kalkaneonavikiller ve 

tibyonavikiller ligamentlerin ve posteriyor tibyal tendonun çekmesi, ilerleyici olarak 

navikilleri medyal malleole doğru, medya! ve plan tar yönde yer değiştirecektir. Kalkaneus ve 

navikülerin medyal yüzeyleri, medyal malleolusa dayanacaktır ve şiddetli olgularda hatta 

erozyona uğrayacaktır. Üç kemik arasında aksesuar bir eklem gelişebilir. Talusun lateral 

yüzeyi, nisbeten iyi gelişmiş dış eklem fascti ile normal gibi görilnilr.211 

Talipes ekinovarusta deforme talus, hacim olarak küçüktür ve kemikleşme 

merkezinin görilniimil gecikebilir. Ayrıca kemikleşme merkezi normale göre daha anteriyor 

ve lateral konumdadır yani eksantrik yerleşmiştir. Vaskiller kanallar seyrek ve düzensiz 

biçimde görillUrler.211 

McKay'e göre, talipes ekinovarusta talustaki deformite sıkışmaya (konstriksiyon) 

bağlıdır. Talus hareket etmez ve buna bağlı olarak bir eklem kıkırdağı için gerekli olan bitişik 

kemiklerin kıkırdağı ile temas ve hareketlilik sağlanamaz. Talus, bu sıkı talipes ekinovarus 

'kabında' hapsolmaya devam ederse, enkondral büyüme yalnız hareket eksikliğinden değil 

aynca dört bir yandan olan bir sıkışmadan (encasement) dolayı da kısıtlanır. Bu sıkışma ön 

ayakbileği eklem kontr..ıktilrilne bağlıdır. 149 

Oniki yaşındaki TEV'li bir oğlan çocuğunun talusundaki verilere göre, troklea tali 

kıkırdaktan yoksundur, eklem kıkırdağı sadece talusun posteriyor kubbesine sınırlanmıştır. 

Bu kıkırdak hareket, eklem sayısı, diğer kıkırdakla temas ve aralıklı basınç olmadan 
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yaşayamayacağı için, cerrah ayakbileği eklem hareketini erkenden sağlamalı ve kıkırdağın 

atrofisine izin vermemelidir. 149 

Kalkaneus. Os kalsis, talusa göre daha az deforme olur. Genelde, dış hatları 

nisbeten normaldir. Cismi üzerindeki eklem fasetlerinin yönelimi de normaldir. Bu fasetler, 

talusla eklemleşti~nden dolayı, talusun altında kalkancus zorunlu olarak ekseni boyunca içe 

ve aşağıya doğru döner. Topuğun varus duruşu kapsiller ve ligamentöz yapışıklıkların 

serbestleştirilmesi ile kaybolur. Bu, kalkaneustaki deformitenin sekonder ve postilral 

olduğunu gösterir. Kalkaneusta çok az derecede medyal eğilme vardır; lateral yüzeyi hafifçe 

dışbükey, medyal yüzeyi hafifçe içbükeydir. Sustentakulum tali genellikle az gelişmiştir ve 

medyal malleol ile yakın komşuluk içindedir. Kuboid kemi~le cklemleşen distal kalkaneus 

eklem faseti anteriyor, medyal ve plantar yöne doğnı eğim yapar; normal bir ayakta ise bu 

yl)nelim hemen sadece ileri doğrudur. Bu değişim, knlkeneokuboid eklemin defomıitedcki 

medyal eğimine uygundur.21 t 

Önayak. NavikUler kemik normalden küçilktür fakat biçimi normale yakındır. 

Medyal çıkıntısı hipertrofıye olabilir. Şiddetli olgularda, medyal malleol ile eklem faseti 

oluşturabilir.2 11 Ippolito ve Ponseti'nin bulgularına göre navikUler kemik yassılaşmıştır veya 

kama şeklindedir. Medyal çıkıntısı bilyilktür ve tibyalis posteriyor tendonunun insersiyonu 

için geniş bir sahası vardır. 122 Kuboidin biçimi temel olarak normaldir. Kuneiformlar, 

metatarsal kemikler ve falankslar normaldir.211 

Daha sonra ağırlık yükleme ve anormal pozisyonlara uyum sağlamak için bu 

kemiklerde deformasyonlar oluşur. Bütiln metatarslar medyale eğilir. Kuneiformlar ve 

kuboid, tabanları dorsolateral yönde olacak şekilde kama biçimine girerler.222 

Tibya. Doğuştan çarpıkayakta tibyal torsiyonun bulunup bulunmadığı hakkında 

literatilrde görüş aynlıkları mevcuttur. [Rotasyon ile torsiyon karıştırılmamalıdır. Rotasyonda 

bir kemik diğer bir kemik etrnfında dönmektedir. Torsiyonda ise kemik kendi ekseni .üzerinde 

dönmektedir.] Kite (1932, 1972), artmış medyal tibyal torsiyonunun talipes ekinovarusta en 

sık birlikte görülen deformite olduğunu bildirmiştir. Bundan başka McMurray (1943), 

Steindler (1950), Haglund (1953), Turek (1959, 1984), Lelievre (1961), Campbell (1963), 

LeNoir (1966), Shaw (1970) da tibyada medyal torsiyon olduğunu yazmışlardır. Sell 

(1941 ),- kendi serisinde, % 17 olguda in tem al tibyal torsiyonun bulunduğunu, bunun 

konjenital TEV'in ntiksetmesinde büyük bir etken olduğunu yazmıştır. İntemal tibyal 

torsiyonun tali pes ekinovarusta dördüncü element olduğunu ileri silren Pizio ( 1967), kendi 

serisinde bu bulguya 15-60 dereceler arasında değişmek üzere% 22,6 oranında rastladığını 

bildirmiştir. Frank ( 1971) onun bulgularını desteklemiştir. Kinzinger ( 1977), ağır konjenital 

talipes ekinovarusta, patolojik derecede içe ve dışa tors.iyon olduğunu, artmış içe torsiyonun 

olguların% 3-lO'unda, patolojik dışa torsiyonun ise% 3'ünde olduğunu yazmıştır.21 3 
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Buna karşılık Settle (1963), 16 talipes ekinovarus spesimeninden 4'ünde minimal 

derecede artmış intemal tibyal torsiyon görmesine rağmen, bu varyasyonu normal kabul 

etmiş ve patolojik olarak nitelendirmemiştir.210 Smith, fetal spesimenlerde yaptığı çalışmada 
tibyada normal eksternal torsiyon bulgusunu görmUştUr.200 Tachdjian'a göre de (1972, 

1990), tibya esas olarak normaldir. Kite ve diğerlerinin bildirdikleri doğru değildir. 

Kompleks talipes ekinovarus deformitesinin dördüncü elemanının artmış medyal tibyal 

torsiyon olduğu eski anlayışı (kavramı) atılmıştır.210,212,230 

Bleck ve Minaire (1983) içe-basma ile ilgili incelemelerinde, dirençli talipes 

ekinovarusu olan 40 olguda intemal tibyal torsiyon bulamadıklarını, aksine aşın eksternal 

tibyofibular torsiyon gördüklerini bildirmişlerdir. 31 

Sharrard (1979), tibyanın medyal torsiyon bulgusu göstermediğini yazmıştır.186 

Hutchins ve ark. bir torsiyometre kullanarak klinik ölçüm yaptıkları olgularda, 

talipes ekinovaruslu hastaların lateral tibyal torsiyonunun normal popUlasyona göre 

azaldığını, artmadığını bildirmişlerdir. 117,118,119 

Temelli (1983, 1989), konjenital talipes ekinovaruslu 34 ayağın incelenmesinde, 

internal tibyal torsiyona rastlamadıklarını, ayağın arka bölümünün ayakbileği yuvasıyla 

birlikte laterale dö~düğUnU bildirmiştir.213,214 

B- EKLEM DEÖIŞIKLİKLERİ 

Ayakbileği Eklemi. Talusta kas yapışmaları yoktur, yalnızca ayakbileği yuvasıyla 

sabitleştirilir.220 Kalkaneusun ekinovarus duruşu ve navikUler kemiğin medyal ve plantar yer 

değiştirmesi, talusu ayakbileği yuvasının dışına doğru eğen bir güç doğurur. Böylece Ust 

eklem yüzeyinin dörtte biri ile üçte biri arasındaki bir bölümü açıkta kalır. Literatürde, talusun 

ayakbileği yuvasında ayrıca dönüp dönmediği konusunda uyuşmazlıklar vardır. Bu 

uyuşmazlık öncelikle şu sorunun cevabındadır: talipes ekinovarusta ayağın medyal 

rotasyonu, ayakbileği yuvasında talusun medyal rotasyonuna mı yoksa subtalar eklem 

kompleksinden ayağın medyale dönmesine mi bağlıdır? Fibular malleoliln posteriyor 

pozisyonunun ctyolojisi üzerine de tartışma vardır. Adams (1854-1855) ayakbileği çatalında 

asla medyal rotasyon görmediğini, tersine lateral rotasyon olduğunu bildirmiştir. Walsham ve 

Hughes (1895), talusun üst eklem yüzeyinin kenarının daha fazla dışbükey olması ve 

trokleanın yönünden dolayı ayakbileği eklemi planlar fleksiyona geldiğinde talusun ileriye ve 

aşağıya doğru olduğu kadar medyale de yattığına işaret etmişlerdir. Talipes ekinovarusta talus 

ekinus duruşundadır ve baş bölümü medyale ve aşağıya doğru eğilir. Bundan dolayı 

inspeksiyonla, talusun lateral malleoler faseti latera.l malleolün önilnde anteriyora yer 

değiştirmiş görülürken, talus boynunun üst ve iç yüzeyleri medyal malleolün ön kenarına 
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yaklaşır. Özetle, Walsham ve Hughes, talusu ayakbileği ekleminde plantar fleksiyonda ve içe 

rotasyonda olarak kabul etmişlerdir.211 

Goldner ( 1969), tal usun ayakbileği yuvası içinde anteroposteriyor longitudinal bir 

eksen etrafında invcrte olduğuna ve vertikal bir eksen etrafında da hafifçe içe döndüğüne 

inanmaktadır.21 2 

McKay (1982), fihular malleolün postcriyor pozisyonunun ctyolojisi üzerine olan 
teorileri Uç grupta toplamaktadır. Birincisi; ayak.bileği eklemi içinde talusun içe rotasyonu . 

buna sebep olur, anlayışıdır. İkincisi; eksternal tibyal torsiyona bağlanmaktadır. Üçi.lncU 

grup ise, fibular malleolUn posteriyora yer değiştirmesini tibyofibular sindezmoziste meydana 

gelen bir anormalliğe bağlar. Aralarındaki farklara rağmen bu teorilerin hepsi, talokalkaneal 

ve talonaviküler eklemlerde içe doğru rotasyonel bir anormallik olduğunda ve kalkaneus 

ayakbileğinin anteriyoruna göre talus başı altında içe doğru kayarken naviküler kemiğin de 

talus başı etrafında kayması konusunda uyuşmaktadırlar. 120 talipes ekinovarusun 

incelenmesinde, McKay ayak bileği eklemi içinde talusta herhangi bir içe rotasyon bulgusu 

veya talokrural eklemin bimalleoler dilzlemine göre tal us hareket dilzleminde bira.normallik 
görmediğini bildirmiştir. Bu durumda, fibular malleollln posteri yora yer değiştirmesi yukarda 

özetlenen teorilerle açıklanamaz. Çünki.1 kalkaneal çıkıntı fibular malleoledoğru yer 

değiştirmiştir. McKay'e göre talipes ekinovarusun patolojik anatomisinde, subtalar eklemde 

kalkaneus horizontal rotasyondadır. Bu rotasyon tibyadan geçen vertikal bir eksen etrafında 

ve talokalkaneal interosseöz ligament alanında olur. 149 

Fuller'in (1984) Oxford çarpıkayak programını anlattığı bildirisinde, dış düzeltici 

kuvvetlere bağlı olmaksızın, talipes ekinovarusta ayakbileğinde lateral torsiyon olduğu 

bildirilmiştir. 86 

Herzenberg ve Carroll'ın (1987) bilgisayar resimli çalışmaları talus cisminin 

ayak bileği çatalında vertikal bir eksen etrafında (Goldner'in söylediği gibi) medya! rotasyon 

yapmadığını, fakat oldukça hafif derecede bir lateral rotasyon olduğunu göstermiştir. Bu 

sebeple Carroll (1978), cerrahi serbestleştimıeyi takiben, kalkaneusu aksi yöne doğru 

bastırırken talus cismini mcdyale doğru çevirmektedir. Talusun ayak.bileği çatalındaki 

durumu konusunda Tachdjian da (1990) McKny ve Carroll gibi dllşilnmektedir.212 Ippolito 

ve Ponseti'nin (1980) bulgularına göre, talus ayakbileği yuvasında hafifçe medyale eğilir. 
Deltoid ligamentin derin tabakası medya! malleol ve talusun medyal eklem fasetinin bitişik 

yüzeyleri arasında yerleşmiştir. 122 

Subtalar Kompleks. Subtalar kompleks üç eklemden ibarettir-talonaviküler, 

talokalkaneal ve kalkaneokuboid eklemler. 149 

Talonavikülcr Eklem. Naviküler medyale ve plantar yöne doğru yer değiştinniş ve 

talusun ön ki.lresel ucunun lateral parçasını açıkta bırakmıştır. Talusun bu kısmı ayak 
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dorsumunda deri altında pulpe edilebilir. NavikUler tUberkUl buzun mcdyal mnllcoletemas 

eder ve burada anormal bir eklemleşme olur. 186 

Buna bağlı olarak, konjenital talipes ekinovarusta talonavikUler eklem genellikle 

sublUkse veya disloke olarak nitelenir. Bunun gerçek bir sublUksasyon veya dislokasyon 

olup olmadığı konusunda terminoloji uyuşmazlığı vardır. McKay'e göre (1982), 

sublüksasyon veya dislokasyon uygun olmayan bir terminolojidir. Çünkü eklem gerçekte 

tal us başı etrafında hareket ederek aşın bir inversiyon pozisyonuna girmiştir. TalonavikUler 

eklem temelde top-ve-yuva (ball-and-socket) tipindedir. Yani sferoit eklemlerdendir; top 

yahut kUre kısmını talus başı ve yuva kısmını navikUler kemik oluşturur. NavikUler kemik 

başın etrafında herhangi bir yönde hareket eder. Yine de talonavikUler eklem, bağımsız bir 

sferoit eklem gibi hareket edemez, hareketleri kalkaneokuboid ve talokalkaneal eklemlerce 

kontrol edilir. Talipes ekinovarusta, navikUler kemik, topun yani talus başının en medyal ve 

plantar tarafındadır ve burada kalır. Zamanla, yalnızca bu kısımda hiyalin kıkırdak bulunur ve 

giderek yalnızca bu kısımda longitudinal büyüme olur. Sonuç olarak, talus baş ve boynu, 

medyal ve plantar yönde ilerleyici bir biçimde eğilir. Kemiğin normal longitudinal büyümesi 

geri kalır. Eklem sublükse veya disloke olmadığı halde, yine de normal dizilimi yeniden 

sağlanmalı, nötral duruşa getirilmelidir. Aksi durumda, talus başının lateral kısmındaki 

hiyalin kıkırdak atrofiye uğrar.149 

TalonavikUler eklemin normal duruşuna gelmesini engelleyen yapılar posteriyor 

tibyal tendon, tibyonavikUler ligament, plantar kalkaneonavikiller ligament (spring 

ligament"'), bütün talonaviküler kapsill, dorsal talonavikUler ligament, dorsal 

kalkaneonavikiller ligament (ligamentum bifurkatum'un bir kısmı), inferiyor ekstensor 

retinakulum ve kubonavikiller oblik (dorsal) lignmenttir.149 

Tnlokalkanenl Eklem. Talokalknneal eklem normal olarak Uç eklemleşen yüzeye 

sahiptir. Tali pes ekinovarusta bunlar distorsiyon ile ikiye inmiştir (Schlicht, 1963). 

Talokalkaneal eklemde gözönilne alınması gereken önemli nokta talusla kalkaneusun 

ilişkisidir. Kalkaneusun Uç boyutta an~rmal rotasyonları sözkonusudur. Bu rotasyonlar 

sagital, koronal ve en önemlisi interosseöz ligament etrafında horizontal düzlemdedir. 

İnterosseöz ligament ayak milinin (ekseninin) dayanak noktasıdır; Uç ayn ligamentten oluşur: 

talokalkaneonavikUler eklemin posteriyor ligamenti, pos~eriyor talokalkaneal eklemin 

anteriyor ligamenti ve interosseöz ligament (servikal ligament) (Şekil 30-C). Kalkaneus 

horizontal düzlemde dönerken interosseöz ligumenti bir mil ekseni olarak kullanır. 

"' Spring llgumcnt: Planuır kulknnc.onuvlkUler ligument, tuluıı başını destekleyerek normalde uyu~ın medyul 

longiludlnul urkını destekleyen en önemli yupılurdundır. Bol mi~turdu elustik fibrll lçerdl~indcn doluya bir 

yuy gibi cııncktlr. SprinH iııml bu nedenle vorllmiştlr.40 
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Ayakbileğinin önUnde kalkaneus talus baş ve boynunun altına doğru kayarken, ayakbileği 

seviyesinin arkasında tuber kalkanei fıbular malleole doğru yaklaşır;149 

BUtUn literatür, talipes ekinovarusta ayakbileğine göre tuber kalkaneinin posteriyor 
duruşu hakkında, bu duruşun varus ve ekinusa bağlı olduğu gibi standart açıklamalarla 
doludur. Oysa kalkaneusun fıbulaya olan yakınlaşması birincil olarak ekinusa değil 
horizontal rotasyona bağlıdır. Kalkaneus gerçekte fıbular malleole yakınken, topuğun niçin 
varusta gözUktUğU ise cevaplandırılması gereken bir sorudur. Bu soruya cevap kalkaneusun 
kendisinde gizlidir. Kalkaneus yalnızca horiiontal planda değil aynca koronal dUzlemde 

rotasyon yapar. Kemik koronal düzlemde dönerken, tuber kalkanei veya topuk varusa eğilir, 

döner. Bu, tıpkı bir muzun dönUşUne benzer; muzun bir ucu diğer ucuria bakar. Muzun şekli 

kalkaneusun tuber açısına (Böhler açısı) benzemektedir. Kalkaneus, talokalkaneal eklem 
dUzeyinde horizontal olarak dönilp fibular malleole yaklaşırken, normal olarak posteriyora 

oblik bir seyir gösteren kalkaneofibular ligament son derece kısalıp kalınlaşmaya başlar. 
Kalkaneal apofize, normale göre daha yakın bir yerden yapışır. Ek olarak superiyor peroneal 
retinakulum (kalkaneofibular retinakulum; fibulanın posteriyorundan geçer, peroneal 
tendonlan sarar ve kalkaneusun posterolateral kısmına yapışır), peroneal tendon kılıftan ve 

posteriyor talokalkaneal ligament kalkaneusu fibular malleole yakın tutar. Deneyimsiz bir 

cerrah kalkaneofibular ligamenti ararken yalnızca superiyor peroneal rctinakulumu bulabilir. 

Bu ligamentler dikkatli bir şekilde diseke edilmelidir. 149 

Kalkaneusun sagital düzlemdeki rotasyonu ile ön uç plantar yöne, arka uç yukarıya 

dönmektedir. Bu rotasyonla kalkaneus ekin pozisyonuna gelir. 

Kamptomelik • displazili yedi aylık ölU doğmuş bir fetilsiln bir ayağındaki teratolojik 

talipes ekinovarusun mikroşirilrjik diseksiyonuniı yapan Simons ve Sarraftan (1983), şu 

anatomik özellikleri bulmuşlardır. Birincisi ve en önemlisi ka.lkaneal rotasyondur; kalkaneus 

talus altında dönmUştUr. Bu rotasyon sonucu kemiğin ön yansı medyale ve aşağıya doğru 
dönerken, arka yansı laterale ve yukarıya doğru yer değiştirmektedir. bu gözlem, en azından 

bu spcsimcndc, McKay'in anlayışını doğrulamıştır. Fibular malleolUn posteriyor-inferiyor
medyal yUzU ile kalkaneusun postcriyor-lııterul-supcriyor kısmı arusındaki temas, yeni bir 
eklem yUzU geliştirmiştir. Bu gözlem ilk olarak l ~84'de Parker ve Shattock tarafından 
yapılmıştır. Jkinci anatomik özellik, tibyıı ve fibulanın diyafiz ortasında belirgin ve keskin 

öne açılanmasıdır. Bu kamptomelik displazlnin karakteristiğidir. ÜçUncU anatomik özellik, 

angulasyon noktasının distalinde tibya ve fi bulanın eksternal torsiyonudur. 192 

• Kamptomcliya ckstremitelcrin katıcı eğilmesi, kavislcşınesidir. Kamptomelilc sendrom yassı yUz, 

cildindeki gamzeleriyle eğilmiş tibya, hipoplastik skapul~ ve kısa vertebralarla birlikte görUlen bir 

osteokondrodisplazidir. 
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Ölildoğmuş prematür ve miadındaki bebeklerin talipes ekinovaruslu ayaklarında 
yaptıktan çalışmada Carroll ve ark. (1978), gergin tendon, kapsill ve ligamentlere ek olarak 
lateral malleolil posteriyora yönelmiş, talus başını laterale dönmilş .ve navikilleri tibyal 
malleole doğru medya! yönde sublilkse olmuş şekilde bulmuşlardır. Talus başı laterale 
dönilnce os kalsisin ön tarafına baskı yaparak, bu kemiğin ön ucunu ekinusa ve varusa 

çevirir. Bu durumda, talus tepesi lateral röntgenogramda yassı gibi gözilkilr. Talus ve os 

katsisin uzun eksenleri hemen hemen paralel olmaya başlar. O halde, os kalsisin ekinus ve 
varusunun talus medyale çevrilinceye kadar düzelmeyeceği açıktır. Talus medyale çevrilip 

navikiller kemik talus başına tesbit edilince ayak normal görilnilmil kazanır. Bir yaşındaki bir 
nilks talipes ekinovarus olgusunun diseksiyonu da aynı ilişkileri göstermiştir. Sekiz 
yaşındaki bir oğlan çocuğunun amputasyon spesimeninin diseksiyonu esnasında, talus başı 

laterale itilip navikiller medyale doğru sublUkse edilerek tespit edilmiştir. Sonuçta ayak tali pes 
ekinovarusa · benzer bir pozisyona girmiştir. Carroll ve ark. aynca, hiç bir rezistan tali pes 

ekinovarusta kemik yapısını normal bulmamışlardır. 38 

Knlkancokuboid Eklem. Kuboiq, kalkaneusun iç ta~afa eğik ön ucuna göre medyalc 
yer değiştirmiş ve navikiller ve kuneifonn kemiklerin altına gelmiştir. Bu internal rotasyon 

devam ettikçe os kalsis önünde kuboid kemiğin addUknsyonu ile ligumentum bifurkatum 
(kalkaneokuboid ve kalkaneonavikUler ligamentler), uzun plantar ligament, plantar 

kalkaneokuboid ligament, navikillokuboid ligament, inferiyor ekstensör retinakulum 

(krusiyat ligament), dorsal kalkaneokuboid ligament ve bazan kubonavikiller oblik ligament 

kontrakte olmaya başlar ve böylece ortaayak ve önayak addilksiyona ve supinasyona döner. 

Kuboid, kalkaneusun iç tarafa doğru eğik ön fasetine göre medyale çevrilmiştir. Yine de 

subtalar kompleksin diğer iki elemanı (talokalkaneal eklem ve talonavikiller eklem) 

dilzeltilirse, rezistan talipes ekinovarus hariç, kalkaneokuboid eklem yeterli bir şekilde 

dilzelir. 149 

Kalkaneokuboid eklemin sublilkse ise korrekte edilmesi gerektiğine, Malan özellikle 

dikkat çekmiştir. 147 . 

Talokalkaneonavikiller eklemin medyal ve plantar sublilksasyonu ile transvers tarsal 

eklemin (articulatio tarsi trnnsversa, Chopart eklerpi) önUndcki kemikler addUktc olur, 

medyale döner ve ekin us eğimine girerler.211 
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C- YUMUŞAK DOKU DEÖİŞİKLİKLERİ 

Ayak ve ayakbileğinin medyal ve posteriyor kısmindaki yumuşak dokular 
kısalmıştır. Bu dokuların biltiln ögeleri yani ligament ve kapsüller, kaslar, tendonlar, tendon 

kılıfları, damarlar, sinirler ve deri kısalmaya katılır.21 1. 
· Kiplesund ve ark. ( 1982), TEV'de tibyalis posteri yor tendonunun elektron 

mikroskopik incelemesini yaparak, tendonda hiç bir anormal bulgu görmemişlerdir. 131 

Çoğu S yaşın altında olan talipes ekinovaruslu çocukların kaslarında yaptıkları 

çalışmada, lsaacs ve ark. (1977) kas örneklerini posteromedyal ve peroneal kas 

gruplarından, hazan da abduktor hallusisten almışlardır. Alınan biyopsiler histolojik ve 

histokimyasal çalışmalar yanında elektron mikroskopunda da incelenmiştir. Çoğu örnekte 
nörojenik h~stalık bulgusu görillmilştilr. Bu anormallikler hem kısalmış posteromediyal 
(tibyalis posteriyor, soleus, fleksor digitorum longus ve fleksör hallusis longus) hem de 
uzamış peroneal kas gruplarında bulunmuştur. Sonuçlar, diz ve ayakbileği arasındaki kas 
yapısının biltilnilniln değişen derecelerde etkilendiğini göstermektedir. Isaacs ve ark. 
tarafından çalışılmış kas spesimenleri fetal materyalden değil, ameliyat sırasında alınan 

biyopsilerden elde edilmiştir. Bu yilzden, bunlarda konjenital ve adaptif değişiklikler 

arsındaki farkı elde etmek gUçtilr. Nöropatik değişiklikler bUyUk çocuklarda daha belirgindir. 

lsaacs ve ark., hastalarına doğumdan hemen sonra nazik manipulasyon ve germe alçıları 

yaparak tedaviye başlamaktadırlar. Posteromedyal kasları uzatmakta, peronealleri 
gevşetmektedirler. Patolojik değişiklikler her iki kas grubunda da benzer olduğu için germeye 

bağlı fiziksel travmanın sonucu değildir. Seher, Handelsman ve Isaacs (1977), gerginlik ve 

gevşeklik altında immobilizasyonun (hareketsizliğin) kasl.ar üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Kas biyopsileri, hem hareketsiz bırakılan ekstremiteden hem karşı kontrol 

ekstremiteden alınmış (posteromedyal ve peronealllcrden) ve ~istokimyasal olarak ve elektron 

mikroskopu altında incelenmiştir. Kas gruplarının herhangi birinde belirgin değişiklik 
bulunamamıştır. Sonuç olarak, talipes ekinovarusun tedavisinde seri halinde alçılama ile 
meydana getirilen değiştirilmiş kas gerginliği ve immobilizyon, kas değişikliklerinin 

bildirilmiş bir sebebi değildir.211 

Ayağın zorlu manipulasyonlan ve ezilmesi veya ayak ve bacağın aşın pozisyonlarda 

hareketsizliği (immobiliınsyon) yumuşnk kısımların tibrozisine yol ııçnr.21 ı 
Miadında doğmuş bebekte talipes ekinovaruslu bacak (kruris) karşı normal tarafa 

göre atrofik ve çap olarak daha kUçUktUr. Bununla birlikte, kUçUk bir fetUste deformiteli ve 

normal bacak aynı hacimdedir.211 Ancak Ippolito ve Ponseti'nin bulgularına göre, onattı 
haftalık unilateral talipes ekinovaruslu fetUslerin bacak~annda sağlam tarafa göre posteriyor 

kaslar daha az, kas lifleri daha kilçilk ve fibröz doku daha çoktur. 122 Atrofik değişiklikler bir 



29 

kas grubu için seçici değildir. Tendonlann insersiyonlan normaldir fakat seyir yönleri biraz 
değişmiştir. Aşil tendonu, topuğun arka kısmının mcdyale yer değiştirmesine sebep olacak 
biçimde kalkaneus üzerinde biraz daha mcdyal ve anteriyora bir yelpaze gibi186 açılarak 

yapışmıştır.211 Posteriyor tibyal tendon anteriyora yer değiştirmiştir. Medyal malleoliln 

arkasındaki oluktan geçerek aşağıya doğru seyreder ve navikiller kemiğin çıkıntısına, sonra 
ayağın plantar yUzUndeki diğer yapılara yapışır. Anteriyor tibyal tendon medyale doğru yer 
değiştirir ve mcdyal malleolU gergin bir kordon gibi çaprazlayarak birinci metatarsın bazisi ve 
medyal kuneiformlara yapışır. An teri yor tibyal · tendonun çapı genişlemiştir ve ayak 

medyalinde volar insersiyonlan defonne edici bir kuvvet olarak artmıştır. 146 Peroneal 

tendonlar ayağın konveks lateral kenarında uzamış gibi görUnUr. Uzun parmak fleksörleri 
kontraktedir. Ayağın plantar yUzUnde önayağın ekinus defçrmitesinden dolayı plantar fasya, 

abduktor hallusis, kısa parmak fleksörleri ve abduktor digiti kuinti kısalmıştır.211 

Konjenital talipes ekinovarusta anormal yumuşak Ôoku bulguları da vardır. Turco 
( 1979), ayakların % ?'sinde fleksör aksesoryus longus kası bulmuştur. Bazı olgularda 
tibyalis fosteriyor tendonu bulunamamıştır.221 Danielsson ve ark. (1990) talipes 
ekinovaruslu 2 olguda fazla bir soleus kası bulmuşlardır. Bu kas varus deformitesine katkıda 

bulunmaktadır. SJ 

TalokalkaneonavikUler eklemin redUksiyonuna engel olan yumuşak doku 

kontraktUrleri önem sırasına göre şunlardır: ( 1) plan tar kalkaneonavikiller ligııment; (2) 

tibyonavikiller ligament, (3) talonavikUler kapsUlUn superiyor, medyal ve plantar kısımlan, 

(4) çeşitli tendinöz şeritleri ile navikiller kemik ve ayağın plantar bölUmUne yapışan 
posteriyor tibyal tendon, (5) Henry'nin master dilğUmU*, (6) kalkaneofibular ligament, (7) 
superiyor peroneal (kalkaneofıbular) retinakulum, (8) posteriyor talokalkaneal ligament, (9) 

tibyotalar eklemin posteriyor kapsUlU, (10) tendo Achillis, (11) interosseöz ligament ve (12) 

uzun ayak-parmağı fleksörleridir. BUtiln bu kontrakte yumuşak dokular çok rijittir ve 

talokalkaneonavikUler eklemin konsantrik rcdilksiyonunu engeller.211 McKay, talonavikUler 

eklemin. normal dizilimine gelmesini engelleyen yapılardan sözederken, yukardaki oluşumlara 

ek ola~ak dorsal talonavikUler ligament, dorsııl kalkaneonavikiller ligament (lig. 

bifurkatum'un bir kısmı), inferiyor ekstensör retinak\]lum ve kubonavikUler oblik (dorsal) 

ligamenti de saymaktadır. 

"' Henry'nin master dUğOmO: Fleksör hallusis longus ve fleksör digitorum longus tendonlarının çaprazlaştığı 

yerde her ikisini de saran fibröz bir banttır; bu tendonları nav,ikUlerin alt yüzeyine .bağlı tutar. Talipes 

ekinovarusta bu fibröz "düğüm" çok fazla kalınlaşmıştır ve navikUlerin anterolatcral hareketliliğini engeller. 
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lppolito ve Ponseti (1980) idyopatik TEV1i fetilslerde yaptıkları çalışmada yumuşak 
dokularda kısaca şunları bulmuşlardır. Deltoid ligamentin ön kısmı (tibyonavikUler ligament) 
çok kısa ve kalındır ve tibyalis posteri yor tendonunun kılıfına karışmıştır. Daha plantar · 

böl Umde plantar kalkaneonavikUler ligament (spring lignment) de bunlara karışır. Bu yapılar 

navikuter kemiğin çıkıntısı, talus boynu, medyul malleolil ve sustentakulum taliyi kuvvetle 

birleştir~n fibrotik bir kilde oluştururlar. Kalkaneus ve navikiller kemik arusındn yerleşmiş bu 

yoğun doku tarsal koalisyonda olduğu gibi fibröz bir kalkaneonavikiller çubuğa benzer. 
Tibyalis posteriyor tendonu çok kalındır ve navikUler kemiğin çıkıntısına geniş-yaygın bir 

insersiyon yapar. Tendonun kalın bir lifi esas tendondan ayrılarak üçüncü metatars bazisine 
girer. Posteriyor talofibular ve kalkaneofibular ligamentler kısa ve kalındır ve birbirleriyle 
oldukça yakın bir yerleşim gösterirler. Kalkaneusun posteriyor çıkıntısının üst ve dış 
yüzilnde paroneal tendonların kılıfı ile karışarak fibröz yapıda bir kilde yaparlar. Posteriyor 
talokalkaneal ligament oldukça kalın ve geniştir, talusun lateral tüberkUlünil kaplar ve onun 
perikondriyumuna karışır; posteriyor olarak tendo Aşilise uzanır. İnferiyor tibyofibular 
sindezmozis kalındır, derin fasya yoluyla tendo Aşilise posteriyor yönde lifler gönderir. 

Posteriyor tibyofibular, posteriyor talofibular ligamentler tibya, talus ve kalkaneus arasında 

geniş bir fibröz doku kümesi oluştururlar. Tendo Aşilis hipertrofiktir, kalkaneusun 
posteriyor çıkıntısına geniş, ilçgen şeklinde bir insersiyon yapar ve ayakbileğinin posteriyor 
ligamentlerinden fibröz doku uzanuları alır. İnterossöz talokalkaneal ligament ince, seyrek ve 
gevşektir, sinils tarside kollajen liflerin ince şeritlerinden oluşmuştur ve hemen hemen 

hücreden yoksundur. Lateral talokalkaneal ligament uzamıştır. Medyal talokalkaneal ligament 
ve deltoidin yilzeyel tabakası çok kalındır ve tibyalis posteriyor tendonunun kalın kılıfı ile 

karışmıştır. Deltoid ligamentin derin tabakası, medyal malleolUn lateral yüzeyi ile talus 

cisminin medyal yüzeyi arasında eklem içine doğru yerleşmiştir. Ligamentum bifurkatum 
navikülere ve talonavikUler eklem kapsUlünUn lateral kısmına gelir; uzamış ve incedir. Plantnr 
kalkaneokuboid ligament hafifçe kısalmıştır. Tibyalls anteriyor, ekstensör digitorum longus 

ve ekstensör hallusis tendonları şiddetle medyale yer değiştirmiştir.122 

Fetal spesimenlcrde yapılan çalışmalar talipcs ekinovarustu, ayak ve ayakbileğinin 

blltün kas ve tendonlarının yerlerinden ayrılmasına rıı~mcn uyuktuki deformitcnin kaldığını, 

tulokulkuneonavikiller eklemin normal dizilimine erişmek için tulus ve nuvikUler, tulus ve 

kalkaneus ile navikUler ve kalkaneus arasındaki ligrunentlerin ve aynca ayakbileği ekleminin 

posteriyor kapsill ve ligamentlerinin kesilmesi gerektiğini (peritalar serbestleştirme) 

göstermiştir. Talus anteromedyalden posterolaterale geçen bir düzlemde hareket eder, bu 
sebeple subtalar eklem plantar fleksiyonda genellikle talusla inverte olur. İnversiyonun 

koreksiyonunu elde etmek ve talus altındaki inverte kalkaneusu kilitli pozisyonundan çözmek 

için genellikle ekinus deformitesi dUzeltilmclidir,21 t · 
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· Talipes ekinovarusta eklemsel kötü-dizilimi daha iyi anlamak için, 

talokalkaneonavikUler eklemin karmaşık mekanizmasını incelemek gerekir. 
TalokalkanconavikUler eklemde alışılmış sf croid eklemlerden farklı olarak yuva tal us başı 

etrafında hareket eder. Yuvayı önde navikUler kemik; dorsomedyalde tibyonavikUler 

ligament, talonavikUler eklem kapsUlU ve J?OSteriyor tibyal tendon; lateralde ligamentum 
bifurkatumun (Y ligament) kalkaneonavikUler ayağı; inf eriyordu plnntar kalkaneonavikUler · 

(spring) ligament ve kalkaneusun Ust yüzeyindeki ön ve orta fnsetler; ve postcriyorda 

talokalkaneal interoseöz lignmcnt oluşturur. Aralanndaki kuvvetli ligamentöz baAlardan 
dolayı kalkaneus ve navikUler talus etrafında bir birim olarak hareket eder. Rotasyonun 

ekseni interosseöz talokalkaneal ligamenttir, ancak posteriyor subtalar eklemde de minimal 

hareket meydana gelir. TalonavlkUler ile anteriyor ve orta subtalur eklemlerde horizontal 
hnreketler olur. Eversiyondıı navlkUler ve os kıılsisin ·ön ucu hıternle hareket ederken, 

inversiyon sırasında medyale hareket ederler. TıılonııvikUler eklem Steinmunn çivisi ile 

intemııl olarak tespit edi,lirse topuk lnversiyon-evcrsiyon yapamaz. Tıılus ııltındıı kıılknneuınm 

medyal rotasyonu, navikUler talus başı llzerinclc clistale ve lnıerale hıırcket edecek şekilde 

serbestleştirilmedikçe dUzeltilemez.211,220 

Ayc.kbileğinin plnntnr flekslyonu ve dorsiflcksiyonu sırasında hem tibyotnlıır eklem 

hem taloknlknneonnvikUler eklem hıırcket eder. Plantıır fleksiyon yııpılıncu knlkuneus tnlus 

altında supinasyonn gelir. Bu sırada kalkaneıısun ön ucu plııntur ve mcdyul tarafa haraket 
ederken arka çıkıntısı (tuher knlkunel) dnrsnl ve luterul yönde hnrckct eder. Aynı nndu 

nuvikUlcr kemik tnlus başı Uzerinde mcdynle gelir. Dorsifleksiyon sırnsındu kıılkuneus 

pronasyona gelir ve ön ucu dorsal ve lnterale hareket ederken posteromedyal tUberkUlU 

plantar tarafa yönelir. Ve yine, aynı anda navikUler ketim laterale hareket eder. 

Talokalkaneo~avikUler eklem, kısmi ligamentöz yapısından dolayı genişleyebilir ve 

kontrakte olabilir. Dorsifleksiyonda talus başının daha bUyilk kısmı kaplanır ve 

talokalkaneonnvikUler yuvanın hacmi artmış olur. Plnntar fleksiyonda ise tal us başının lateral 

bölUmU daha çok açıkta kalır ve eklem yuvasının hacmi a1.alır.220 
Talus altında kalkaneusun hareketi karmaşıktır ve Farabeuf (1841-1910, Fransız 

cerrah l tarafından çok gUzel tanımlanmıştır. KapnndJi (1970) tarafından nktnnldığına göre 
Fnrabeuf, kalkancusun talus ultındııki hareketini okyanus dulgnlun Uzerinde inip çıkan bir 

gemiye .benzetlniştir. Ön ucu yani gemisinin pnıvası hu vaya kulknrken ıırkn uç yani geminin 

kıçı suyu batmaktadır. Yine gemi dulgalann etkisiyle ynna yutmakta, gövde kendi etrafında 
dönmektedir. Cıımpos da Paz, Jr. ve DeSouza tıılipes ekinovarustaki anatomik ve mekanik 

eklemleri eksperimental olarak çalışmışlardır. Tal us ve kalkaneusu anı~tomik pozisyonunda 

tutan özel bir tasarım geliştimıişlerdir. Talus ve kalkaneusun uzun ekseni ile subtalar eklemin 

eksenini Kirschner telleri ile göstemıişlerclir (Şekil 3). Subtalar eklemin eksenini belirlemek 
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Şekil 3. Tal us ve kalkancus özel olarak tasarlanmış bir cihazla bir arada tutulmaktadır (sol ayak). A, talusun 

longitudinal eksenini : B , kalkancusun longitudimıl eksenini; C, subtalar eklemin eksenini 

göstermektedir. 

için Kirschner teli talm boyn ı ınun superomedyalinden sokulmuş, sinüs rarsiden gc:.c,.c::rc-k 

kalkaneusun posterolateral tüberkülünden çıkarılmı ş tır. Talus sabit tutularak kalkaneusun 

hareketleri analiz edilmiştir. Yandan bakıldığında , kalkaneus supinasyona gelince sinüs tarsi 

açılır ( Şekil 4). Pronasyonda sinüs tarsi kapanır ve kalkaneusun ön ucu (geminin pruvası ) 

y ukarı kalkar. Aşil tendonun yapıştığı posteromedyal tüberkül aşağıya iner ( Şekil 5). 

Arkadan bakıldığında , kalkaneus maksimal supina syonda iken posterolateral ve 

posteromedyal ıüberküller aynı düzeydedir (Şekil 6). Pronasyonda posıeromedyal tüberkül 

aşağı ya iner (Şekil 7). Önden bakıldığında, supinasycından pronasyona geç i ş te kalkaneusun 

ön ucu yukan kalkar (pruvanın yükselmesi), Aşil tendonun insersiyonu aşağıya iner (kıçın 

i::ıarması ) . ':{ani kaikaneus ralusun ahında bir gemi gıbi giJiµ geiir (Şekil 8 ve 9). Üsnen 

bakıldığında anteriyor talokalkaneal açı supinasyondan pronasyona geçişte genişler. Bu açı 

aynca ayakbileğinin laterale veya medyale eğilmesiyle de değişir. 35 

inversiyondan eversiyona geçiş talus başında naviküler kemiğin sanrralizasyonuna 

bağlıdır. Talonaviküler çıkığın redüksiyonu, subtalar eklem düzeyinde kalkaneusun 

supinasyondan pronasyona hareket etmesine izin verir. Bu hareket genellikle deltoid 

-' 
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Şekil 4. Supinasyon. A, talusun; 13, kalkaneusun ve C, subtalar eklemin eksenlerini belirtmektedir. D, sinüs 

ı:arsinin açılmasını göstennektedir. 

Şekil s. Pronasyon. Kalkaneusun pruvası yani ön ucunun yukarı kalkması ve posteromedyal ttiberkülün 

aşağıya inmesi görülmektedir. F, Aşil teııdonunun insersiyon yeridir. D, sinüs tarsinin kapandığını 

göstermektedir. 
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Şekil 6. Sol ayağın arkadan görünüşü. Talus (A) cihaz tarafından tutulmaktadır. Kalkaneus (B) maksimum 

derecede supinasyondadır . Posterolatcral (G) ve posteromedyal (F) tüberküller aynı düzeydedir. ın, 

ıalusun trasnsvers eksenini göstermektedir. 

Şekil 7. Pronasyon. Posteromedyal tüberkülün (F) aşağıya inmesi. 



' ! 
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Şekil 8 ve 9. Önden görünüm. Supinasyondan pronasyona geçiş. E, ön ucun (kalkaneusun pruvası) yukarı 

kalkmasını ve F, Aşil ıeııdonu iıısersiyon yerinin (poslerornedyal Lüberkül) aşağıya inmesini 

gösLcnnckLcdir. 

ligamentin tibyonaviküler liflerinin ve Aşil tendonun kısalmasına bağlı olarak engellenir. 

Pronasyonu elde edebilmek için kalkaneusun posteromedyal tüberkülünün aşağıya inmesi 

zorunludur. Bu yalnızca triseps sure kasının uzatılması ve posteriyordaki kontrakte yumuşak 

dokuların (isim olarak, ayakbileği ve subtalar eklemlerin posteriyor kapsülü, posteriyor 

talofibular ve kalkancofibular ligamentler) kesilmesi ile başanlır.35 

Talus ve ayakbileğirıin üzerindeki ilgili eklemler (diz ve kalça), kalkaneus ve 

navikülerin birleşik hareketi ile birlikte (senkron olarak) hareket eder. Ayakta dururken, 

normal bir ayağın kalkaneusu inverte olursa, kalkaneusun ön kısmı önce plantar yöne doğru 

iner, sonra döner ve talus başının altına doğru medyale hareket eder. Aynı anda talus başı 

dorsifleksiyona yükselir ve lateral rotasyonla laterale doğru hareket eder. Yine aynı anda 

malleole dönerek lateral malleol laterale, medyal malleol anteriyora hareket eder. Sonuç 

olarak bütün alt ekstremite ve kalça dışa döner, patellalar dışa doğru bakarlar. Kalkaneusun 
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eversiyonu ile bu hareketler zinciri tersine olur-lateral malleolus öne yer değiştirir, patellalar 

içe bakar ve kalçalar medyale döner. Talipes ekinovarusta kalkaneus inversiyonda olduğu 

için zorunlu olarak malleole vertikal bir eksen etrafında dış rotasyona döner. Doğumda 

fibular malleol medyal malleole göre arkadadır.35,211 

Talipes ekinovarusta alt ekstremitenin rotasyonal deformiteleri uygun olmayan 

zorlamalar ile artabilir. Bu deformiteleri arttırıcı veya doğurucu etkenler uygunsuz 

manipulasyon ve germe alçıları, varustaki arkaayak üzerinde yürümedir. Swann, 

Lloyd-Roberts ve Catterall ( 1969), uygun olmayan manipulasyon ve germe alçılarının 

ayakbileği eklemi üzerine olan etkisine işaret etmişlerdir. Ligamentlerin (tibyonaviküler, 

plantar kalkaneonaviküler ve talonaviküler) sabitleşmiş kontraktüründen dolayı 

talokalkaneonaviküler eklemde koreksiyon sağlanamaz. Abdüksiyon ve dış rotasyon güçleri 

talusa nakledilir ve ayakbileği yuvası zorlanır. Deformite, horizontal düzlemde korekte 

olmadan kalırken ayakbileği ekleminden yalancı bir koreksiyon elde edilir. Talus ayak.bileği 

yuvasında dışa dönerken beraberinde fibular malleolü da posteriyora sürükler. Ancak tibya 

normal yerinde sabit kalır. Buna Swann, Lloyd-Roberts ve Catterall tarafından "horizontal 

kırılma" deformitesi (horizontal breach) denilmiştir. Ayak deformitelerini kompanse etmek 

için kalça ekleminin dış rotasyona gelmesiyle ayakbileğinde oluşan yapısal lateral torsiyon 

horizontal "breach" ile kanştınlmamalıdır. Bu pozisyonda kalça eklemindeki dış rotasyona 

uygun olarak tibya ve fibula beraberce kendi uzun eksenleri etrafında dış rotasyon gösterir. 

Ancak talusun ayakbileği yuvası ile olan ilişkisi sabit kalır (Şekil 10 ).211 

Tibia 
A. 

ı~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Şekil 10. Ayakbileği düzeyinden kesit. A: Ayakbileği çatalında (yuvasında) talusun normal ilişkileri. B: 

"Horizontal kırılma" olduğu zaman ayakbileği çatalında talusun ilişkileri. Talusun laterale 

döndüğüne , fibulanın postcriyora hareket ettiğine ve tibyanın sabit kaldığına dikkat ediniz. C: 

Kalçada telafi edici dış rotasyon meydana geldiği zaman ayakbileği çatalında talusun ilişkileri. 

Hem Libya hem fibula, tihyanın longitudinal ekseni boyunca lateralc dönmüştür. 
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KLİNİK 

Talipes ekinovarusun klinik tablosu karakteristiktir; defonniteli ayak ve bacak (krus) 
golf sopası veya çomağa benzer görilnUmdedir. Ayak plantar tarafa doğru yönelmiştir, topuk 
küçüktilr, yukanya doğru çekilmiş ve talus altında inverte bir pozisyona ginniştir. Ayakbileği 
eklemi~in arka kısmında derin pliler vardır. Orta ve önayak addUksiyonda ve ekinus 

eğimindedir. BUtUn ayağın inversiyonu ve önayağın addUksiyonundan dolayı talusun ön ucu 
· ayak sırtının yan tarafında oldukça çıkıntılı bir subkutanöz kemik yapı oluşturur. Ayağın bu 

dışbilkey bölilmUnde deri incelmiş ve gerilmiştir, normal plileri kaybolmuştur. Lateral 

malleol posteriyordadır ve medyal malleole göre çıkıntılıdır. Ayağın içbükey medyal ve 

plantar bölUmilnde deri plileri derin izler yapmıştır. Navikiller kemik medyal malleolün 
anteriyor ve medyal kenarlarına dayanmıştır. Palpasyonla, bu iki kemik arasına parmak 

sokulamaz. Önayak ekinus duruşundadır ve ayağın plantar bölümündeki yumuşak dokular 

kontraktedir.211 

Ayağın pasif dorsifleksiyon ve eversiyonuyla gergin triseps sure ve posteriyor tibyal 
tendon palpe edilebilir. Aynca ayağın medyal bölUmü ile ayakbileği ve subtalar eklemlerin 
posteriyor bölUmilndeki kalınlaşmış ve kısalmış ligamentler ile eklem kapsülleri 
hissedilebilir. Baldırda (calt) genellikle ortadan şiddetli dereceye kadar değişen atrofi vardır. 
DeformiteH bacakta da genellikle değişen derecelerde kısalma vardır. Ekinovarus 
sabitleşmiştir ve pasif manipulasyonla sadece çok az d!lzeltilebilir. 

Talipes ekinovarus tedavi edilmeden kalırsa, deformite giderek artacak ve 

kontraktilrler daha rijit olmaya başlayacaktır. Çocuk ayağının lateral kenarına ve fibular 

malleol üzerine ağırlık yükleyecektir. Daha şiddetli deformitede ayak sırtına da basabilir. 

Ambulasyon zor olacaktır ve yilrilyilş sakardır. Ayağın yilk verilen lateral bölümünde ağrılı 

kalloziteler ve bursalar gelişecektir.211 

· Konjenital talipes ekinovarusun üç ana ögesi (kompqnent) vardır:.2,77,189,222 

- arkaayağın ekinusu (talipes ekinus) 
- arkaayağın varusu (topuğun varusu, kalkaneusun supinasyonu) 

- önayağın addilksiyonu (metatnrsus varus) 

Ek oluruk knvus defonnitcsi gelişir ve bazı y111.ıfrlarcu bu dıı ıınıı ögelere kutılmışıır.41 
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Siınons ( 1978), yukarıdaki Ü<; ögeye ek olııruk nııvikUlcr kemi~in tıılus hıışınchın mcdyıılc 

sublUksasyonunu dördllncü bir öge olarak bilc.Jirmi~tir. 189 Tibyıının i<;c rotıısyonu. 226 

yoktur.211 

Konjenital talipes ekinovanısta gelişen pes kavus defonnitesine pes ekinokavus veya 

pes ekinokavovanıs denir. 

Deformitenin tiplendirilmesi için çeşitli gayretler sarfedilmiş olmasına karşın tam 

belirleyici bir sınıflamaya ulaşılamamıştır. Harrold ve Walker (1983) konjenital talipes 

ekinovanısta hafif, orta, ve şiddetli diye Uç tip tanımlamışlardır. l04 Hooker (1985), 8-12. 

haftaya kadar yaptığı konservatif tedaviye verilen cevaba göre deformiteyi dörde 

ayırmıştır. 112•113•114 Tip A, tam olarak düzelmiş; tip B, görilnüşte düzelmiş; tip C, 

dilzelmemiş; tip D ise radikal cerrahiye rağmen dilzclmeyen ayakları belirlemektedir. Tip 

B'ye giren ayaklar risk altındadır ve cerrahi tedaviye gidebilirler. Tip C ile tip D ayaklar 

cerrahi sırasında ayrılabilirler. 

Bensahel ve ark. (1983), konjenital talipes ekinovarusta farklı iki tip 

belirlemişlerdir. "Midtarsal'' dediği tipte ayağın medyal tarafını midtarsal bölgede çaprazlayan 

derin bir gamze vardır. "Subtalar" tipte ise arkaayakta topuğun arkasından itibaren belirgin 

bir deviasyon vardır. Yani, ayak belirgin biçimde midtarsal bölgeden değil arkaayaktan 

başlayarak çarpıktır.24 

Ençok kabul gören tiplemeyi ise Attenborough (1966) ve Hersh (1967) yapmıştır. 

Hersh tarafından bu tipler ekstrensek ve intrensek olarak belirlenmiştir. Ekstrensek tipte (tip 

1, klinik çarpıkayak) ayak fleksibildir, anonnal kemiksel ilişkiler belirgin bir fibrozis 

olmaksızın vardır. Deformite genellikle yalnızca konservatif tedavi yoluyla kolayca 

düzelebilir. lntrensek tipte ise ayak belirgin fibrozis ile rijittir. Anonnal kemiksel ilişkiler 

sabittir. Bu konjenital talipes ekinovarusun en bilyilk grubudur ve genellikle operatif tedavi 

gerektirir. 186 

Gerçek talipes ekinovarusu postUral çarpıkayaktan ayırmak önemlidir. Postilral 

çarpıkayakta deformite hafiftir ve pasif manipulasyon ile kolayca dilzelebilir. Bu, 

muhtemelen intrauterin malpostUriln son~cudur. Postural çarpıkayakta anatomik olarak, talus 

baş ve boynu medyale eğilmemiştir ve talokalkaneonavikiller eklemde sublilksasyon veya 

dislokasyon yoktur. Klinik olarak, ayakbileği ve ayağın dorsolateral bölUmUndeki deri plileri 

normaldir (kaybolmamıştır), topuk normal hacimdedir ve krus (bacak) nonnal çaptadır veya 

çok az atrofiktir. Palpasyonla, navikUler kemik ve medyal malleol arasında normal boşluk 
vardır. Ekinovarus deformitesi nisbeten esnektir ve elle düzeltmekle nötral pozisyona 

kolaylıkla gelir. Karşı ayak valgus postürUnde olabilir. Yi~e, hem karşı taraf kalçasında 

pelvik eğiklik ile birlikte addliksiyon kontnıktilril, ipsilateral kalçada addilksiyon kontraktilril 

olabilir. Tablo 1 'de talipes ekinovarusun her iki tipinin ıı~ırıcı özellikleri verilıniştir.212 
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Tablo 1· PosllJral Çarpılcayak ve Gerçek Tallpes Elclnovarusun Ayırıcı Tanısı 

Etyowjl 

Patolojik Analoml 

- Talus baş ve boynu 

- TalokalkaneonavlkUler 
eklem 

- llcınl ııpcıılmcnlcm!c 
manlpulaıyon eıklııl 

Klinik l)r.elllkl#r 

- Dcformltenln şiddeti 

-Topuk 

- NavlkUler kemik ve medya! 
malleol arasındaki ilişki 

- I..aıeral malleol 

- Ayakbllcltlnln plantar 
flckslyon ve dors!Oekslyonu 
sıraııında lateral malleolun 
mohlllteıl 

- Ayajlın laıcral kenarı 

- Ayajlın medya! kenarı 

- Önayak 

- Plantar yumuşak dokular 

- Deri plllcri 

Ayajtın dorsolatcrallnde 

Ayul,tın medya! ve planlar 
bölümUndc 
Ayak bllcJtlnln posterlyor 
bölUmU 

- Ilaldırda atrofi 

Tedavi 

J>rognor.ls 

lntrauterln malpoııtUr 

Normal 

Talusun dekllnasyon açısı 
normal (1 !50-1 !5!5 •) 

Normal 

Aya#ın normal dlı.lllnıl 
Hltlanablllr 

l lafif ve flekıılbll 

Normal hacimde 

iki kemik arasında normal 
boısluk vardır; parmak so
kulabilir. 
Normal pozisyonda 

Normal 

Dı~bUkey; kulkaneu1'1a 
kuboldln ilişkisi normal 

Ha1'ıunak yoktur 

Normal deri plllerl ile 
lçbUkey 

l lafif varusta fakat cklnusta 
değil 

Gergin de~I 

Mevcut; normal 

Deride oyuklaşmış derin 
izler yok 
Normal 

Yok veya çok aı. 

Paıılf manlpulaııyonu taki
ben yapışkan banılamıılar, 
ııpllnt veya alçı ile tutma 

MUkemmel; sonuç normal 
ayaktır. Gecikmiş olgularda 
başarı ıt7.alır 

Prlıner germ pla:t.m def ekti - Talusun dcfektlf 
kıkırdajtımsı prlmordiywnu - Ilcrediter zemin 

Medya! ve plantara eğik 

Talusun deklinasyon açısı 
11 !5-13!5" ye a:t.almış 

Medya! ve planlar yöne ıublUkıe veya 
dlılokc 

'l'alokıtlkaneonavlkUler ııublUkıaııyon 
kalkaneuı, taluı, tlbya ve navlkUler kemik 
araNındııkl kıtpKUI ile poıcterlyor kııpııUI 
ve llgıımentler keııllınedlkı;e redUkte edlleıneı.. 

Belirgin ve rljit; mımipulaııyonla koreksiyon 
minimaldir veya hiç olmaz. 

KUı;Uk, yukan çekilmiş 

NavlkUler kemik medya! malleole dayanır: 
iki kemik arasına parmak sokulamaz 

Posıeriyora yer de!tiştirmlştlr ve talusun 
ön parçau onun önUnde çok çıkıntılıdır 

Oldukça kıılllanmı• bir soylr ile 
kalkaneusa sabltleşmlştlr 

Oldukça dışbükey; kulx>ld kemik kalkııneuııun 
antı:rolatcral ucu üzerinden meclyale yer dcltlıı
tlrmlştlr 

Hellrll basamak vardır; önayaltın paıılf 
abdUkslyonuyla dU:t.clmez 

Derin l:t.ler yapmış plller; lçbUkcy 
lçbUkeyliltl ve izleri manlpulasyonla 
dilzleştlrmek mUmkUn deltlldlr 

Sabitleşmiş eklnusta ve dejtişen dcrccclcrdc 
varusta 
Ywnuşak dokuların belirgin kontraktUrU 
ile gergin 

ince veya yok, derialu dokusu u.almış 

Deride oyuklaşmış derin izler var 

Derin plller 

Orta dereceden belirgin dereceye kadar 

TıllokalkaneonavlkUler eklemin prlmer açık 
redUkıılyonu sıklıkla gerekli: bu tip için 
cerrahi seçim konservatlfllr. RedUkslyonun 
kapalı yöntemleri sıklıkla başar11111.dır. 
Uzun ııUre tutucu clhnz gereklidir 

Kapalı yöntemlerle kötU - Uzun süreli alçı 
hnrcketsi:tlljtl daha kUçUk uyak ve atroflye 
olmuş baldır ile sonuçlanır 
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AYIRICI TANI ve BİRLİKTE OLAN DEFORMİTELER 

Hersh (1967) etyolojik temele göre talipes 'ekinovarus deformitelerini şu şekilde 

sınıflandırmıştır. 105 

L Konjenital 
A. / dyopatik 

1. İntrensek (strilktUrel, rijit) 
2. Ekstrensek (postilral, fleksibil) 

B. Nörojenlk 
- Spinal defektler 

1. Açık def ektler 
a. Miyelomeningosel 
b. Meningosel 
c. Dermal sinils 

2. Kapalı defektler 
a. Spina bifida okkillta 

(l)Diyastematomiyeliya 
(2)İntraspinal tümörler (lipomalar, kondromalar, osteomalar, 

anjiyomalar ve dermoidler) 

b. Miyelodisplaziya 
(1) Sinir kökleri veya mcdulla spinalisin aplaziya veya hipoplaziyası 

(2) Ön boynuz hilcrelerinin yokluğu (artrogripozis) 
(3) Diplomiyellya (çift mcdulla) 

c. İskelet segmentasyonunda bozukluklar 

(1) Sakrumun yokluğu 

(2) Lumbar vcrtebranın yokluğu 

(3) Hemivertebra 

(4) Konjenital segmental füzyon 

(5) Füzyon yetersizliği 

(6) Diğer sebepler 

C. Miyojenik 
- Anormal kas ve tendon insersiyonlan 

1. Anteriyor tibyal 

2. Tendo Aşillis 



41 

3. Peroneal 
4. Plantaris 
5. Fleksör aksesoryus longus 

D. Osteo/ojik (tibyanın yoklugu) 

E. Kollajenöz 

1. Amniyotik bantlar 

2. Artrogripozis multipleks konjenita 
F. Kartilajinöz (diyastrofik cilcelik) 

iL Akiz (Kazamlmış) 

A. Nörojenik 

1. Poliyomiyelitis 
2. Serebral felç 
3. Meninjitis 
4. Siyatik sinir hasarı 

B. Vaskaler 

Alt ekstremitelerde, femur şaft kırığının Bryant traksiyonu ile tedavisinden sonra 
gelişen Volkmann kontrnktUrU. 

Bu sınıflandınna, özellikle talipes ekinovarus deformitesinin bulunduğu genetik bazı 
malformasyonları ve nöromuskiller hastalıkları kapsamamasından dolayı kısmen eksiktir. 

Doğuştan kalça çıkığı, özellikle bilateral talipes ekinovaruslu kızlarda olmak Uzere 

birlikte bulunabilir. 186 Bu bakımdan tali pes ekinovaruslu çocukların kalçaları da muayene 

edilmelidir. 
Konjenital metatarsus varus, biltiln metatarslannın addilksiyon ve inversiyon 

deformitesi ile birlikte tarsometatarsal eklemlerin medyal sublilksasyonudur; arkaayak hafifçe 
valgusta veya nötral duruştadır. l69 Defom1itenin postUral şekline ise konjenital metatnrsus 
adduktus denebilir. Önayak intrauterin malpozisyonunun sonucu olarak addUksiyondadır; 
postUral tipte çıkık yoktur ve prognozu çok iyidir. Metatarsus varus ile beraber, genellikle 
artmış medyal tibyal torsiyon vardır. Ayağın ön kısmının görUnUmU TEV deformitesine 

benzerse de, arkaayak vnrus yerine hafifçe valgustadır; ekin us deforrnitesi de yoktur.211 

Tlbyamn konjcnltal yokluğu veya hlpopluzlslnde ve ayakbilcğlnln konjcnltal 

çıkığında ayak bir çarpıkayuk görUnUmUndedir. Medya! ve lnteral malleolusla arkaayağıı 
anatomik ilişkisinin dikkatli palpasyonu ve radyogramlar tanıya yardımcı olacaktır. 183 •211 

Geçirilen travmalara bağlı olarak vasktiler bozukluk, infeksiyon veya tibya distal 

epifizinin anteromedyal bölümilnde bilylime durması gibi sebeplerle ayakta ekinovarusa 

benzer deformiteler oluşabilir.8 •41 örneğin injüri sırasında distal fibular epifizin kırığından 
' 

sonra inversiyon kuvveti talusu medyale zorlayacak ve tibyanın alt ucunun medyal kenarında 
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ezilme olacaktır. Sonuçta Tip iV veya V şeklinde tibyada da kırık oluşacaktır. Böylece tibyal 
· fizisin medyal kısmı birleşecek oysa lateral kısım ve distal fibular fizis açık kalacak ve 

bUyUmeye devam edecektir. Böylece ayakbileğinde ilerleyici bir varus defonnitesi 

gelişecektir. Çocuk ne kadar kilçilkse deformite o kadar fazla olur.212 

Arlrogripcrı.is multipleks konjenita (veya muit.ipil konjcnital kontrnktür). İlk defa Otto 

(1841) tarafından tanımlanan bu patoloji (1) deforme ve rijit eklemler, (2) kas veya kas 

gruplarının atrofi veya yokluğu, (3) azalmış deri plileri ve derialtı dokusu ile birlikte 

silindirik, fuziform veya koni biçiminde ekstremiteler, (4) eklem kapsillil ve periartikiller 

dokuların kontraktilr ve yoğunlaşması, (5) eklemlerin, özellikle kalça ve dizin çıkığı ve (6) 

sağlam duyu ve mentalite ile nitelendirilir.121 

Hall (1981, 1985), multipil nonprogresif eklem kontraktilril gösteren 350 olguyu Uç 
kategoriye ayırmıştır. Birinci grup, diğer sistem anormallikleri olmadan öncelikle 
ekstremitelerin tutulduğu tiplerdir (olguların% 50'si). İkinci grupta ekstremitelerin konjenital 
eklem kontraktUrUne ek olarak vilcudun diğer bölilmleri örneğin iç organlar veya kafa ve 
yUzde de anomaliler vardır. ÜçUncU grup, ekstremitelerin konjenital kontraktUrU ve şiddetli 

santral sinir sistem disfonksiyonu ile nitelendirilir. 

Birinci grup, iki alt gruba bölUnUr: amiyoplaziya ve distal artrogripozis. 

Amiyoplaziya, klasik artrogripozis multipleks konjenitadır. Muhtemeler herediter bir durum 
değildir. Klinik görilnUm ve ekstremitelerin pozisyonu tipik olarak simetriktir ve doğumda 

vardır. Ekstremitelerde fleksiyon veya ekstensiyon kontra~tUrleri deformitelerin değişik 

bileşimleri olabilir. Hastaların % 46'sında dört ekstremite, % 43'Unde yalnızca alt 

ekstremiteler ve % 1 l 'inde yalnızca Ust ekstremiteler tutulur. Kaslar hipoplaziktir veya 

yoktur. Eklem hareketleri hem aktif hem pasif olarak azalmıştır. Normal deri plileri genellikle 

yoktur ve deri gergin, parlaktır. Eklemler fleksiyonda sabit ise deri ve derialtında perdeleşme 

vardır. His bozukluğu yoktur fakat derin tendon refleksleri azalmış veya kaybolmuştur. Alt 

ekstremitelerde ayaklar sıklıkla ekinovarusta, dizler fleksiyon veya ekstensiyon 
kontraktUrUndedir. Kalçalar çıkık değilse genellikle fleksiyon-dış rotasyon ve 
abdUksiyondadır. Veya kalçalar fleksiy.on-addUksiyon kontraktUrU ile bir veya iki taraflı 
çıkıktır. Hastaların beşte birinde çocukluk ve ndoles\ms döneminde torakolumber skolyoz 

gelişir. Üst ekstremitede omuzlar içe dönUk, dirsekler flcksiyon veya ekstansiyon 

kontraktilrilnde, radyal baş bazan posteriyora çıkık, önkol pronasyonda, elbilekleri sıklıkla 
fleksiyon bazan ekstensiyon kontraktUrUndedir. Başparmak avuç içindedir ve proksimal 

interfalangeal eklemlerde fleksiyon vardır.212 
Birinci grubun ikinci tipi olan distal artrogripoziste eller ve ayaklar tutulmuştur. 

Klinik tablo çok tipiktir. Elde başparmak fleksiyon ve addilksiyonda avuçini çarpazlarken 

diğer parmaklar birbiri Uzerinde olmak ilzere kapan~ıştır. Yenidoğanda el deformiteleri 
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trizomi 18'e benzer. Ayaklarda ekinovanıs veya kalkaneovalgus deformitesi ile parmaklarda 

değişen derecelerde fleksiyon kontraktUrU vardır. Distal artrogripozis otomozal dominant 

tarzda kalıulır.212 

Artrogripozis multipleks konjenitada talipcs ekinovarus genellikle şiddetlidir, 

ayakbileği ve tarsal eklemlerde hareket kısıtlıdır. 65 Ayaklarda en sık talipes ekinovarus, ikinci 

sıklıkta konjenital konueks pes valgus göriililrken daha seyrek ·olarak kalkaneovalgus, 

kavovarus, metatarsus adduktus ve talipes ekinus göriilUr.212 Dirençli talipes ekinovarus ile 

birlikte talokalkaneal koalisyon da sıktır.94 . 

İkinci grup, özel antite ve sendromları da içeren geniş bir kategoridir. Kontraktilrel 
araknodaktili, Frecmnn-Shcldon sendromu (kranyo-karpo-tarsnl displaziyn), kamptomelik 
displaziya, Larscn displaziynsı, Moebius sendromu, diyastrofik displnziyn, snkral ngenezis 
gibi durumlar bu gnıptudır,212 

ÜçUncU grupta kromozomııl anomaliler vardır. % 50'si ilk yaşa gelmeden ölUrler. 

Meningomiyeloscl, trizomi 9, trizomi 18 gibi sendromlar bu grup içinde. sayılırlıır.212 

Du Toit ve Sparks (1988), konjcnital lumhar kifozisle birlikte bilateral talipes 

ekinovaruslu altı olgu gördllklerini söyleyerek, bunun bir sendrom olabileceğine işaret 

etmişlerdir. 69 

Miyelomeningosel vertebra arkuslan ve omuriliğin gelişimsel bir defektidir. 

Omurilik ve onun zarlarının displazisi ile birlikte vertebra arkları arasında birleşme yetersizliği 

olarak nitelendirilir. 
Meningosel spinal eksen boyunca görillebilir bir meninks kesesi ile vertebra 

arklarının birleşmeme durumudur. Kese beyin - omurilik sıvısı ve dura veya dura ve 

araknoid birleşimi ile doludur, fakat sinir dokusu içermez. Omurilikte ne bir miyelodisplaziya 

ne herhangi bir nörolojik defisit vardır. Miyelomcningoselde ise nöral ögeler anormaldir ve 

kesenin bir parçasıdır. Omuriliğin miyelodisplazisi yaşı ve lezyon dUzeyine kaudal olarak 

nörolojik defisit vardır. Miyelomeningoselin ctyolojisi karanlık kalmıştır. Lezyon en çok 
lumbosakral bölgede göriilUr. Daha az ol~rak servikal ve ondan da az sıklıkta torakal bölgede 

olur. LCzyonunun bilyük çoğunluğu posteriyordadır. Fakat çok nadir olarak anteriyor veya 

lateral meningosel de görillilr. Temel deformite açık bir nöral plakottan• ibarettir. Bu nöral 

plakot, omuriliğin kaudal ucunun embriyolojik şeklinin göriinümUdür. Orta çizgide plakottan 

aşağıya doğru dar bir oluk geçer. Bu primitif nöral oluğu gösterir ve dolaysız olarak nöral 

plakotun üzerindeki kapalı omuriliğin santral kanalı ile devam eder. Plakodunun üst ucunda 

kilçUk bir çukurdan beyin-omurilik sıvısı çıkar ve nöral dokunun dış yüzeyini ıslatır. 

Miyelomeningosel kesesinin üzerindeki deri hemen daima tam değildir. Normal deri nöral 

• Placodc: Ektodcrmdcn kaynaklanan plak benzeri yapı. 
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dokuyu çevreler. Nöral plakot ve deri arasında ince bir epitelyum alanı vardır. Lezyonun 

alışılmış tipinde, sırtta yükselmiş bir kütle vardır. Kiltlenin apeksi deriden yoksundur. Burusı 
kağıt inceliğinde bir zar (araknoid) ile kaplıdır, birkaç gUn içinde Ulsere olan bir granUlasyon 
tabakası görünümünü alır. Bazan infekte olur. Nöral plakotun altı araknoid kese ve 

subaraknoid boşluktur. Hastalarda miyelodisplaziya daima vardır. Displastik omurilikte olan 

çeşitlemeler Uç tipe ayrılır: (1) Omurilik yoktur. Anensefalide görillür. (2) Yarık omurilik. 

Embriyolojik nöral plakların birleşme yetersizliğinden (miyeloşizis) doğar, 

diyastematomiyeliya gibi. (3) Şekillenmiş fakat displastik omurilik. Kistli veya boşluklu 

olabilir. Miyelomeningoselde periferal sinir gelişimi etkilenmez. Temel defekt laminaların 

gelişim arresti olduğu için, laminalar ve vertabral spinalann posteriyorda birleşme yetersizliği 

görülür; hatta pedikilller boyunca laminaların formasyonu bUtUnüyle olmayabilir. Serebellum 
ve beyin sapında da anomaliler olabilir. Miyelomeningoselde vücudun çeşitli yerlerinde 

görülen 170'ten çok anomali bildirilmiştir. Bunlardan yüksek insidense sahip olanları 

kalçanın doğuştan çıktığı, tali pes ckinovarus, hemivertebralar, diğer vcrtebra anomalileri ve 

genitoUriner sistem anormallikleridir. Konjcnital kalp pastalıkları, gastrointestinal bölge 

malformasyonları, yarık damak, pilonidal sinüs veya kapalı rektum bakımından hastalar 

incelenmelidir.212 . 

Miyelomeningoselde ayak ve ayakbileği deformitel~ri çok sıktır. Bu deformitelerin 
1 

bazıları konjenital bazıları postnatal olarak edinilmiştir. Deformitelerin oluşma sebepleri kas 

dengesizliği, spastisite, denerve kasların fibrotik kontraktürU, felçli ayağın intrauterin 

malpostilrU ve doğumdan sonra ekstremitenin habitüel malpozisyonu iken bazı deformiteler 

de teratojenik kaynaklıdır. Bu deformiteler şunlardır: talipes kalkaneus, talipes ekinovarus, 

talipes ekinus, konjenital konveks pes valgus, pes kavus ve parmaklarda pençeleşme, 

ayakbileğinde valgus, sarsak ayakbileği.212 

Miyelomeningoseldeki ekinovarus deformitesi herhangi bir omurilik düzeyindeki 

teratolojik bir süreçten doğabilir. Schaffer ve Dius ( 1983), tali pes ekinovarus deformitelerinin 
torakal, yUksek lumbar ve aşağı lumbar dUzeylcri arasında eşit olarak dağıldığını 

bildirmişlerdir. Olguların çoğunda talipes ekinovarus çok rijil ve şiddetlidir ve uygun 

başlangıç koreksiyonuna karşın, artrogripozis multipleks konjenitada olduğu gibi yüksek 

oranda rekürrens gösterir. Miyelomeningoseldeki talipes ekinovarus, intrauterin normal kas 

güçlerinin yokluğu ve fetal ekinovarus postilrü devresinden sonra ayak gelişimin arrestine 

bağlı olduğu için teratolojik ve paralitiktir. Sıklıkla, diz altında ekstremitenin kas fonksiyonu 

yoktur. Olguların yaklaşık % lO'unda ekinovarus deformitesi edinseldir ve kas dengesizliği, 
spastisite ve fibrozisten kaynaklanır. Ayak parmağı ekstensörleri, peronealler ve anteriyor 

tibyal felçlidir (anteriyor tibyal hazan fonksiyoneldir); P,OSteriyor tibyal kasın refleks aktivite 

ve spastisitesi vardır; triseps sure, uzun ayak parmak ekstensörleri ve fleksör hallusis 
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longusta fibrozis bulunur.212 

Miyclodisplaziya, medulla spinalisin (özellikle alt segmentler olmak üzere) herhangi 

bir parçasının defektif gelişimidir.64 Nöral tUp defektlerini kapsayan jenerik bir terimdir. 
Diyastematomiyeliya (diastematomyelia), omurilik veya kauda ekinanın longitudial 

olarak herbiri kendi dura kılıfı olan iki parçaya ayrılmasıyla nitelendirilen konjenital bir 
malformasyondur. Omuriliğin bu ayrılması kemik, kıkırdak veya fıbröz bir septumla olur. 
Septum posteriyora uzanarak açık nöral arkusun rudimenter laminusına fibröz bir dokuyla 
birleşir ve nöral kanalı bir veya daha çok segmente anteroposteriyor düzlemde kısmen veya 

tümüyle ayırır. Medulla hareketsiz kalır ve aşağıya doğru longitudinal bUyUmesi engellenir. 

Böylece alt ekstremiteleri tutan progresif bir nörolojik defisit tablosu ortaya çık,ar. Genellikle 

erken çocukluk döneminin hızlı bUyUme devresinde belirti verir. Başlangıç şikayeti yürüme 

güçlUğüdUr. Sıkı ayakkabı giymeye bağlı yürüme şikayetine benzer. Bir veya iki ayakta 

olabilir. Belde rahatsızlık, yayılan ağrılar alışılmış değildir. Çocuk sırtını dik tutar, eğilemez, 
oyundan kaçar. Spina bifida ile birlikte olabilir ve belde hipertrikozis yaması, dermal sinüs, 
yağlı tümör, hemanjiyom olabilir. Ayakta geç dönemde ekinokavovarus, ayak ve bacakta 

hafif kısalma ve çekiçparmaklar (hammertoes) görülilr.222 

Çocuklarda intraspinal tümörler nadirdir. Bu tümörlerin çoğu gliyomalardır 

(astrositoma, ependimoma, medulloblastoma).Daha uz olarak nöroblastoma, dermoid kist, 
teratoma, lipoma v.s. vardır. İntraspinal tümörlerin başlangıç belirtileri genellikle kas-iskelet 

sisteminde belirir ve tanı sıklıkla kolay yapılamaz. Sırtta, boyunda, gövdede veyu 
ckstrcmitelcrde inatçı veya geçici ağrılar intraspinul tümör olasılığını akla gctinnelidir. En sık 
olun fizik bulgu motor zııyıtlıktır. Ayakta kuvus, vıırus, ckinus vcyn ckinovıınıs defonnitcleri 

görUlcbilir. 212 

Spinal muskülcr atrofi, omuriliği ön boynuz hücreleri ve buzun kranyul sinirlerin 

(beşinciden onikinciye kadar) motor nöronlarının nadir, kalıtımsal bir dejeneratif hastalığıdır. 

İstemli kasların ilerleyici hipotoni ve simetrik paralizisi ile nitelendirilir. Tutulma üstlere göre 

alt ekstremitelerde daha çoktur ve proksimal kas kümeleri distaldekilere göre daha şiddetli 
etkilenir. Duyusal bozukluk yoktur. İlk olarak 1891'de Werdnig ve sonra 1893'de Hoffmann 

tarafından bildirilmiştir. Otozomal resesif genlerle. geçirilir. Etyoloji bilinmemektedir. 
tnsidens, 15.000 canlı doğumda birdir. Byers ve Banker (1961) hastalan Uç tipe ayırmıştır. 
Tip 1, akut infantil çeşittir, intrauterin veya yaşamın ilk ayında başlar, zayıflık yaygındır ve 
genellikle solunum yetersizliğinden ölüm olur. Tip il, kronik infantil çeşitte başlangıç 2-12. 

aylar arasında olur, kas zayıflığı daha yereldir, hastalık uzun süre statik kalır. Tip III, juvenil 

çeşittir, 2. yaş veya daha sonra başlar, kus znyıflı~ı yavaş yavaş buşhır ve yereldir, ilerleme 

tedricidir. Spinal muskUler attofinin birinci tipi (akut infantil çeşit) en şiddetlisidir. Bu 

bebekler ekstremitelerini hareket ettiremezler fakat el v~ya ayak parmakları hareket edebilir. 
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Gevşek bir şekilde yatarlar ve ekstremiteleri herhangi bir postüre elle sokulabilir. Baş 

kontrolU zayıftır. Derin tendon refleksleri yoktur. Duyu, sfinkter fonksiyonu, zeka 

normaldir. Yilz donuktur. Dilde fasikülasyonlar vardır. Genellikle 10 aylıkken ölilrler. İkinci 

tipte (kronik infantil çeşit) patellar tendon refleksi yoktur fakat biseps ve triseps refleksleri bir 

süre kalır. Derin tendon refleksleri tedrici ve sentrifugal olarak kaybolur. Bebek hareket 

etmeye çalıştığında el ve kollarında ince bir tremor görillilr. Dil ve deltoid kasta 
fasikillasyonlar olur. Hastaların dörtte ilçil oturabilir, az bir kısmı silrilnebilir. Ortalama ölUm 
yaşı 42 aydır. Spinal muskiller atrofınin Uçilncil tipi (kronik juvenil çeşit) olguların kilçilk bir 

yüzdesini oluşturur. Bunlarda esas olarak gluteus ve uyluk kasları tutulur. Altı aylıkken 

oturabi~ir, 1-2 yaşında yilrilyebilirler. Klinik seyir oldukça beniğndir. Ortalama yaşam silresi 

7 yıldır. Spinal muskUler atrofinin en benign formu Kugelberg - Welander hastalığıdır. 

Başlangıç 2-15 yaşları arasında ve sinsidir. Kalçanın ekstensör ve abdUktör kaslarında 

zayıflık vardır. Duchenne tipi musküler distrofi ile karışır. Spinal musküler atrofinin 

fonksiyonel sınıflandırması Evans, Drennan ve Russman (1981) tarafından yapılmışttr. Grup 
1 hastalar asla oturamazlar ve baş kontrolleri zayıftır. Grup II'de dengeli otunna ve baş 
kontrolU vardır. Grup 111 hastalar ayağa kalkabilir ve cihazla yilrüyebilirler. Grup IV'de 

hastalar zayıflık başlamadan önce yilrilr, koşar veya merdiven tırmanabilirler.212 

Spinal muskiller atrofili hustalıırda ayakta ekinovarus veya ekinovalgus deformiteleri 

gelişebilir. 212 

Friedrcich ataksisi, kalıtımsal screbellar ataksilerin en sık rastlananıdır ve hem 

serebellar hem medulla spinalisin yollarında tutulma vardır. Medulla spinaliste dorsal ve 

ventral spinoserebellar yollar, kortikospinal yollar ve posterior kolumnada dejeneratif 

değişiklikler vardır. Ön boynuz hücreleri genellikle normaldir. Serebellumda Purkinje 

hücreleri ve nilkleur dentatusta atrofi vardır. Beyin sapında değişiklikler olabilir. 

Kortikospinal yolun dejenerasyonu bazan beyin korteksi düzeyine ulaşır. Hastalığın 
etyolojisi bilinmemektedir. Sıklıkla otozomal resesif genlerle geçer. Belirtiler 7-10 yaşlarında 
başlar, oldukça sinsidir. İlk belirti kararsız, düzensiz yilrUyilştilr. Çocuk dilşmeğe eğilimlidir 
ve aniden dönmekte gilçlilk çeker. Yazmayı öğrenmekte gilçlilk gösterir. Romberg bulgusu 

pozitiftir. Ataksi hem spinal hem serebellar tiptedir. Yavaş seyirli bir skolyozis gelişir. 
Ayaklarda kural olarak simetrik kavus deformitcsi ve uyak parmaklıınnda pençeleşme vardır. 
Pes kuvus, nörolojik bulgular gelişmeden önce ilk helirti ohıhilir. Pes kavus ile beraber varus 

dcforınitesi de gelişir. Dcformite zumıınlu sııbitleşir. Peroncu) kus zuyıflı~ı en sık kus 

bulgusudur. Anteriyor tibyal kasın parezisi de olabilir. İleri devrede pııtlııyıcı tarzda 

konuşma, başta tremor görUIUr. Alt ekstremitedc derin teodon refleksleri yoktur. Pozisyon ve 

vibrasyon duyusu, iki nokta ayrım testi önce ayaklarda sonra ellerde bozulur. Diyabetes 
. ' 

mellitus bu hastalarda sıktır.212 
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Herediter motor ve duyusal nöropatiler (HMSN; hereditary motor and sensory 

neuropathies), nisbeten az derecede duyusal defısit ile birlikte ailevi distal muskiller atrofi ve 

zayıflık gösteren heterojen bir kümedir. Bu nöropatiler yavaş seyirli olarak progresiftir ancak 

yaşam süreleri normaldir. Kadınlar erkeklere göre daha ağır tutulum gösterirler. Herediter 
motor ve duyusal nöropatileri Dick ve Lambert (1968) klinik, genetik, elektrofizyolojik 
(motor sinir iletim hızı çalışmaları) ve nöroputolojik ölçütlere göre sınıflandırmışlardır. 

HMSN Tip 1 peroneal musklller atrofidir (Charcot-Marie-Tooth hastalığı). Bu tipin iki alt 

grubu vardır. Roussy-Levy sendromu da HMSN Tip I'e dahil edilmiştir. HMSN Tip il 

Charcot-Marie-Tooth hastalığının nöronal şeklidir, sinir iletim hızı normaldir. HMSN Tip 111 

Dejerine-Sottas hastalığıdır. HMSN Tip iV Refsum hastalığıdır. HMSN Tip V spastik 

paraplejinin ön planda olduğu periferal nöropatidir. Otozomal dominant kalıtımlı geçer. 

Zamanla ayak deformiteleri gelişir. HMSN Tip VI, Tip I'e benzer, ek olarak optik atrofi 

vardır. HMSN Tip VII, yine Tip l'deki hastalara benzer fakat ek olarak retinitis pigmentoza 

görillilr.212 

Peroneal musküler atrofi (Charcot-Marie-Tooth hastalığı; HMSN Tip 1 ve II) 

periferal sinirlerin, motor sinir köklerinin ve sıklıkla omuriliğin kalıtımsal ve ailevi dejeneratif 

bir hastalığı olarak tanımlanır. Otozomul dominant geçişle kalıt ·alır. Tip 1 HMSN'de 

başlangıç 5-15 yaşlan arasındadır. 1 Ik şikayetler ayak ve bacaklarda kramplar, anormal 

ayakkabı yıpranması ve dilz olmayan zeminde yilrUmckte gUçlUktUr. Buzun bucakta parcstezi 

şikayeti olur. Başlangıç deformitesi ayak parmaklarında pençeleşme ile birlikte uyağın hafif 
kavus deformitesidir. Deformite tedrici olarak ağırlaşır. Kas atrofisi simetrik ve distaldedir. 

Paralizi gevşektir. llkönce peronealler ve ayağın in tren sek kasları etkilenir. Kas dengesizliğin 
sonucu olarak pes kavovarus oluşur. Daha sonra, atrofi anteriyor kompartmana yayılarak 
anteriyor tibyal ve ayak parmak ekstensörlerini tutar. Tedrici olarak önayak ve ayakbileğinde 
ekinus deformitesi gelişerek, ekinovarus veya ekinokavovarus görUnUmilnil alır. Hasta 

parmak-topuk (toe-heel) gidişiyle yilrilr. Hastalığın sabit progresyonu ile gastroknemyus ve 

diğer baldır kasları giderek atrofiye olur. Ayakta ve yilrilyilşte hastanın dengesi bacak 
kaslarının zayıflığı, ayak deformitesi ve azalmış derin-duyu (propriyoscpsiyon) sebebiyle 
stabil değildir. Üst ekstemiteler geç devrede tutulur: Eldeki karukterlstik deformlte hnflf 

pençeleşmedir, baş parmağın opozisyonu kaybolmuş olabilir. Pelvis ve omuz kemeri kasları, 
yUz ve gövde kas yapısı genellikle tutulmazlar. Bu yilzden dolgun uyluklar ve ince bacaklar 

ile ayak parmaklarındaki pençeleşme, karakteristik ters dönmilş şampanya şişesi 
görilnilmUnU verir. Buna "devekuşu bacakları" da denir. Aşil refleksi azalmıştır veya yoktur. 

Patella refleksi genellikle bulunur. Duyu muayenesinde vibrasyon ve pozisyon duyulan 

azalmış bulunabilir. Bazı olgularda kesin hipoestezi alanlan bulunur. Ataksiya yoktur. 

Sfinkter tonüsil normaldir. Zeka etkilenmemiştir. % ı O olguda vertebral deformite gelişirse 
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de cerrahi tedavi gerektirmez. Nörona! şekil olun HMSN Tip II'dc belirtilerin buşlnngıcı 
yaşamın üçüncü dekatıdır. Tip Il'de triseps sure kasının erken paralizisinden dolayı 

kalkaneus defonnitesi gelişir. Sonuçtaki ayak deformitesi çok kalkaneokavovarustur. Üst 

ekstremite tutulması ve alt ekstremite kaslarındaki tutulma Tip I'e göre daha şiddetlidir.212 

Dejerine-Sottas hastalığı (hipertrofik interstisyel nöritis) çocukluk ve erişkinlik 

döneminin kronik ailevi polinöropatisidir. Otozomal resesif geçişle kalıtılır. Etyolojisi 

bilinmemektedir. Periferal sinirler perinöral ve endonöral bağ dokusunun profiferasyonu 
sonucu bUyUmUştllr. Kaslar sinir kökenli atrofi gösterir. YürUmede gecikme ve beceriksizlik 
vardır. Alt ekstremitede pes kavus ve kas zayıflığı görülUr. Pozitif Romberg bulgusu, 

pupillada Argyll Robertson fenomeni görUlUr. Periferik sinirlerde kalınlaşma geç bir 

bulgudur.212 

Rcrsum hastalığı (heredopnthia atactica polyncuritirormis) lipid metabolizma 

bozukluğundan ortaya çıkan son derece nadir bir durumdur. Temel defekt, fitanik asilin bir 

karbon atomuyla kısalttığı alfa-oksidatif süreci katalize eden enzimde gibi görünmektedir. 
Otozomal resesif geçişlidir. İnterstisyel hipertrofik polinöritis ve ön boynuz hücreleri ile 

olivoserebellar yolda dejeneratif değişiklikler vardır. Çocuklarda belirtiler 4-7 yaş arasında 
ortaya çıkar. Kronik polinöritis, retinitis pigmentoza ve serebellar tutulum bulguları vardır. 
Serum fitanik asit dilzeyinde artış patognomoniktir. Ekstremitelerde pes kavus ve diğer 

deformiteler olur.212 · 

Progresif musküler distrofi, iskelet kaslarının genetik olarak tanımlanan primer 

dejeneratif noninftamatuar hastalığıdır. Genellikle miyopati olarak nitelenir; miyopati iskelet 
kaslarında veya istemli kas yapısının intcrstisyel dokularında patolojik, biyokimyasal veya 

elektriksel değişiklikler tarafından sebep olunan hastalıkları kapsar. Bunlarda etkilenen 

kasların inervasyonunda bir anormallik, santral sinir sistemi ve periferal sinirlerde bir 
bozukluk yoktur. Progresif muskUler distrofi, Walton ( 1981) tarafından iki kümeye 

ayrılmıştır: saf muskUler distrofiler ve miyotoniyalı distrofiler. ilk kümede Duchenne 

musküler distrofisi, Becker muskUler distrofisi, skapulohumeral distrofi (kuşak tarzında), 

konjenital muskliler distrofiler, fasyoskapulohumeral.distrofi gibileri vardır. İkinci kümede 

miyotoniya konjenita, distrofıya miyotoniya ve paramiyotoniya konjenita vardır.212 

Duchenne musküler distrofisinde, aile çocuğun ilk yılında hiç bir şeyin farkında 
değildir. Olguların yansında yürüme ve konuşma ikinci yaşa kadar gecikir. Çocuk parmak 

uçlan ile yürilr ve düşmeye meyil artar. Sekiz yaşın altında kuadriseps kasında zayıflama ve 

diz eklemi stabilizasyonunda gUçlUk olur. Triscps sure ve tibyalis postcriyor dışında ayakta 

ilgili di~cr kııslıırduki kuvvet kuybı nedeniyle uynktn sert ckinovnrus deformitesi gelişir. Bu 

dcfonnitc genellikle usimcu·iktir.8 , 
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Becker musküler distrofisinde de ön- ve arkaayakta ekinus kontraktilril sık 

rastlanılan bulgulardır. 8 

Distrofiya miyotonika (miyotonik distrofiya), sabit hıroa ilerleyen ve yilz, çene, göz, 

boyun, distal ekstremite kaslarını miyotoni ile tutan ailevi bir hastalıktır. Sabit bir talipes 
ekinovarus do~umda sıklıkla mevcuttur. Bebek hipotoniktir fakat buzıın yerçekimine karşı 
hareket vardır. 103 

Konjcnitnl ağnya duynrs11Jıktu, travmalar sonucunda uyukla topuk vurusu gelişir. 188 

Gullluln-Hurrc sendromu (akut polimdiklllonfüitis) ekstremitderin ve buzun vücudun 

simetrik motor ve duyusal pnrezisiyle beliren nııdir bir durumdur. Karakteristik oluruk 

paralizi sentripetal olarak yukarıya çıkar ve kranyal sinirleri tutabilir. Etyoloji 

bilinmemektedir; çok muhtemelen bağışıklık mekanizmasındaki bir bozukluktan kaynaklanır. 
Dolaysız bir viral etyoloji kanıtlanamamıştır. Patofizyoloji bir akut demiyelinizasyon 

sürecidir. Posteriyor sinir kökleri ve gangliyonlar, periferal sinirlerin proksimal kısımlan ve 

anteriyor sinir kökleri tutulur. Önce ekstremitelerin distal kısımları tutulur ve parezi yukarıya 

çıkar. Derin tendon refleksleri yoktur veya azalmıştır. Çeşitli şekillerde duyu bozukluğu 
vardır. Çok az derecede felçli hastalardan, sadece gözlerini oynatabilen hastalara· kadar şiddet 

derecesi farklı tablolar olabilir. Ayaklarda değişik deformiteler olabilir,bunlar arasında 

ekinovanıs deformitesi de vardır.212 

Poliyomlyelitls, başlangıçta gastrointestinal ve solunum sistemlerinden yayılıp daha 
sonra hcmatojcn yolla santral sinir sistemine geçen nörotrofik virUslerin bir kUmesi uırufından 
meydana getirilen akut infeksiyöz bir hastalıktır. Poliyomiyelitis virUsU omuriliğin ön boynuz 

hUcrele_ri ve beyin sapındaki belli bazı motor çekirdeklere özel bir yakınlık gösterir. Bu 

hücreler nekroze olarak motor birimlerde inervasyon kaybına yol açar. lnfeksiyon Tip 1, il 

veya 111 poliyomiyelitis virUsleri ile meydana gelir.212 

Poliyemiyelitisin sebep olduğu paralitik talipes ekonovarusun patogenezi şöyledir: 

Peroneal kaslar felç olur veya şiddetli zayıflarken tibyalis posteriyor genellikle normaldir. 
Böylece bu kas peroneallerden daha baskın çıkar. Tibyalis anteriyor zayıflamış veya normal 
olabilir. Triseps sure diğer kaslara göre kuvvetlidir ve giderek motor dengesizlik, bUyUme, 
yerçekimi ve postUr gibi etkenlerin bileşimi ile kontra.kte olur. Tibyalis posteriyorun mekanik 

UstünlUğU ekinus pozisyonunu arttırır. Böylece arkaayağın inversiyonu ve önayağın 

addilksiyon ve supinasyonu sabitleşmeye başhır. Ayak parmak ckstensörlcri uyakbileğinin 

dorsifleksiyonu için zayıf tibyalis anteriyora yardım ettiği zaman kavus dcformitcsi ve 

parmaklarda pençeleşme gelişir; triseps sure kontrakte olduktan sonra ayak parmaklarının 

pençeleşmesi daha da belirgin olur. Tibyada eksternal torsiyon varsa, bir breys yapılırken bu 

torsiyon gözönUne alınmazsa, ekinovarus deformit~sine ayrıca katkıda bulunacaktır. 

Ekinovarus deformitesi meydana geldikten sonra bUyUme kuvvetleri, kas dengesizliği, 
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anormal postür ve ağırlık yilkleme ile deformitenin derecesi ve sertliği artar. 121 

Serebral felçte beyin dokusunun doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında 
herhangi bir nedenle hasara uğraması sonucunda dinamik adale dengesizliğine bağlı·olarak 

ayak defonniteleri oluşur. Doğum sırasında hiç bir ayak deformitesi yoktur. Kas tonusundaki 

değişiklikler, yerçekimi veya postilral nedenlerle daha sonra ayakta defonniteler gelişir. 

Vücut ağırlığının yüklenmesi, eşitlik reaksiyonlarının yokluğu veya alt ekstremitenin diğer 

eklemlerinde patolojilerin oluşu ayak deformitelerinin ilerlemesine ve sertleşmesine yol açar. 

Serebral felçte ayak deformiteleri en çok spastik tipte görillür. Bu deformiteler sıklık sırasına 

göre ekinus, ekinovalgus, ekinovarus ve ekinokavovarus şeklindedir.8 

Serebral felçte ayuğın ekinusu soleus ve gustroknemyus kaslarının veya yulnızcu 
gastroknemyus kasının kontraktürüne bağlıdır. Bu csnuda arkuayak sıklıkla valgus 
pozisyonuna da girerken, daha az olarak varus pozisyonuna da gelir. Ekinovarus postUrU, 

Aşil tendonu kontraktUrU ile birlikte spastik posteriyor tibyal ve ayak parmak tleksörlcrine 

bağlıdır. Ağırlık yüklemeyle veya ayakbileğinin dorsifleksiyonuyla posteriyor tibyal tendon 

medya! malleolUn arkasındaki oluktu gergin bir bant şeklinde göze çarpar; ayak parmakları 

bükillmilş olabilir. Ayaktayken varus deformitesi genellikle önayakta daha belirgindir. 

Yürilme sırasında bu çocuklar içe basar. Kalçada fonsiyonel veya sabitleşmiş iç rotasyon 

defonnitesi veya tibya vara yahut her ikisi içe basmayı ağırlaştıracakur.212 

Erişkin hastalarda serebrovaskiller olaylara bağlı inmeler (stroke) sonucu meydana 
gelen en sık ayak defonnitesi talipes ekinovarustur. Aynca varus, metatarsus adduktus, 

düş ilk ayak, planovalgus daha az olarak meydana gelir. 178 

Siyatik sinir felcinin bebek ve çocuklardaki en sık sebebi intramusküler 

injeksiyondur. Zararlı madde, iskiyadik çentikten çıkıp piriformis kasını çaprazlayan sinirin 

gövdesinin kendisine veya yakınına verilir. Bu injeksiyon yapılırken çocuk ya çok zayıftır ve 

belirgin gluteal atrofisi vardır veya gilçlil bir çocuktur ve injeksiyon yapılırken çırpınıp tekme 

atar. İnjeksiyonu yapan hekim veya hemşire dikkatsiz olabilir. İlaçlann, yenidoğanda 

umbilikal damarlar yoluyla parenteral ve~lmesi inferiyor gluteal damarların trombozisi ve her 

iki siya~ik sinirin hasarına yol açabilir. Bu durumda kaba etlerde deri nekrozu olur. Kalçanın 

konjenital çıkığının kapalı veya açık redilksiyonu veya.femoral uzatma esnasında siyatik sinir 

gerilebilir ve felç olabilir. Çocuklarda oldukça nadir görülmesine karşın, posteriyor travmatik 

kalça çıkığı olursa siyatik sinir felci oluşabilir. Siyatik sinir ayrıca Salter ve Chiari innominat 

osteotomileri, femurun kapalı intramedUller çivilemesi ve doğum sırasında traksiyon 

yapılınca da zedelenebilir. Heterotopik ossifikasyon siniri sıkıştırılabilir ve parezi yapabilir. 

Siyatik sinirin iki komponentinden nervus peroneus kommunis daha sık zedelenir. Çünkü bu 

bölüm pirifonnis kasının düzeyinde yüzeye! ve daha l~teral yerleşimlidir. Posteriyor tibyal 

komponent daha nadir yaralanır.212 Ayak zamanla peroneal ve ekstensörler zayıfladığı için 
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ekinovarus postUrUnde kontrakte olur. Yeterli anamnez verilmezse, konjenital talipes 
ekinovanıs ile karışabilir. 

. BUtiirı bu nöromuskUler kaynaklı ekinovarus deformitelerinde hikaye çok önemlidir. 

Eğer çocuk ilk defa neonatal devre sonrasında görülmüşse nöromusküler kaynaklı bir sebep 
de dUşUnUlmelidir. NöromuskUler sebeplerin çoğunda, doğumdu uyuk dcforrnasyonsuzdur. 
Talipes ekinovarus ayrıca paralitik lezyonlarda görülen kalkaneovarus ve varus 

deformitesinden de aynlmalıdır. 186 

Harbo (1981 ), ruhsal kökenli bir tali pes ekinovarus psikojenika bildirmiştir. 

Otuzyedi yaşındaki kadın hastada deformitc bir kaç yılda derece derece gelişmiştir. Ayakları 

normal pozisyona ancak anestezi altında getirilebilmiştir. Diğer olgu onaltı yaşında bir kızdır. 

Histerik yapıda nöbetler geçirirken ayakları tedrici olarak ekinovarus pozisyonuna girmekte 

ve bu anestezi alunda bile dUzeltilememektedir. 100 

1673'de Bartholini, ilk defa konjenital amputasyon ile birlikte talipes ekinovarus 

bildirmiştir.212 Amputasyon daha çok parmaklarda olur ve beraberinde genellikle 

sindaktilizm ve brakidaktilizm de görillür.222 

Talipes ekinovarus aynca konjenital anülcr konstriksiyon bantları (Streeter 

displaziyası) ile birlikte görUlUr. Bu iki konjenital malformasyonun birlikte sık oluş 

koryonik bant formasyonu ile amniyotik kesenin erken yırtılması ve oligohidramniyoz ile 

açıklanmıştır(Torpin 1964, 1968).212 

Zimbler (1976), ekinovarus deformitesi görUlen sendromların bir listesini 
yapmıştır:212 

- in utero aminopterin hasarı 

- Artrogripozis multipleks konjenita 

- Meatus akustikus intemusun atreziyası 

- Kuş-kafalı cücelik 

- Sercbrohepatorenal sendrom 

- Kromozom 18 Q sendromu 

- Kromozom 13 trizomisi 
- Yank damak, mikrognatiya ve glossoptozis 

- Konjcnitul fasynl displaziya 

- Kranyoknrpotnrsııl distrofı 

- Diynstrofik cUcclik 

- Ehlers-Danlos sendromu 

- Göz kapağı entropiyonu 

- Ailevi statik oftalmopleji 
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- Larsen sendromu 

- Marden-Walker sendromu 

- Meckel sendromu 

- Monowmi G sendromu (Tip 1) 

- Okillo-orikillo-vertebral displaziya 

- Oligofreni, epilepsi ve ihtiyozis sendromu 

- Radyoulnar sinostozis 

- 1 Ialka konstriksiyonlar (Streeter displuziyası) 

- Kısa parmak fleksör tendonlan ve ağzı tam olarak açma yetersizliği 

- Situs inversus viserum 

- Displaziya epifizyalis punktata (Conradi hastalığı) 

Bu liste daha uzun olabilir. Veya buradaki sendromlarda başka türlü ayak 

deformiteleri de görUlebilir. Önemli olan ayakta talipes ekinova~us deformitesi görillen 

olguların, varsa bu sendromlar yönilnden tanısını yapmak ve konjenital idyopatik talipes 

ekinovarusu bunlardan ayırmaktır. ,Aşağıda bunlardan bazılarının özelliklerine kısaca 

değinilecektir. 

Diynstrofik cücelik, kısa ekstremitelerin doğurduğu cücelik, şiddetli talipes 

ekinovarus, elin ve dış kula~ın özellik gösteren deformitel~ri, skolyozis, bazı eklemlerde 

hareket kısıtlılığı ve diğer bazılarında hiperınobilite ile nitelendirilmektedir. 1960'da Lamy ve 

Mıırotcııux uınımlıınınıştır. Diyııstrofik terimi bllklllmll~ uyaklar ve vertehralıırı belirtmektedir. 

Genetik geçiş otozoınal resesiftir. Doğumda, tanı genellikle şu llzelliklerin bileşimiyle kolay 

yapılır: proksimulden çok ekstremiıenin distalini etkileyen kısalık, kısıtlı eklem hareketleri, 

talipes ekinovarus, tipik olarak ekstensiyonda duran deforme başparmak (otostopçu eli 

görilnilmil), dış kulaklarda yumuşak, diizensiz kabarcık-görilnilmiinde (veya karnabahar 

görünümünde) şişlikler yaşamın ilk ayında görillürler. Yarıkdamak sıktır, mandibular 

hipoplazi de olabilir. 

Diyastrofik cilcelikteki talipes ekinovarus deformitesi çok dirençlidir, kolayca nüks 

gösterir ve bilateraldir. Ayak başparmağı ile ikinci pannıık arası uçıktır. Çocukluk devresinde 

kalçalar kısıtlı hareket ve fleksiyon defonnitesi göster!r. Dizlerde fleksiyon deformitesi veya 

buzun hipermobilite gelişir. Genu vıılgunı veya rekurvııtum vurdır. Pııtellu yıı yoktur ya 

hipoplastiktir veya luteralc çıkıktır. Eller, interfulangcal eklemlerde sertlik ve 

mctatkarpofalangeul eklemlerde hipermobilite gösterir. 2. ve 3. parımıklıı 4. ve 5. parmak 

birbirlerinden genişçe ayrılmışlardır. Başparmak kısa, proksimale yer değiştirmiş, 

addilksiyon ve ekstensiyondadır. Normal kavrama yapı!amaz. Omuzlar kısıtlı abdüksiyon, 

dirsekler kısıtlı ekstansiyon yapar. Hastaların üçte ikisinde puberte-öncesi devrede skolyozis 

veya kifoskolyozis gelişir ve şiddetli olabilir. Servikal kifozda s.ckonder omurilik basısı 
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olabilir. Radyolojik olarak, hemen bütün eklemlerde anormal gelişme, deformite ve çıkıklar 

olabilir. Uzun kemikler akondroplaziyaya benzer şekilde kısa şaftlı ve genişlemiş 

metafizlidirler. Vcrtcbralar yussılaşmıştır. C2 vcyıı C3 antcriyor StıblUkıısy~n görUlcbilii'. 186 

Akondropla:ıiya, cliccliğin en sık tipidir. Kısa ekstrcmiteler, büyük bir baş ve 

sıklıkla Uç dişli görüniimdeki (trident) eller ile nitelendirilir. Alt ekstrcmitelcr büyük 
/ 1 . ' 

·çocuklarda fibulanın tibyaya göre aşırı büyümesinden dolayı eğilir. Yürüme başladıktan 
. ' ' 

sonra genu valgum gelişir. Ayakbileğinde önce valgus, sonra sekonder olarak (fibulanın 

uzamasına bağlı) varus gelişir. Bazan çarpıkayak görünümünde olur. l86 

Freeman • Sheldon sendromuna (kranyokarpotarsal displaziya) ıslık çalan yüz 
sendr~mu da denir. Yilziln görilnilmil knrukteristiktir. YUz kemikleri yussıluşmış olup 
gözler derine yerleşmiştir. Üst dudak şiş ve tümsek yapmış şekilde durur. Hasta ıslık 

çalıyormuş gibi görünür. Ellerde kontraktür ve ulnar deviasyon, ayak parmaklarında 

fteksiyon kontraktUrü ve bilateral talipes ekinovarus deformiıesi vardır. Alt ekstremite 

genişlik ve uzunh.ığundu usinietri olabilir. Kolların hareketi kısıtlanmıştır.8 

Lnrsen sendromunda yussı bir yüz, çıkıntılı ulın, basık bir burun küprllsll ve 

birbirinden ayrık gözler ile karak.teristik bir görllnUm vardır. Talipcs ekinovarus yanında diz, 

kalça ve dirsek eklemlerinde multipil çıkıklar olur. Metakarplar kısalmış olup parmaklar 

sputlll şeklindedir. Vcrtebrıılardııki ıınormııl e~rilik ve scgmcntlcşmc cksiklilti omurilik 

sıkışmasına ve sonuçta öliimc yol açahilir. Toraksta kostokondral kıkırdak genişlemesi ve 

laksitcsi ile knrpııl ve karsal kemiklerde birden fa1.la ossif'ikasyoıı mcrkc1.i bulunur. Bu 

hastalarda asfiksi ve ölüme yol açanmalformasyonlar sık göriilebilir.8 

Mübius sendromu olan hastaların yaklaşık üçte birinde tali pes ckinovarus bulunur. 

Ayrıca 6. ve 7. kafa çiftlerinin çekirdek agenezisi veya hipoplazisi sonucu gözlerin 
abdUksiyon kaybı, kısmı veya tam fasyal sinir felçleri ve maske şckİindc bir yüz dikkati 

çeker. Proksimal intcrfulangcal eklemlerin unkilozu, sindaktili ve mikrodaktili diğer organ 

patolojilerini oluşturur. 8 

Fetal cücelik, iki kilogramdan az doğum ağırlığı ile genel bir cÜceliktir. Black ( 1961) 

Uç tipe ayırmıştır: kuş-kafulı (bird-headcd) cüceler, kalkık-burunlu (snub-noscd) cüceler, 

Silver sendromu. YUz şekillerinin yanında bu cücelcröe zeka diizeylcri de farklıdır. iskelet 

anomalisi olarak femur boynunda daralma, radyus başında hipoplazi veya çıkık, distal 

falankslarda klinodaktili, vertebra ve ayak deformiteleri görülür. Silver sendromunda iskelet 

büyümesinde asimetri olur ve alt ekstremiteler arasında altı santimetreye ulaşan eşitsizlik 

saptanabilir. Ayaklarda ekinovarus deformitesi yanında pes k_avus veya pes valgus 

görülebilir. 8 -

Triwmi 18 bir kromozom sapma anomalisi olup multipil konjenital dcformitelere yol 
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açar. Klinik olarak, bebekte uzamış bir kafatası, oblik faun *,-benzeri kulaklar, kısa boyun, 

hipoplastik bir maksilla ve küçük bir çene olduğu görülür. İşaret ve küçük parmaklar 
diğerlerinin ·Uzerine binmiş olup bUtUn el pamıukları sıkılmış bir durumdadır. Proksimal 

interfalangeal eklemlerde kontraktUr vardır. Ayakta talipes ekinovarus veya konjenital 

konveks pes valgus deformiteleri vardır. Radyolojik olarak, mikrognatizm, ince ve kötü 

şekillenmiş kaburgalar, fragmente klavikulnlar ile birlikte kısa sternum, spina bifida veya 

diğer vertebra anomalileri saptanır. Falanksların ossifikasyon yokluğu yanında uyak 

parmaklarında proksimal kısalık görUlcbilir.H 

Aminopterinin doğurduğu sendromda (aminopterin-induccd syndrome) da talipes 

ekinovarus meydana gelmektedir. (Kalıtım Bölümüne bakınız.) 
' ' 

Displaziya epifizyalis punktata (Conradi hastalığı) nadir bir durumdur, doğumda 

diğer mezodermal ve ektodermal bozukluklarla birlikte noktalı (stippled) epifizlerin varlığı ile 

nitelendirilir. Geç çocukluk döneminde noktalı epifizler kaybolunca kesin tanı zorlaşır. 

Ayaklarda daha çok planovalgus, nadir oh~rak ekinovarus defoımitesi görülür. 186 

Konjenital radyoulnar sin~to1jste hazan çarpıkayak deformitesi görülür. 

Diğer anomalilerle birlikte bir çocukta çarpıkayak varsa veya herhangi bir 

anomaliden şüpheleniliyorsa genetik konsültasyon tavsiye edilir. Bu scndromlarda talipes 

ekinovarusun başlangıç muayenesi izole talipes ckinovarus için izlenen ilkelerin aynısıdır. 

Ancak, genellikle bu scndromlıırdu görlllen TEV dcl'orınitelcri clııhıı köıll prognozıı sııhiptir. 

Erken tanı, gelecekteki sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı olacaktır.212 

RADYOGRAFİK DEGERLENDİRME 

Radyografinin amacı talokalkaneonaviküler, tibyotalar, midtarsal ve tarsometatarsal 

eklemlerin anatomik ilişkilerini kesin olarak belirlcmektir.212 

İlk olarak, 1896'da Barwell, talipes ekinovarusun değerlendirme ve tedavisinde 

yardımcı bir teknik olarak radyografinin kullanılmasını önemıiştir. Makalesinde, lateral ve 

anteroposteriyor görünümleri tarif etmiş fakat açısal ölçümleri referans olarak kullanmamıştır. 

1930'da Kite, 1932'de Wisbrun, anteroposteriyor (clorsoplantar) görUnUmde talokıılkaneal 

açının kullanılmasını önermişlerdir. Bu yilzden anteroposteriyor talokalkaneal açı Kite açısı 

olarak da bilinir. Kite tulus ve kulkuncusun longitudinııl eksenlerindeki ııyrılmıının 

(diverjansın) önemini vurgulamiştır. Cabanac .ve ark. ( 1952) ve sonradan Heywood (1964) 

lateral görilnilmiln hem dorsiflcksiyon hem plantar flcksiyonda alınmasını önermişlerdir. 

Özel görilnilmler, örneğin suroplantar (Kandel, 1952), posteriyor tanjansiyel (Kleiger ve 

* Faun: Yarısı keçi yarısı insan olduğuna inanılan mitolojik yaratık. 
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Mankin, 1961) ve başka bazı görUnUmler tanımlanmıştır. Bunun dışında tomografi 

(Dessaint, 1954; Ono ve Hayashe, 1974), artrografi (Bertrand, 1947; Boppe ve Esteve, 
1948; Poulain, 1949; Hjelmstcdt ve Snhlstcdt, 1973, 1974, 1980), urteriyogrufi 
(Ben-Menachem ve Butler, 1974), bilgisayarlı tomO!,'l'afi (Carroll, 1977; Fahrenbach ve ark., 

1986) ve .ultrason gibi tekniklerle de patolojinin tanımlanmasına çalışılmıştır.4,51, 120, 190 

: Anteroposteriyor ve lateral radyografık projeksiyonlarda yapılan çeşitli ölçümlerin alt 

ve Ust normal sınırlan Tablo 2'de gösterilmiştir.190,211 

Tablo 2: Ayağın Anteroposteriyor ve Lateral Radyogramlannda Açısal Ölçümlerin 
Nonnal Değerleri 

Anteroposteriyor GörlJniJm 
Talokalkaneal 

Talus-birinci metnturs 

5 yaşındım sonra 

Kalkaneus-beşinci metatars 
Lateral GUrllnibn · 

Talokalkaneal 

Tibyotalar (maks. dorsifleksiyonda) 

Tibyokalkaneal (maks. dorsifleks.) 

Talus-birinci metutarsal 

Her iki GörlJniim Kullanılarak 

Talokalkaneal indeks 

Nonnal Değerler(Derece) 
20 - 50 (Tuchdjian) 
15 - 50 (Diğerleri) 
20 - 40 (Simons) 
15 - 30 (Tcmplcton) 

o -(-) 20 

o 
25 -50 
35 - 50 (Simons) 

70 - 100 

25-60 

O- 20 

>40 

Talipes ckinovarusta radyogramlar tulokalkaneonaviklllcr eklemin sub!Ukasyon 

derecesini ve tedaviye buşlıımadan önce dcfonnitcnin şiddetini değerlendirmek, kupalı 

nonoperatif tedavinin seyri sırasında varsa düzelme sürecini doğru biçimde elde etmek, 

talokalkaneonavikiller çıkığın redUksiyonunun olup olmadığı ve nomlUl cklemsel dizilimin 

sağlanıp sağlanmadığını belirlemek, ameliyat öncesi dönemde bileşik deformiteleri 

çözilmlemek ve buna uygun olan ameliyatın tedavisini planlamak, intraoperatif olarak 

talokalkaneonavikUler eklemin konsantrik redUksiyonunun (yerleştirilmesinin) sağlanıp 
sağlanmadığını belirlemek ve postoperatif olarak normaf eklemsel dizilimin idame ettirilip 

ettirilmediğini kontrol için indikedir.212 
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·Ancak radyolojik dcğclendirme yilzde-yilz yeterli olmadığı gibi 161 bazan klinik 

sonuçlarla radyografik ölçiller arasında korelasyon da olmayabilir.62,153 

Bebeklikte talus, kalkaneus ve kuboid kemiğin primer kemikleşme merkezleri iyi 

gelişmiştir ve dUz radyogramlarda görillebilir. Sıklıkla üçüncü kuneiform da görilnilr. 

Matatarslar ve falankslar da ayrıca kemikleşmiştir. Naviküler kıkırdaktır ve radyogramlarda. 

görUlemez. Tarsal navikillerin kemikleşme çekirdeği 3 yaş civarında ve ·lateral kadranda 

belirir. Ancak 4 yaştan önce (hazan daha geç) kemikleşmez (Karp, 1937). 

Talokalkaneonavikiller eklemde artikiller ilişkileri belirlemek için çizgiler çizilmeli ve açılar 
ölçülmelidir. X-ışınında yalnızca kemikleşmenin kUçUk çekirdeklerinin görilldUğU 
unutulmamalıdır; bütUn kemik görülmemektedir. Kemik çekirdeği çevreleyen bUyilk bir 
kıkırdak kütle vardır ve bunlar yumuşak doku dansitcsindedir. Tali pes ekinovarusta tarsusun 

iskelet olgunlaşmasınin gecikmesi de ek bir zorluktur(Lconard, 1945).211 

Beatson ve Pearson'un (1966) bildirdiğine göre konjenital talipes ekinovarusun 

radyografisi ancak 3. aydan sonra kullanışlı olmaya başlar.203 
Talipes ekinovarusun radyografik dcğerlcndim1esi için literatürde çeşitli yöntemler 

tanımlanmıştır. Bu yöntemlerin hepsinin aynı değerlendirmeye sokulabilmesi için hem 

hastanın ayaklarının duruşu hem teknik aynı olmalıdır. Simons'un, ayakları maksimal 

derecede koreksiyonda tuttuğu pozisyonlar genelde kabul görmektedir. 
Radyogramlar, ayaklara ağırlık yüklemeden veya stres uygulamadan alındığı zaman 

deformitelerin koreksiyonunu değerlendirmede kıymet taşımazlar. 

RADYOGRAFİ TEKN1öt120,189,190,191,196,212 

Pozisyonun düzenlenmesi. Çocuk diz ve kalçaları 90 derece flcksiyondu oturur 

şekilde oturtulurken, ayaklar kaset üzerinde, medyal kenarları birbirine paralel ve temasta 

olacak şekilde tutulur ("pseudostanding" pozisyon). Önayak· elle maksimal abdilksiyona, 

ayakbileği maksimal dorsifleksiyona (tercihan 15-20 derece) veya ekin deformitesinin izin 

verdiği ölçüde dorsifleksiyomı itilir.Antcropostcriyor radyogram çekilirken, X-ışını tüpü 

tal us kubbesine doğru ve arkaayağa ortalanmalıdır, tlipiin yönü dikey hattan 30 derece kadar 

vilcuda doğru açı yapmalıdır. Arkaayağın iyi bir görüntlisilnü elde etmek için dozun önayağa 

göre daha yüksek verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Lateral çekim için, kaset, içinde dik durabileceği bir yarıkta veya özel yapılmış bir 
vertikal kaset tutucuya yerleştirilmelidir. Çocuk knsetin üzerinde ata biner gibi tutulurken, 

urknayuğın medya! kenarı kasetin kenurınıı pııralcl olınıılıdır. Arkmıyıığın lııtcrııl kenarını 

kasete paralel tutarak du film nlınubilir. 120 Maksiına~' dorsiflcksiyon görllnllmU topuk 

yerdeyken, bacıığı uyukbilc~indcn öne doğru flcksiyoııa getirmekle elde edilebilir. Topuk 



57 

yukarı kalkmamalıdır. Ayakbileği yuvasının (zıvanasının) uygun dizilimini elde etmek, 

gereklidir. Bu, ekstremiteyi varus deformitesinin şiddetine göre 20-50 derece medyale 
döndUnnekle sağlanır. 

X-ışını tilpil arkaayauğa ortalanmalı ve kasete dik olmalıdır. Lateral film için 

maksimal dorsifleksiyon dışında, aynca maksimal.planlar fleksiyonda da grafi alınır. Çünkü 

normal ayakta lateral TC açı dorsifleksiyonla· artar, plantar fleksiyonla azalır .. Talipes 

ekinovarusta ise bu açı hareketle ya hiç etkilenmez yahut çok az değişir. 
İntraoperatif radyogramlar. alınırken çocuk posteroanteriyor ve lateral görilnümler 

verir. Posteroanteriyor görilnüm için, kaset masanın uç kısmına konur ve ayak hastanın 

yüzilstil (prone) pozisyonunu bozmadan basitçe kaset üzerine uzatılır. X-ışını tüpü vertikal 

pozisyondan 25-30 derece arasında açılı olmalı ancak sağa;.sola eğik olmamalı, ayağa kesin 

olarak dik ayarlanmalıdır. Bu görünüm uygun şekilde alındığında talus başının anteriyor 

kısmı kalkaneusun ön kısmı ile aynı transvers düzeydedir. Kalkaneus çok ilerdeyse bu 

X-ışınlarının çok vertikal yönde verildiğini, .talus ·başı kalkaneusun önündeyse bu 
X-ışınlannın istenenden çok horizontal yönde verildiğini gösterir. Bazan, çok kUçilk bir 
çocukta talus kemikleşme çekirdeği küçük olduğundan X-ışını tllpü vcrtikulden 45 dereceye 

yakın bir açıda eğilmelidir. Ayrıca ayak mcdyulc veya hıtcralc eğik olmumulıdır; böylece 

çekim ayağa gerçekten dik açıdıı olur. 

İntraoperatif lateral görünüm, ayağı maksimum dorsifleksiyondu tutarak preopcratif 

lateral çekim .gibi elde edilir. Arkaayak kasete paralel olmalıdır. 

Standardize edilmemiş tekniklerle ulınan filmler kabul edilmemelidir. Simons, uygun 

olmayan teknikle çekilmiş filmleri anlamak için ipuçları vermiştir. Anteroposteriyor 
görünümde, talus ve kalkaneusun ön uçlarının 2-3 mm. den daha fazlaysa ya X-ışını tüpü 

dikey hattan vilcuda doğru 30 derece olması gereken açıdan az veya çok olmuştur yahut 

ortalama 15 derece olarak tavsiye edilen dorsifleksiyon derecesi tutturulmamışur (az veya çok 

olmuştur). Bu durum açının ölçillmesinde yanlışlığa yol açabilir. Ayakbileğinin 

dorsifleksiyonuyla tal us başı medyale ve aşuğıya, knlkııncus ön ucu lııterııle hareket eder ve 

unteriyor talokalkancal açı anar. Anteriyor lilmde mctutarslıırın uşırı llst üste binmesi ayağın 

invcrsiyonunu gösterir. Bu görünüm, subit vurus dc!'ormitcsiırn vcyu X-ışını verilmesi 

sırasında ayağın inverte postUrüne bağlı olabilir. Radyografik bulgulıır ve ayağın klinik 

görünümü daima kıyaslanmalı ve tekrar kontrol edilmelidir. Anteroposteriyor filmde, tibya ve 

fibulanın şaftlarının görünmesi, filmin ayakbileğinin yetersiz dorsifleksiyonunda alındığını 

veya şiddetli ekinusun dorsifleksiyonu engellediğini akla getirir. Yetersiz (15 dereceden az) 

dorsifleksiyon TC (talokalkaneal) açıda yalancı azalmaya s~bep olur. 

Lateral görünümde, uygun olmayan tekniği akla getiren ipuçlarından biri, tibya ve 

medyal malleol göre fibula ve lateral malleoliln aşın p~steriyor pozisyonudur ki, ayakbileği 
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yuvası ve arkmıya~ın dış rotasyonda olduğunu gösterir. Eğer arkaayak dış rotasyondaysa 

talokalkaneal açıda yalancı artmaya sebep olur. Önayak ve ortaayakta varus deformitesi 

varsa, biltiln ayak kasete paralel tutulamaz. Önayak ve ortaayak kasete paralel tutulmaya 

çalışılırsa arkaayak dış rotasyona gidecektir. Oysa arkaayak kasete paralel tutulmalıdır. 

Lateral görilnilmde, metatarsaller ilst ilste binmemiş ve bir sıra yapmışsa, bu film alınırken 

ayağın inverte olduğunru gösterir ve TC açıda yalancı azalmaya yol açar. Ayağın klinik 

görilnilmU ile kıyaslanmalıdır. Lateral görUnUmdc, ayakbileği dorsifleksiyonunun yokluğu, 
film çekilirken ayağın yeterince dorsifleksiyonda tutulmııdığını veya şiddetli ekunus 

deformitesi olduğunu gösterir. Yetersiz dorsiflcksiyoıı talokalkaneal açıyı yalancı olarak 

azaltır. Tibyotalar açı ölçillmelidir. 

lnterosseöz hareket sırasında, gerçek anatomik açı değişir. bundan dolayı 

mal pozisyona bağlı açı değişikliği (anglevariance) derecesini ve tek tek kemikler arasındaki 

harekete bağlı dereceyi belirlemek zordur. 

Açıların ölçümü. Anteroposteriyor görünümde, talokalkaneal açı aşağıdaki gibi 

ölçülür: bebekte, yumuşak bir kurşun kalem ile kalkaneus ve talusun kemikleşme 
çekirdeklerinin sınırlarını çizmek en iyisidir. Kemikleşmiş talus genellikle 

armut-biçimindedir. Arkaya nazaran ön tarafı daha dardır. Mcdyal ve latcral kenarlarına biri 

önde diğeri arkada ikişer nokta konarak, bu noktalar yardımıyla iki hatta kemiğin orta 

noktaları bulunur. Bu ortıık noktıılıırdaıı geçen çizgi ııılusıııı loııgitııdinal eksenidir. 

Kalkancusun longitudinal ekseni, kemiğin lateral kenarına paralel bir çizgi çizilerek elde elde 

edilir. Kalkııncusuıı medyııl kcnıırı dllzeıısiz ve hirıız belirsiz oldıı~ıııulaıı hıı yHrıtem daha 

iyidir. 

Nonnal ayakta, tulusuıı uzun ekseni birinci ıneıauırsale doğru medyale kıılkaneusun 

uzun ekseni beşinci metatarsale doğru laterala yönelir ve bir V harfi yaparlar. Bu 

talokalkancal açı normal olarak 20-40 derece arasında ölçülür (Şekil 1 1 ). 

Talipes ekinovarusta topuğun inversiyoııuyla anteriyor talokalkaneal açı azalır ve 

sıfıra yaklaşır. Anteriyor TC açı 20 dereceden az ise bu arkaayak varusunu akla getirir (Şekil 

12 ve 13 ). 

Simons, navikülcrin kemikleşmesinden ör~cc talonavikiilcr sublilksusyonu 

anlayabilmek için bir yöntem geliştirmiştir. Analitik radyografi adını verdiği bu yöntemde 
bilinen 2 radyografik (ön-arka ve yan) görUnUm ve 3 ııçısul ölçüm (ant. TC. lat.TC, tulo-1. 

metatarsal açılar) yapılır. Ayak maksimal koreksiyon pozisyonlarında ve basarak gnıfiler 

alınır. Böylece konscrvutif tcdııvidc ulaşılan dUzclmc derecesi ve kalan dcfonnitelcr görUlllr. 

Naviküler kemikleşmediği için 3 yaşından kiiçük çocuj<ta göriilmemesine karşın, eğer 

talobirinci metatarsal açı 20 dereceden büyük ve antcriyor talokalkaneal açı 15 dereceden az 

. ·ise talonaviküler sublüksasyon olduğunu bildinniştir. 189,191 
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Şekil 12. 
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Şekil 13. 
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Cuboid 
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Arkaayağın şiddetli inversiyonunda tal us ve kalkancusun longitudinal eksenleri üst 

üste binmeye başlar ve· laterale yönelerek 4. veya 5. metatarsaldan geçerler. Topuğun 

inversiyonunun diizelmesiyle, talus başı artık kalkaneusun üzerinde kalmaz, normiıl 

talokalkaneal açıyı verecek tarzda medyale yönelir. ' 

Birinci metatarsın longitudinal ekseni kemiğin merkezinden geçer. Talusun ve birinci 

mctatarsın longitudinal ekseni arasındaki açıya tulo-birinci metatarsal (T-MT 1) açı denir. 

Normalde sıfır ile eksi 15 derece arasındadır (Şekil 11 ). 15 dereceden daha negatif açı 

orta:ıyak veya önayağın varus sapmasını gösterir (Şekil 12 ve t 4). iskeleti daha olgun bir 

ay:ıkt:ı, ayrıca naviklllerin kuııeif'ormlara ve kuneiformlann ıııcıaıarsallt!re gı>rc ili~kisi 

kııydcdilıncl iclir. 

t-formo 1 

(8) 

Şekil 14. 

Normal ayakta, kalkaneus ve kuboidin lateral kenarı devamlı (düz) bir çizgi izler. 

Talokalkaneonavikiller eklemin medya) sublüksasyoml olan talipes ekinovarusta kuboid 

medyale yer değiştirir ve kalkaneokuboid çizgi kesintiye uğrar. Ayıığın lateral kısmında 

kalkaneusun longitudinal ekseni ile beşinci metatarsal arasında bir diğer açı oluşur. 

Kalkaneasun uzun ekseni normal olarak beşinci metııtarsale yönelir ve kalkaneo-beşinci 

mcıatarsal (C-MT 5) açı sıfır olarak ölçiillir. Tali pes ekinovanısta açı azalmıştır ve eksi bir 

değer gösterir. 

Latcral çekimde, talokalkaneal açı aşağıdaki gibi ölçüllir: talusun uzun ekseni, 
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anteroposteriyor çekimde izlenen yolun aynısı ile baş ve cismin merkez noktalan bulunarak 

çizilir. Kalkaneusun uzun ekseni, kemiğin plantar ylizUnden geçen ve kalkaneal tUberkUlleri 

ve onun ön plan tar konveksitesini birleştiren bir çizgi çizilerek elde edilir. Erken bebeklikte, 

kalkaneusun posteriyor kısmı nçık olarak kemiklcşmemiştir ve dilzensiz hatlar gösterir. Bu 

erken çağda, kalkaneusun uzun ekseni en iyi talus için tanımlanan yöntemle bulunur. 

Lateral radyogramda normal ayağın talokalkaneal açısı 35-50 derece arasında iken 

talipes ekinovarusta 25 dereceden azdır (Şekil 15). Çoğu kere her iki eksen birbirine paralel 

olarak açı sıfıra dUşer (Şekil 16), bazen negatif değerler bile alır. Lateral talokalkaneal açı 

statik değildir; normal ayakta dorsifleksiyonda artar, plantar fleksiyonda azalır. ÇUnkU 

plantar fleksiyonla hareketli olan topuk öne ve yukarıya çekilirken, dorsifleksiyonda rahatça 

aşağı iner. Fakat talipes ekinoyarusta dorsifleksiyon yapılırsa, talus hafifçe dorsifleksiyona 

doğru hareket ederken kalkaneus g~rgin aşil tendonu ile ekinus pozisyonunda sabitleştirilmiş 

olduğundan dolayı aşağı hareket etmez. Bu sebeple talokalkaneal açı azalır. Normal ve 

anormal ayak arasındaki minör farklar, maksimal dorsifleksiyon görilnllmil ile 

hclirginlcştirilehilir (Şekil 15). 

TALIPES EKİNOVARUS 

f:d 
Q::

~-_:_LJ 
·~ 

KUVVETLi OORSIFLEKSİYON 

/) KUVVETLi EKİNUS 

Şekli 15. 
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IE.V 

Şekil 16. 

Beatson ve Pearson (1966), talokalkaneal indeksi tanımlamışlardır. Bu, 

antcropostcriyor ve !atemi çekimlerdeki talokalkaneal açıların toplanmasından iharettir. Onlara 

göre, uygun pozisyon verilmiş bir ayakta talokalkaneal indeks 40 dereceden azsa 

talokalkaneonavikUler sublUksasyon redllkte edilmemiştir. 

Lateral radyogramda metatarslann longitudinal eksenleri yaklaşık olarak birbirlerine 

paraleldir. Beşinci metatars daha planlar, birinci metatars daha dorsal yerlcşiınlidir. Diğerleri 

üst üste binmiştir. 170 

Doğumda ve kilçük bebekte çekilen lateral radyogramda, talipes ekinovaruslu ayakta 

talusun kemikleşmiş çekirdeği anteriyor ve plantar yöne doğru yer değiştirmiş göriinür. 

Tibya longitudinal ekseninden geçen çizgi ile talusun uzun eksenini gösteren çizgi normal 

ayakta (Şekil 17-A) talusun içinde ve talusun arka kenarından 10 mm veya daha çok içcrdc ·:· 

hir yerde kesişir. Talipes ckinovarusta (Şekil 17-B) tibyanın longitudinal ekseni talustan 

geçmez ve talusun uzun eksenini gösteren çizgi ile talus dışında kesişir, yani talus öne yer 

değiştirmiştir (Dahmen, 1990).52 Ayakbilcğinin ckinus eğiminin derecesi, ayrıca latenıl 
çekimde tibyanın longitudinal ekseni ile talusun uzun ekseni anısında oluşan tibyotalar açı ile 

ölçülebilir (Şekil 18). Normalde 70-100 derece arasındadır. Ayak.bileğinin ekin us sapmasının 

ölçüldüğü bir diğer yöntem, tibya ve kalkaneusun ·uzun eksenleri arasında oluşan 
tibyokalkaneal açıdır (Şekil 19). Tibyokalkaneal a9ı normalde 25 dereceye kadar 

azalabilmekte birlikte, tam dorsifleksiyonla 60-90 derece arasında ölçülür. 
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Şekil 17. 

.,. E. \/ 

-

(B) 

Şekil 18. 

Anteroposteriyor ve lateral görUnUmlerde, tarsal kemiklerin konturları ve eklem 

yüzeyleri incelenmelidir. Kalkaneusun aksiye! görlinllmll, yUrilmeye başlamış büyük 

çocuklarda topuk varus deforrnitesinin radyografik değerlendirilmesinde yararlıdır. Seri 

halindeki radyogramlar topuk inversiyonunun düzelmesini gösterecektir. 
Johari ve Kameshita düzelmiş talipes ekinovarusun değerlendirilmesinde 

talokalkaneal açıların tibyota1ar ve tibyokalkaneal açılara göre daha insensitif olduğunu iddia 

ctmişlerdir.124 . 
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NORMAL "'TE.V 

<A> 

Şekll 19. · 

Uygun olmayan tedaviler ile radyolojik incelemelerde normale göre belirgin 
değişiklikler görillcbilir. Transvers "brench" bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Transvcrs "brcach" bcşik".nynk (rocker-bottom) deformitesi olurnk isimlendirilir. 
Lateral radyogramda kalkanca) tilbcrkUI ile UçUncil metatars başını birleştiren bir çizgi çi1Jlir. 
Bu çizgi ayak tnbnnının longitudinal eksenini gösteren çizgi olup normalde knlknneokuboid 
eklemin altından geçer. Beşik-ayak deformitesi olduğunda ise bu çizgi kalkaneokuboid 
eklemden geçer. 

Horizontal "breach" varlığı lateral radyogramlarda ortaya koyulabilir. Ayak kruris ile 
mUmkUn olduğu kadar dik açı yapacak şekilde yere bastırılır. X-ışınlan arkaayak ve 
ayakbileğine santralize edilerek yan grafi çekilirse fibulanın tibyadan daha posteriyorda 
olduğu ve tal us kubbesinin düzleştiği (flat-top talus) görUIUr. Aynı zamanda önayak nisbeten 
normal görUnUrken kalkaneusun kısaldığı saptanır. Grafideki bu talus kubbesindeki 
yassılaşma gerçeği yansıtmaz. Aynı ayak ve uyakbiıeği 45 derece içe döndUrmerek yan grafi 

tekrarlanırsa talus kubbesinin yuvarlaklaştığı ve fibulanın tibya He sUperpoze olduğu görUIUr. 
"Flat-top" talus ve fibulanın daha posteriyorda görünmesinin nedeni horizontal "breach" 
deformitesidir. . 

Ono ve Hayashi, iki yaşın üzerindeki çoçuklarda talipes ekinovarusta arkaayağın 
~ anatomik durumunu belirleyen basit ve kullanışlı bir yöntem olarak tomografiyi tavsiye 
etmişlerdir. 155 ÇUnkU ayağın arka kısmında defonnite olup olmadığını klinik olarak veya 
standart röntgenogramlarla belirlemek zordur; oysa bazı yazarlara göre arkaayaktaki rezidilel 

deformite sonuçta oluşan bozukluğun ana sebeplerinde~n biridir. Fahrenbach, Kuehn ve 
Tachdjian (1986), 22 talipes ekinovarus ayağında kalıcı arkaayak bozukluğunu 
değerlendirmeye yardımcı olmak üzere korona! kesitlerle bilgisayarlı tomogramlar 
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çekmişlerdir. 82 Rutin radyo grafik çözümlemeler arkaayağın posteri yor bölilmilnil 
(talokalkaneal eklemin posteri yor faseti) gösterememektedir. Talipes ekinovaruslu ayakların 
% 77'sinde kalkaneusun lateral sublUksasyonunu bulmuşlardır. Kabul edilebilir (normal 
sınırlar içinde) radyografik anteroposteriyor sonuçlan olan ayakların% 82'sinde kalkaneusun 
lateral sublllkasyonu görUlmUştUr. Yeni bir radyolojik bulgu olarak "lateral kalkaneal rotatuar 
sublUksasyon "u (LCRS) teklif etmişlerdir. Bilgisayarlı tomografi· için indikasyon olarak 

azalmış lateral malleol-kalkaneus uzaklığı ve fibulanın aşın posteriyor yer değiştirmesi gibi 
kalkaneus malrotasyonunu dUşilndUren durumları vermişlerdir. Sonuç olarak, bulgularının 

posteromedyal + lateral serbest1eştinnenin zorunluluğunu ve dirençli arkaayak deformitesinin 

değerlendirmesinde rutin radyografik çözümlemelere ek olarak bilgisayarlı tomografinin 

eklenmesi gerektiğini gösterdiğini bildirmişlerdir. 
Hjelmstedt ·ve Sahlstedt (1980), konjenital talipes ekinovarusta değişik tip ve 

derece.terde olabilen talar displaziyayı açıklamak için ayakbileği ve talonavikiller eklemlerin 
simUltane artrografisini çekmişlerdir.107 Üç yaşından bilyilk olan 19 çocuktan elde edilen 32 
otopsi spcsimeninde, tnlusun şekil ve hacmi önce filmlerde ölçUlmUş sonra anatomik 
spesimenlerle kıyaslanmıştır. Talusun uzunluğu ve tnlonavikiller eklemin medya! sapması 

\ 

(deklinasyon) bakımından radyografik değerler ve unatomik spesimenler arasında oldukça 

uygun bir karşılıklı ilişki bulunmuştur. Araştırıcılar aynca klinik olarak 24 konjenital tnlipes 

ekinovaruslu ayakta çalışmışlardır. Her iki kilmede de, talusta kubbenin yassılaşması ve 

başın medya! deviasyonundan ibaret olan değişiklikler bulmuşlardır. 

TEDAVt212 

Talipes ekinovarus tedavisinin amaçlan: (1) talokalkaneonavikUler eklemin (ve ek 
olarak bazan da kalkaneokuboid eklemin) çıkık veya sublUksasyonunun konsantrik 
redUksiyonunu sağlamak; (2) redUksiyonu devam ettirmek; (3) tarsus ve ayakbile~inin 
normal eklemsel dizilimini onannak; (4) evertörler ile invertörler ve dorsifleksörler ile plantar 
fleksörler arasındaki kas dengesini sağlam~k; (5) normal işlevi olan ve ağırlık yUklenen oynar 
(mobil) bir ayak elde etmek Ancak tali pes ekinovarusun tedavisi karmaşık ve hassastır. 

Gerçek konjenital talipes ekinovarusta talokalkaneonuvikiller çıkığın ameliyatsız redüksiyonu 
sıklıkla imkansızdır ve açık cerrahi redüksiyon gcneJlikle tutucu, ılımlı (konscrvatif) tedavi 

sayılır. . 

~ Tedaviye.doğumdan sonra hemen başlanmalıdır. Sık olarak aktarılan bir vecizeye 

göre, doğumda makat gelişiyle doğan çocuğun prognozı.i-baş gelişiyle doğan çocuğa göre 

daha iyidir. Çilnkil egzersizler ve tedaviye başın çıkma~ını beklerken hemen başlanabilir! 
Yaşamın ilk Uç haftası altın devredir-çünkü yenidoğanın ligamentöz dokuları anneden gelen 
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cinsiyet honnonlannın etkisiyle hdltl oldukça gevşektir. Bu dönem çok önemlidir, kontrakte 
yumuşak dokular gilnlUk tekrarlanan manipulasyonlarla uzatılabilir; eğer redUksiyon kapalı 

yöntemle başanlacaksa zamanı bu devredir. 
Bebek doğduktan hemen sonra, ortopedist anne-babaya amaçlarını, deformitenin 

yapısı ve tedavinin seyrini açıklamalıdır. Anne-baba hastalığın seyrinin adelosansın da 

ötesine taşacağına, yıllar süreceğini, ayak iskelet olgunluğuna erişene kadar devamlı kontrol 

alunda tutulması gerektiğini anlamalıdır. 
Anne-babaya, talipes ekinovaruslu ayağın hiç bir zaman bUtUnUyle normal bir ayak 

gibi olmayacağını söylemek gerekir. Deformite teratolojik bir malformasyonun-bir germ 
plazm defektinin sonucudur. Baldır atrofisi daima olacakur ve ayak karşı normal ayağa göre 
daha kUçUktilr. Bacak uzunluk eşitsizliği olabilir. başlangıçta gerçekçi bir yaklaşım yapılırsa 

daha sonraki hayal kırıklıkları önlenmiş olacaktır. 

KAPALI AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMİ 

TalokalkanconavikUler sfcroit eklemin medyul ve pluntur sub!Uksusyonunun kupalı 
olarak elle yapılan redüksiyon tekniği aşağıdaki gibidir. ilk devre pasif manipulasyonlu 
kontrakte yumuşak dokularmm uzatalmosı devresidir. Altın kurul nazik olmaktır. ÇUnkU 

yumuşak dokular (ligamentlcr ve kapslll) serttir; sert dokular fizis ve eklem kıkırdağı) 
yumuşaktır ve iyatrojenik travmayla zedelenebilir (Denham, 1967). Kuvvetli elle muamele ve 

germe alçılan cerrahiye kıyasla daha radikal sayılır. 
Önce bebeğin ayak ve alt ckstremite derisine irritasyon yapmayan yapışkan bir sıvı 

silrillmelidir; benzoin tentilrU gibi. Cerrah eldiven kullanmalıdır. Sağlam kavrayabilmek için 
bir gaz bezi ile ayağı tutabilir. Bebek, anne veya şefkatli bir hemşirenin sıcak kucağında 
tutulmalıdır. 

Triseps Surae Kası, Posteriyor Kapsül, Ayakbileği ve Subtalar Eklem 
Llgamentlcrinln Uzatılması •. Manipulatif teknik şöyledir: Os kalsis, bir elin işaret ve 

baş parmaklan arasında tutulur. Distale· çekilerek topuk aşağı indirilir, dış mulleoldun 
uzaklaştınlarak mcdyale itilir. Diğer elle kalkaneokuboid alandan dorsifleksiyona itilerek 

bUtUn ayak hafifçe invcrtc edilir (Şekil 20-A,B). ö~ayaktan uygulanan dorsifleksiyon 

kuvveti ortaayağı gennemelidir, bu durumda trnnsvers kırılma (breuch) sebebiyle beşik-ayak 
defonnitesi oluşma tehlikesi vardır. Ayak gerilmiş pozisyonda ona sayılana kadar tutulur ve 

sonra gevşetilir. Posteriyor yumuşak dokuların pasif gerdirilmesi her seansta 20-30 kere 

yapılmalıdır. ~ 
: Posteriyor Tibyal Kas ve Tibyonaviküler Ligamentin U1..ntılması. NavikUler kemik, 

posteriyor tibyal tendon, plan tar kalkaneonavikUler ve tioyonavikiller ligamentler tarafından 
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medyal malleole doğru bağlanmıştır. Bunları germek için, os kalsis bir elin işaret pannağı ve 
başparmağı arasında tutulur ve distale doğru çekilir. Diğer elle, navikUler işaret ve 
başparmaklar arasında tutularak navikiller ve ortaayak distale doğru çekilir ve sonra 
abdUksiyona getirilir (Şekil 20-C). talus cismini ayakbileği yuvasında sabit tutmalıdır. Talusa 

ayakbilcği yuvası içinde dış rotasyon zorlaması yapıp "horizontal kirılma" (breach) 

dcformitcsi oluşturmaktan kaçınmak gerekir (Şekil 20-E ). 
Plnntar Kalknneonnvlküler (veya Spring) Llgnmcnt ve Plnntnr Yum11~k Dokuların 

Uzatllmnsı. Yüzyıldan fazla bir zaman önce, Hugh Owens Thomas, talipes ekinovarusı 
koreksiyonuna bir engel olarak plantar yumuşak dokuların önemini vurgulamıştır. Ancak, 
buna dikkatler Wilbur Westin'in. (1975, 1981) telkinleri ile yönelmiştir. Plantar 

kalkanconavikUler ligament eğer navikiller kemik talus başı Uzerine yerleştirilecekse, 

uzatılmalıdır. Elle germe tekniği basittir. Bir elle topuk yukarı itilirken, diğer el ile ortaayak 

dorsifleksiyona itilmelidir (Şekil 20-D). Burada da, ayakbileği yuvası içinde talusu dış 
rotasyona zorlamaktan sakınmalıdır (Şekil 20-E). ("Horizontnl kırılma" (breach) 

. deformitesinden kaçınılmalıdır) Triseps suraenin uzatılmasında olduğu gibi, her bir gerdirme 

· ona sayana kadar tutulmalı sonra gevşetilmeli ve 20-30 kere tekrarlanmalıdır. 
Imhauser tarafından önerilen reaktif talipes ekinovarus egzersizi, ayak dış kenarının 

bir fırça ile irrite edilmesidir. Pronatorları aktive eder ve ayağı dorsifleksiyona getirir. 

Yenidoğanda hemen başlanan ve her anneye gösterilmesi gereken en kolay egzersizdir.
242 

Kontrnkte yumuşak dokulann manipulasyon ve uzatılmasından sonra, ayak ve 

bacak, 1900'da Robcrt Jones tarafından tanımlanan bir tekniğe göre, yapışkan bantla 

bantlanır. Ancak, kontrakte dokuların uzatıldığı yaşamın bu ilk 2-3 haftasında, 2-3 günde 

değiştirilen diz-Ustil alçı da tercih edilebilir. Bantlama, istenmeyen atrofiyi önleyen ve hayatın 
ilk birkaç haftasında peroneal ve ayakbileği dorsifleksör kaslarının fonksiyonuna yardım 
eden dinamik ve rijit-olmayan bir splint sağlar. Uygulama tekniği Şekil 21 'de görillmektedir. 

Önce, ekstremite bUtünUyle su ve sabunla yıkanır, temizlenir ve alkolle kurutulur. Benzoin 

tentUril ayaktan dizUstUne kadar bUtUn ekstremiteye uygulanır. Benzoin tentilril deriyi korur 
ve bantlamanın yapışıklığını arttırır. Sonra, 3-5 cm genişliğinde yapışken ortopedik keçe 
(özel ortopedik baskılı pamuk v.s) dairesel olarak düz~ünce ayağa yerleştirilir, biltünilyle 

dairesel sarılmaz. Ayak sırtında orta çizgide ı cm.lik bir açıklık bırakılır. Jones'un tarif ettiği 
dairesel sarına yaşamın ilk 2-3 haftasında nisbeten güvenlidir. Ortopedik keçenin distal 

kenarı, metatarsal başı desteklemek ve önayağın ekinu~u düzeltmek ilzere germek için ayak 
parmaklarının bazisindc sonlanmalıdır. Daha uzun ve daha geniş bir keçe parçası, 90-derece

fleksiyondaki dizin dorsumu üzerinden bacağın medya! ~e lateral yanlarına uzatılmalıdır. 
Keçe her bir malleolUn 2 cm. proksimalinde sonlanmalıdır. Keçenin ilzerinden, yapışkan 
bant varus deformitesinin aksi yönünde sarılır. Diz, genellikle tam fleksiyondayken yapışkan 

" 
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bant ayak sırtının dış kenarından başlayarak medyale doğru sanhr. Medyalden ayak tabanına 
geçildikten sonra tekrar ayağın lateral kenarından bacağın lateral kenarına doğru yukarı 

çıkanlır. Sarma işi deformitenin ters yönünde yapılır. Ayak eversiyon ve dorsifleksiyona 
çekilir. Koreksiyonu artırmak için, birincinin üzerine ek bir yapışkan bant tabakası tekrar 
sanlabilir. Bacaktaki vertikal şeritler, baldır çevresinde iki transvers yapışkan bant parçasıyla 
sağlamlaştırılır. Transvers bantlar birbirlerinin üzerine yapıştırılır. Bantlar tercihan bacağı 

dairesel olarak sarmalıdır, fakat bunun distal parçanın dolaşımını engelleyen sıkıştın~ı bir 
etken olarak rol oynayabileceği unutulmamalıdır. Bu özellikle daha büyük bebek ve çocuklar 

için doğrudur. Periferal dolaşım kontrol edilmeli ve annenin nasıl kontrol yapabileceği 

öğretilmelidir. Ayak koyu bir renk alırsa, şeritler damarsal. engelleri kaldırmak için 

çıkanlmalıdır. Dolaşım yine de normale dönmezse sargılar nazikçe kaldırılmalı ve daha sonra 
tekrar sanlmalıdır. 

Bebek tam fleksiyondaki dizini ekstansiyona getirecek şekilde tekmelendikçe, ayağa 
dinamik düzeltici bir kuvvet geçirilir. Jones yapışkan bantlamasının diğer avantajlan ucuz 
oluşu, kolayca uygulanması ve değiştirilmesi, sık aralıklarla yeniden uygulanabilmesi ve 

basınç yaraları oluşmaması yönünden nisbeten güvenilir olmasıdır. Bantlama, her gün 

kaldınlır, ayak manipule edildikten sonra tekrar uygulanır. Swanström ve ark. na göre, 

bebek 2 ayı geçtikten sonra bantlama yetersiz kalır; alçı uygulanmalıdır.209 

Tachdjian'a gÖre manipulasyon sırasında yumuşak. doku kontraktilrünün biltUn 

ögeleri uzatılmalıdır. Bu, Kite'ın geleneksel yöntemlerine terstir. Kite, talipes ekinovarusun 

önden arkaya doğru sırasıyla dUzeltilmesi ve bir distal deformite tam olarak dUzelmeden bir 

sonraki devreye geçilmemesi gerektiğini söylemiştir. Kite önce önayağın varusunu, sonra 
arkaayağın inversiyonunu, en sonunda da ayakbileği ve subtalar eklemlerin ekinusunu 

düzeltmektedir. Bunun sebebini şöyle açıklamaktadır: navikUler talus başının medya! 
tarafındayken ayak dorsifleksiyona getirilirse, uygulanan kuvvet ve pozisyonda kemikler 

birbiri üzerinde tutulacak ve yapışıklıklar doğuracaktır. Böylece daha sonm navikUleri tal us 
önüne getirmek zorlaşacaktır. Önayak, ckinustayken abdUksiyonn getirilirse tulus başı ve 
navikiller arasındaki boşluk artacaktır. 133, 134 Kite (1930, 1950, 1964, 1972), midtursul 

eklemle transvers kınhnaya (beşik-ayak deformites!ne sebep olur) yol uçun premutUr 

dorsifleksiyon tehlikesine karşı sürekli uyanda bulunmuştur. Ancak varus deformitesi 

bütünüyle düzelene kadar arkaayağı ekinus pozisyonunda bırakmak, ayakbileği ve subtalar 

eklemlerin posteriyor kapsill ve ligamentlerin kontraktürüne, ve triseps suraenin giderek 

gerginleşmesine izin verecektir. Burada oluşan rijidite, beşik-ayağın patogenezinde önemli 

bir etkendir. Gözönilne alınması gereken diğer bir anatomijc etken, ayakbileğinin tam plantar 

fleksiyonunun ayağın varus postilril ile, tam dorsifleksiyonunun valgus postUrU ile birlikte 

olmasıdır. Arkaayak ekinus pozisyonunda bırakılırken, subtalar ve midtarsal eklemler, ayak 

,, 

' ' 
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midtarsal eklemden kuvvetli bir kırılmaya (burkulmaya) maruz kalmadıkça invertedir. 
Tachdjian, bu bakımlardan Kite'ın görilşleıine kaulmamaktadır. 

Bebeğin kilçilk ve yukarı-çekilmiş topuğunu manipule etmek imkansız değilse de 
genellikle zordur. Sık yapılan bir yanlış, önayağın anteriyor kaldıraç koluna dorsifleksiyon 
kuvveti uygulanmasıdır. Doğru yaklaşım, kilçük topuk ve ayağı yapışkan bir sıvı ile boyanıp 
bir gaz bezi ile tutmak ve topuğu aşağıya doğru çekmektir (Şekil 20-A,B). 

Talokalkaneonnviküler Eklemin Medynl ve Plantar Çıkığının Kapalı Redüksiyonu. 

Yumuşak doku kontraktürleri yeterince uzatılınca, bir sonraki basamak talokalkaneonavikiller 
eklemin mcdyal ve plantar çıkığının kapalı redilksiyonudur. Önkolun çift kemik kırıklarının 
üst üste binmesinde kullanılan redüksiyon ilkesi, deformitenin yönilnde (çizgisinde) distale 
doğru traksiyon uygulamaktır. İşaret parmağı lateral malleoliln tam distal ve anteriyorunda, 
sinüs tarsinin yukarısında talus cisminin üzerinde ve başparmak medya! malleoliln 
anteriyorunda navikUleri distale doğru itmek üzere, bir el ile arkaayak yakalanır. Diğer elin 

baş- ve işaret parmaklan ile ön- ve ortaayak sıkıca tutulur. Deformitenin yönünde (ayak 

ekinus postüril ve inversiyondadır) ve distale doğru longitudinal traksiyon uygulanır. Bu 
önayak ve ortaayağı arkaayaktan uzaklaştıracak (distrakte edecek) ve ayağı uzatacaktır (Şekil 
20-F). Sonra, ortaayağı abdilkte edip navikilleri laterale yer değiştirterek ve diğer elin 
(distal~eki elin) parmağı ile tal usun ön ucu medyale itilerek talokalkaneonavikUler çıkık 
redUkte edilir (Şekil 20-G). Ayak, ayakbileği ve subtalar eklemlerden dorsifleksiyona 
geldiğinde kalkaneus kuboid ile birlikte laterale döner. Klinik olarak, rcdilksiyon istirahat 

duruşunda ayağın dış hatlarının normal gözükmesi ile gösterilir. Tnlipes ekinovarusta 

halluksta görünüşte olan bir kısalık vardır. NavikUler kemik talusun distnl ucuna getirilirse, 
başparmağın normal uzunluğu sağlanır. Navikiller ve medya! malleol arasındaki bir-iki 

parmak genişliğindeki alanın pannakla palpasyonu da redUksiyonun başarısını araştırmak 
bakımından yararlıdır. 

Redilksiyonun başarısı, ayağın anteroposteriyor ve lateral radyogramlan ile 
ispatlanır. Bu radyogramlar, bildirilen standardize edilmiş yöntemlerle çekilmelidir. 

Anteroposteriyor radyogramda, talokalkaneal açı 20 dereceden fazla ve tala-birinci matatarsal 

açı 1 S dereceden az olmalıdır. Lateral görünümde talokalkaneal açı 30-45 derece arasında 
olmalıdır. Ayağın uygun pozisyonda tutulması ve doğru ~dyografi tekniği çok önemlidir. 

Redükslyonun DevamhhAının SaAlanması. Konsantıik redüksiyon sa~lanıp bu 
X-ışını ile ispat edilince, rcdUksiyonun devamlılığını sağlamak için bir dlz-UstU alçısı 

uygulanır. Alçının harckctsizleştinnesi statik tutucu tipte bir uygulamadır. Bebeğin ayağına 
alçının doğru uygulanması oldukça maharet gerektirir. IÇusursuz bir şekilde ve detaylara 
bUyUk bir dikkat göstererek uygulanmalıdır. Alçıyı yaparken Uç kişinin uyumlu bir ekip 

olarak çalışması zorunludur: bebeği hareketsiz olarak tutacak anne veya baba;özel komprese 
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pamuğu ve alçıyı saracak eğitilmiş bir asistan; alçıya ve ayağa şekil venne sorumluluğu olan 
cerrah. 

Ayaktaki kontrakte dokuları gerip redüksiyonu yaptıktan yaptıktan sonra Wedge ve 
Alms (1983), aya~ı şekil verilebilen aluminyum pannak atellerinde tutmaktadırlar. Bunun 

ahçıya göre daha kolay bir yöntem olduğunu söylemişlerdir.231 
Alçı ayak parmaklarından kasığa kadar uzanmalıdır. Diz 60-80 derece (Simons'a ve 

McKay'e göre 90 derece) fleksiyonda olmalıdır. Bunun sebebi topuğa hakim olmak (yani 
gastrokncmyuslan gevşeterek topuJtun yukarı 9ckilmcııinc engel olmuk) ve alçının dlstale 

kaymasını önlemektir. Bebeğin alt ekstremitesi şekil olarak koniktir. Uyluk şişman ve 

kalınken bacak ve ayala dolru giderek incelir. En iyisi deriyi irritasyon yapmayan yapışkan 
bir sıvıyla (benzoin tentUrU gibi) boyamaktır; bu deriyi korur ve alçının kaymasına önler. 
Kullanılacak özel komprese pamuk dar olmalıdır. Ayak ve bacağın alt kısmı için 2.5-4 cm., 

bacağın Ust ksmı, diz uyluk için S cm. uygundur. Varus deformitesinin aksi yönünde sıkıca 
sarılmalıdır •. Ancak ne çok gergin ve sıkı ne gevşek olmalıdır. Buruşukluk yapmadan düz bir 
şekilde sltr!lmalıdır. Sarma işlemine önayaktan başlanır; ilk iki tur parmak uçlarına kadar 
sarılır. Sonra yukarıya dönerek ayağın kalan kısmı, bacak, diz uyluk sarılır. Her yeni turda 

~ sanlan pamuk, bir önceki turda sanlan pamuğun yansını kapatmalıdır. Uyluğun en yukarı 

kısmına fazladan iki tur sarılır. Baldır ve uyluğun çapı aşağı kısımdan daha büyük olduğu 
için, özel baskılı pamuğu sararken, pamuğun Ust kenan hafifçe yırtılarak, sargının 
ekstremitenin şekline tam uyması sağlanır. Özel pamuktan Uç tabaka, topuktan malleollere 
doğru yerleştirilir. 

Daha sonra cerrah, ayak ve ayakbileğini istenen düzeltilmiş pozisyonda tutar ve 
asistan alçıyı sarar. Ayak ve bacağın alt kısmı için S cm genişliğinde alçı sargı yeterlidir. 
Yukarı kısımlar için 7 .5 cm'lik alçı uygundur. Daha bUyük bebekte veya rahat dunnayan 
çocukta alçının kırılmaması için üzerine tekrar alçı sarılabilir. Alçı hızlı-donan türde olmalıdır. 
Alttaki özel pamuk gibi alçı da varus deformitesine karşı sarılmalıdır-alçı ayağın dış 
kenarından ayak sırtına, sonra ayağın medyal kenarına ve oradan tabana getirilir sonra tekrar 
dış kenar sarılarak devam edilir. Her bir tur, bir önceki turun genişliğinin üçte birini 
kaplamalıdır. Alçının her turundan sonra düzlemek i.çin ovalamalıdır. Alçının kalınlığı 
Uniform olmalıdır. Rahat durmayan bebekte, önce alçının bacağın alt kısmına kadar olan 

kısmı yapılır, burası donduktan sonra yukarı kısım sarılır. 
Alçının uygun ve dikkatli şekillendirilmesi çok önemlidir. Bir elin tenar çıkıntısı 

kalkancokuboid alana yerleştirilerek talus cismi medyale bastınlır (karşı-basınç da verilerek). 

Diğer parmaklarla topuk arkası şekillendirilerek, normal bjr ayağın çıkıntılı, posteriyora yer 

değiştirmiş topuğuna benzetmeye çalışılır. Ancak, arknayağa normal bir dış görilnüm vennek 

için topuk yukarısının şekillendirilmesi abartılmamalıdır. Diğer el ile, orta ve önayağın 
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medya] ve plantar kısmı üzerine basınç uygulanıp abdUksiyona getirilmelidir; basınç ayak 
başparmağına uygulanmamalıdır. Alçılı ayağın dış kenarı konkav olmalıdır. Midtursal eklem 
alanı beşik-ayak (rocker-bottom) deformitesini önlemek için iyice şekillendirilmelidir. Alçının 
düzeltici değil tutucu (retentive) tip bir uygulama olduğu hatırlanmalıdır. Amacı, 

manipulasyonla başarılmış talokalkaneonavikUler çıkığın konsantrik redüksiyonunu devam 

ettirmektir. Alçılamada değişik bir uygulama olarak; ilk iki tabaka kalsiyum sUlfat alçıdan 
sarılır, üzerine kuvvetlendirmek için sentetik alçı (fiberglas vs.) ile devam edilir. Bu bebeğin 

ayağını daha iyi kavrar, daha sağlam olur. 
· İlk alçıdan sonra redilksiyonun eş-merkezliği (conceİıtricity) radyogramlarla teyit 

edilmelidir. Alçı, küçük bebekte, ayak hızlı bUyUdUğ U için 2-3 haftalık aralıklarla 

değiştirilmelidir. Katı alçılar, ayakta uzun bir devre bırakılırsa yumuşak dokular ve deri 
baskılanmaya başlar. Yumuşak-doku fibrozisi, basınç yaraları ve dolaşımsal sıkıntıların 
meydana gelme olasılığı vardır. 

Katı-alçı hareketsizlcştinncsi, ortulııma uç aylık bir sure devıım etmelidir. Kııtı-alçıdıı 

tutmayı kesmeden önce, alçıyı çıkannca eş-merkezli (konsantrik) redUksiyonun devam 
ettiğinden emin olmak gerekir. Sonra, arkanyağı 15-20 derece eversiyonda, orta- ve önayağı 
20 derece abdüksiyonda ve ayakbileğini 0-5 derece dorsifleksiyonda, dizi ise 60 derece 
fleksiyonda tutacak bir polipropilen diz-UstU splint yapılmalıdır. Splint yalnızca gece ve 
gUndilziln uyku saatlerinde takılmalıdır. Reimann dinamik çarpıkayak splinti, tercih edilirse 

kullanılabilir. Ülkemizde Saint-Germain ateli yaygın olarak kullanılmıştır.5 • 11 Jansen 
tarafından bildirilen Kopenhag çarpıkayak ateli de başanyla kullanılabilir (Şekil 22).

32 

Yalnızca uyku saatlerinde takılan splint kullanılırsa, gündüzleri bir yürüme-öncesi 

(prewalker) ayakkabı verilmelidir. Bunun iç kenarı konveks, dış kenarı konkav olmalı ve dış 
kenarda bir valgusa germe kayışı bulunmalıdır. Alçı tedavisinden sonra Denis Browne ateline 
eskiden daha çok başvurulurdu.48,148,168,223 GUnUmUzde daha seyrek kullanılmaktadır. 
Denis Browne ateli aynca modifiye edilip kullanılmaktadır.237 Anneye pasif germe 

egzersizleri öğretilmelidir. Bu egzersizler orta- ve önayağı abdilksiyon ve eversiyona, topuğu 
eversiyoı_ıa ve ayağı, topuğu aşağı çekerek, ayakbileğinden itibaren dorsifleksiyona 

· . getirmelidir. Tekrar hatırlatmak yerinde olur; anne-baba önayağın kuvvetli dorsifleksiyonuyla 

~ ortaayağı germemeleri konusunda, anlayacakları ş~kilde tekrar tekrar uyarılmalıdır. 
Egzersizler her bir yönde yavaşça 15 kere tekrarlanmalı, günde dört-beş seans yapılmalıdır. 
Ayağın inversiyon ve dorsifleksiyonunu arttıran aktif egzersizleri doğunnak için uyarına 

teknikleri de kullanılmaktadır. 
Bensahel ve ark. ( 1990), kendi talipes ekinovarus tedavilerinde fiziksel tedavinin 

(fizyoterapinin) esas yeri oluşturduğunu bildinnişlerdir. 28 Uyguladıkları fiziksel tedavi 

şematik olarak dört devreye ayrılmaktadır. Başlangıç 'devresinde, her gUn manipulasyon 
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Şekil 22. Kopcnhag çarpıkayak 

ateli. 

yapılmaktadır. Önce midtarsal eklemler ve medya! rayın yeniden dizilimi ile uğraşıp varus 

düzeltilmekte, sonra ekinusu düzeltmektedirler. Her seans arası, 2-3 haftaya kadar olan 

sürede serbest kalmakta veya Dcnis Browne ateline alınmakta, daha sonra yapışkan bantlama 

yöntemleriyle ayak atellenmektcdir. Konsolidasyon devresinde haftada Uç seans uygulanır ve 

birinci devredeki manipulasyonlar devam eder. Ağırlık yükleme-öncesi devrede çocuk 
splintsiz veya sadece geceleri splintlidir: Düzelmiş ayakta eklem sınırları ve kas tonusu 

normalse tedavi başarılıdır. Eklem hareket sınırları normal fakat kas dengesizliği varsa 

uğırlık-yUkleme devresine kadıır fiziksel tedaviye devam edilir. Eklem hıırckctlcri kısmen 
yetersizse yine fiziksel tedavi sUrdUrUIUr. Son devre olan ağırlık-yükleme devresinde 

genellikle normal yUrUme sağlanmış olur, ağırlık verme geciktirilmez. Olguların az bir 

kısmında postüral atelleme gerekir. Dirençli olgularda tamamlayıcı cerrahi zorunlu olabilir. 

Talipes ekinovarusun takibi, deformitenin yeniden_nüksetmeyeceğinden emin olmak 

için iskelet olgunluğuna erişinceye kadar sürmelidir. Çocuk yürümeye başladığında, dışa 
doğru ge~işleyen (out-flare) (ters-kalıp; reverse ]ast) ve'ıateral topuk ve taban kaması olan 
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botlar verilmelidir. Ters-kalıp ayakkabıda ön-yanın kısım luterale sapma gösterir. DUz-kalıp 

ayakkabıda ise ön-yarım medya! veya laterale sapma göstermez.234 Taban dış 3-5 mm. geniş 

ve taban dış 3-5 mm. yUksek olmalıdır. 143 Böylece yUrUrken ayağın eversiyon ve 

· abdUksiyonu teşvik edilmiş olur. YUrUycn çocuktaki egzersizlerden en önemlisi, ayakta 
duran çocu~n gövde a~rhk merkezini öne vererek dizler hafif bUkUk vaziyette iken, topuğu 
yerden kesmeden Aşil tendonunu gerip uzatmaya çnlışmasıdır,242 Bu egzersiz çok 
yapıldığında genu rekurvatum ortaya çıkabilir. Bu yüzden dizler mutlaka hafif bUkUk olarak 
uygulanmalıdır. Tedavi edilmiş tallpes ckinovnruslu çocuğun takibinde, periyodik olnrnk 

radyogrnmlar çekilmelidir. İki yıl sonra rckUrrens yoksa normal aynkknbılnr giydirilebilir, 

ancak takip kesilmez. 

Konscrvatlf tedaviye uygun olmayan olgularda, sıklıkla, alçı uygulnmnsıyln 

koreksiyonun başanlabilcccği şeklinde yanlış bir kanıya düşebilir. ÇUnkU ayak uygun bir 

tarzda dUzelmiş gö:r.likebilir. Ayağı alçıdan çıkardıktan hemen sonra gelişen hızlı nUks 
ortopedisti hayal kırıklığına sokar. NUksUn sebebini anlıımakta gUç!Uk çeker, oysa patolojinin 
olduğu talonavikUler ve talokalkaneal eklemlerden çok midtnrsal eklemleri manipule etmiştir. 
Aynı şekilde, ayağın arka kısmında, topuğun hareketli yastığının (heel pad) eversiyonu 
sağlanır. Fakat subtalar ~klem y.oluyla sağlanan kalknneusun gerçek vnlgus ve rotasyonu çok 

az derecededir. Bazan ayak düzelmiş gibi gözUkUr. Gerçekte ise kalkaneus ve midtnrsnl 

kemikler arasında yalancı bir koreksiyon meydana gelmiştir. 74 

Bunun gibi, konservııtif yöntemle tedavi görerek önnyuk uddUksiyonu yokmuş gibi 

görUnen bazı ayaklarda bunun sebebi iki tUrlU olnbillr. Belirgin metntnrsus varus, 

talonavikUler eklemin aşın-dUzeltilmesi ile (ovcrcorrectlon) veya tibynnın laternl rotnsycnu ile 

telafi cdilmiştir.186 

tnntçı kuvvetll mnnlpulnsyon ve ummış alçı hnrekctsizlcştirmcsl iyi olmaktan çok 

7,nrnrlıdır. Eklem kıkırdağı, fizis ve kemik, ligamentler ve kapsUIUn gerilmesi elde edilmede 

önce hasnrlaniıcaktır. Eklemlerde sertlik, yumuşak kısımlarda fibrozis ve kaslarda istenmeyen 

bir atrofi gelişecektir. Cerrahi olmayan tedavinin kemikle ilgili komplikasyonları şunlar 
~labilir: yassı-tepeli talus, distal tibyal eğilme, metafizeal kompresyon, distal tlbyal metafizcnl 
spur, distal tibyal metafizde torus kırığı, distal fibulanın !ctı:ığı ve distal anteriyor tibyal fizisin 
bUyUme injUrileri. Aynca genellikle ckinus derormltesinde dUzelme yetersizıl~i olur. 
Tnlustnki yassılaşma, özellikle anestezi altında yapılnn kuvvetli manipulasyonn bağlı olabilir 
veyn gUç kullanarak yahut uzun sure tutularak yapılan tam dorsineksiyondnki alçılara bn~lı 
olabilir. 

~wnnn, Lloyd-Roberts ve Cattcrall (1969), tnlus kubbesinin znhiri veya yalancı 

. yassılaşmasını gösteren laternl radyogramlardnn sözederek, bunun gerçekte radyografi 

sırasında ayağın uygun olmayan bir pozisyonda tutulmu~ına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 
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Bu lateral oblik radyogramda fibula tibya arkasında görUnecektir. Doğru lateral radyogram 
yalnızca arkaayak kasete paralel tutularak elde edilebilir. Lateral bir artrogram gerçek 
yassı-tepeli talus ile ön ayakbileği kontraktUıil arasında ayrım için gereklidir. 

Dunn ve Samuelson (1974), 30 yıl önce tedavi ettikleri hastaların 20'sinde, talusta 
belirli derecede yassılaşma bulmuşlardır. 68 Bunlann çoğu başlangıçta anestezi altında 
manipulasyon ile tedavi edilmiştir: Miller ve Bemstein (1986), kuvvet kullanarak yapılan 
konservatif tedavide olgulannın % 83'Unde yassı-tepeli (flat-top) talus görmilşlerdir. Bu 
çalışmalar deformitenin nazik manipulasyonlarla dilzeltilmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Primer tedavi sırasında bebeğin nazik eklem kıkırdağı ve kemiğine zarar vennemek 
için ayağın esas iç kuvvetleri azaltılmalıdır. Bunlar tibyalis posteriyor ve Aşil tendonudur. 

Sudmann ve ark. (1983) neonatal devrede yapılan tenotomilerin yassı-tepeli talus oranını çok 

önemli oranda.azalttığını bildirmişlerdir.207,208 
Anteriyor ayakbileği kontraktilril, ayağın maksimal dorsifleksiyonda tutulduğu uzun 

süreli alçı tedavisinin sonucudur. Klinik muayenede, ayakbileğinin hareket sınırının azaldığı 
ve hareketin, sadece kavsin dorsifleksiyon parçasına sınırlı olduğu görillilr. 

Aronson ve Puskarich (1990), tedavi edilmiş talipes ekinovaruslu çocuklarda kalan 
bozuklukları incelerken, uzamış alçı tedavisinin son ölçilmde, baldır çapında daha fazla bir . . . 

azalmaya yol açmadığını bildirmişlerdir. ıs 

TALOKALKANEONAVİKÜLER EKLEMİN AÇIK CERRAH! 
YÖNTEMLERLE REDÜKSİYONU 

Talipes ekinovarusta, talokalkaneonavikiller eklemin çıkığının kapalı 
redilksiyonunun başan olasılığı nedir? LiteratUriln gözden geçirilmesi başan oranlannda 

geniş bir dağılım gösterir. Kite (1972), kendi manipulasyon ve alçı yöntemiyle deformiteyi % 

90 olguda düzelttiğini bildirmiştir. Fripp ve Shaw (1967), Denis Browne atelleri ile % 19, 
manipulasyon ve germe alçılarıyla % 71 başan bildirmişlerdir. Dangelmajer (1961), 
seçilmemiş 200 olguda, konservatif tedavi ile % 40 başarıdan sözetmektedir. Başarısızlık 
veya nUks oranı Brockman ( ı 930) tarafından % 46, Ponscti ve Smoley ( 1963) tarafından % 

56 olarak bildirilmiştir. McKay (1983), ancak % ıs olgunun konservatif yöntemlerle 

dUzclcbilcceğini yazarken 150, Bcnsahel ve ark. (1990), etyolojisine bakmaksızın yalnızca 

fizyoterapi ile tedavi ettikleri olgulardan % 48 iyi, % 29 orta sonuç aldıklarını yazmışlardır.28 

Bu karışıklık ve uyumsuzluğun sebebi, çarpıkayağın biltiln tiplerini tek sınıfa sokma 

eğilimi olabilir.20 Tedavi, prognoz ve sonuçlan tartışıhtken postUral çarpıkayağı gerçek 

talipes ckinovarustan ayn tutmak zorunludur. Talipes ekinovarusta, talokalkaneonavikUler 
eklemin primer olnrıık açık cerrahi redilksiyon gerekti~n intruuterin rijit bir çıkığı vardır. 
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Kapalı manipillatif redUksiyonun başarı olasılığı çok azdır. Bu oran% 5-10 civarındadır ve 
hafif olgulardadır. Kapalı tedavi yöntemleri primer olarak kontrakte yumuşak dokuları 
uzatmak için yapılmaktadır. Talokalkaneonavikiller çıkıklı fetal spesimenlerde gösterildiği 

gibi, kuvvet kullanarak yapılan manipulasyonlarla redüksiyon sağlanamamıştır. 
· Talipes ekinovurusta talokalkaneonaviküler .eklemin medyal ve plantar 

sublUksnsyonunun redüksiyonu yumuşak doku kontrııktUrleri turufındun engellenir. Bu doku 

kontraktUrlcrinin cerrahi kesilmesinin planlamasını yapurken ayakbileği ve 

talokalkaneonavikUler eklemde plantar fleksiyon ve inversiyon hareketlerinin ayn değil 

senkronize olduğunu hatırlamak gerekir. Navikiller kemik medyal malleol ve os kalsisin 
sustentakulum talisine kontrakte tibyonavikUler, plantar kalkaneonavikUler ligamentler, 

talonavikiller eklemin dorsomedyal kapsillil ve posteriyor tibyal tendonla sabitleştirilmiştir. 
Kalkaneusu supinasyondan pronasyona çevirmek ve ön ucunu plantar fleksiyondan 
dorsifleksiyona hareket ettirmek için, navikUler bu yumuşak doku dizginlerinden 
serbestleştirilmeli ve talus başına göre konsantrik olarak pozisyon verilmelidir. Fetal 

spesimenlerde manipulatif gerdinneler ile redilksiyon sağlanamamıştır. Yalnızca dokuların 

bisturi ile kesilmesi bunu sağlayabilir. Talus altında kalkaneusu pronasyona getirmek ve 
anteroposteriyor talokalkaneal açının normal açılmasını (diverjans) sağlamak için tuber 

kalkaneinin posteromedyal tilberkillil plantar yöne doğru hareket etmelidir. Bu hareket 
kalkaneofibular ligament, kalkaneofibular retinakulum, kısalmış Aşil tendonu ve kontrakte 
posteriyor kapsUl ve ligamentler tarafından engellenir. Talipes ekinovaruslu fetal 

spesimenlerde Aşil tendonunun izole kesisi dorsifleksiyona izin vermez. Ayakbileği ve 

subtalar eklemlerin posteriyor kapsüllerini, kalkaneofibular ligamenti de kesmek 
gerekir. 192.21 ı 

İnterosscöz talokalkaneal ligament ayak ekinovarus postilrilnde olduğu zaman 

·. gevşektir. Talipes ekinovarusta kontrakte olmaya başlar ve tal us altında kalkaneusu inverte 
pozisyonda sıkıca bağlayabilir. Böyle bir durumda interosseöz tnloknlknneal ligament 
talokalkaneonavikUler eklemin redilksiyonunu sağlamak için kesilmelidir. Ligamentum 

bifurkatumun (Y ligament) kalkaneonavikiller bacağı kalkaneusu nnvikiller kemiğin lnteral 
kenarına bağlar. Aşın derecede kontrakte olduğundu nuvikUlerin hıtcrnl hareketliliğini 
engelleyecektir. Bundan dolayı, açıktır ki, talokalkaneonavikUlcr eklemin konsantrik 

redüksiyonunu başarmak için bUtiln yumuşak doku engelleri tam peritalar serbestleştirme 
(complete peritalar release) ile tek safhada kesilmelidir.211 

Patolojik değişiklikler kemiksel ve eklemsel değişikliklere ve yumuşak-doku 
kontraktilrilniln derecesine göre değişir. Cerrııhi tedavinin planlanmasında patolojinin şiddeti 
yanında hastanın yaşı ve varsa önceden uygulanmış tedavilerin türü de aynca göz önüne 

alınmalıdır. 
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Ayak miyelomeningosel ve artrogripoziste olduğu gibi rijitse, kontrakte yumuşak 

dokulann yeniden kaynaşmasından doğacak yoğun skar dokusunu ve deforınitenin nüksünü 
önlemek için en akıllıca davrıınış fleksör tendonlan ve onlann kılıflarını, ligament ve 

kapsillleri eksize etmektir.61 

Cerrahinin Zamanı. Talipes ekinovarusun operatif tedavisi hakkındaki literatür 
oldukça geniştir ve cerrahi için indikasyonların tercihi, yaş ve seçilecek işlem yönünden 

oldukça farklılık gösterir. Tuchdjian, ayağın büyüklüğü, klinik bulgular ve radyogramlara 

bağlı olarak 6-1 O haftaya kadar tam düzelme başarılamazsa, talokalkaneonavikUler eklemin 

açık cerrahi redüksiyonunu tavsiye etmektedir. Bu başkaları tarafından da 

önerilmektedir. 166•186 Erken cerrahi bebeğin ayağında maksimum yeniden şekillenme 

potansiyelinden dolayı avantajlıdır. Ancak bebeğin küçUk ayağının cerrahisinin son derece 

hassas olduğuna işaret etmek gerekir. Ayak küçUldUkçe iyatrojenik travma riski artar. Yeni 

başlayanlar ve tecrilbesizler çok dikkatli olmalıdır! Operasyon; yalnızca bu konuda özel 

bilgisi olan ve deneyimi olan cerrahlar tarafından yapılmalıdır. 
Operatif işlemin zamanı için bazı cerrahlar hayatın ilk gUnleri ve haftalarını tercih 

ediyorlar.sa167•174•175,176 da genelde bu pek tavsiye edilmemektedir. iki aydan daha erken 

·. cernıhinin yaran olduğu ispat edilmemiştir.47 
Opcrntlr İşlemin Seçimi. Karar, (1) hastanın yaşına, (2) rijiditenin derecesine, (3) 

var olan deformitelerc ve (4) önceki tedaviden elde edilen dUzelmenin derecesine bağlıdır. 
Genelde, kemikle ilgili işlemler, bebek ve küçUk çocukta ayağın anormal bUyUme ve 

gelişmesini bozduklarından dolayı bu yaş grubunda yalnızca yumuşak-doku işlemleri 
yapılmalıdır. 

Yumuşak Doku Ameliyatlan 
Yumuşak doku ameliyatları iki ay ile 9 yaş arasında uygulanmakta ise de daha çok 

4-5 yaş altında yapılmaktadır. Yumuşak doku ameliyatları içerisinde tendonlar ile ilgili 
işlemler dışında posteriyor, posteromedyal ve sirkumferensiyal serbestleştirmeler ön 

plandadır. Bu ameliyatlarla birlikte aynca plantar serbestleştirme yapılabilir. 
Plantar yapılar gerginse, belirgin.kavus deformitesi veya belirgin kalkaneokuboid 

eklem sublUksasyonu varsa diğer yumuşak-doku işleınle,rine ek olarak plan tar serbestleştirme 
yapılır. 

A- Posteri yor Serbestleştirme 

Posteriyor serbestleştirme temel ve en basit yumuşak doku işlemidir. Posteriyor 

serbestleştirme, önayağın addUksiyon ve inversiyon deformitesi ile topuğun varus 

deforn:1itesi bütünüyle düzelmişse, kalan ekinus defor,mitesini düzeltmek için yapılır.47 
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Genelde, bu indikasyon nadirdir.67,198,224 Radyograınlarda, Jateral talokalkaneal açı, 30 

dereceden az iken, anteroposteriyor talokalkaneal açı 20 dereceden büyük olmalı, anteriyor 

tal us ve kalkancus arasında hafif diverjans bulunmalıdır. 196 

Tam bir posteriyor serbestleştinne Aşil tendonun uzatılması, tibyotalar ve subtalar 

eklemlerin postcriyor kapsUlotomisi, posteriyor talofibular ve kalkaneofibular ligamentlerin 

kesilmesinden ibarettir.201 Posteriyor talofibular ligumentin kontraktUrU ayağın nonnal 

dorsifleksiyonunu engelleyecektir. Attenborough (1966), talusun ekinus pozisyonundan 
indirilmesi kadar fibulanın da yeterli bir haraketliliğe kavuşturulmasının önemini 

vurgulamıştır. Fibulanın posteriyor ve lateral kısımlarına yapışan yapılar kısalmışsa, bunlar 
fibulanın normal· hareketine ve talusun dorsifleksiyonuna izin vermek için 

serbes.tleştirilmelidir.47 Scott ve ark. da aynı kanıdadırlar. l80 Bu posterolateral sınırlayıcı 

kontraktUr fi bulanın öne hareketini önler ve dorsifleksiyon için bir engel oluşturur. 181 

Williams ve ark. arkaayak ekinusunu tam düzeltmek için posterolateral serbestleştirme 

gerektiğini bildirmişlerdir.233 

B- Postcromedyal Serbestleştinne 

Ayakta ekinus dışında diğer deformiteler de varsa sadece posteriyor serbestleştirme 

yeterli olamayacağından posteromedyal serbestleşıimıe ıımeliyııtları uygulanmıştır. Bu grupta 

önemli olarak ilk defa 1906 yılında Codivilla, ayak posteriyor ve medyalinde uyguladığı 

yumuşak doku ameliyatını tanımlamıştır. 70 
Brockman (1930) ise iki aşamalı tekniğinde 177 kalkaneusun inferolateralinden 

plantar serbestleştirme yapıp sonra ayak medyalinden ikinci bir insizyonla tibyalis posteri yor ı' 
tendonu Z-plasti ile uzatmaktadır. Ayağın medyali ve talonavikUler eklemin bUtUn gergin 
yapıları-deltoid ligamentin derin kısmı dahil-kesilir. Sonra naviküler kemik talus başının 

distaline ve kalkaneus ön bölUmU laterale itilerek ekinus hariç, düzeltilmiş pozisyonda ahçı 
yapılır. 2 hafta sonra alçı açılıp posteriyor serbestleştirme ile ekinus deformitesi düzeltilir. 

Obcr'in (1915, 1920) tanımladığı operasyonu McCuuley ve ıırk. (1947, .1952) 

modifiyc etmiştir.177 

~cCauley tekniğinin Brockman'dan farkları; abdUktör hallusis kasının distale 

alınması, tibyalis posteriyor ve fleksör tendonların kılıflarının eksize edilmesi, eklemlerin 

daha geniş bir kapsillotornisi, spring ve deltoid ligamentin bUyUk kısmının kesilmesi (derin 

kısım korunur), interosseöz talokalkaneal ligamentin kesilmesidir. 6 hafta sonra posteriyor 

serbestleştirme yapılır. 

Heyman (1959), deltoid ve talonaviküler böl.genin ligamentleriyle subtalar ve 
ııyakbilcği eklemlerinin serbestleştirilmesini içeren bir operasyon 177 tanımlamıştır. Brockınan 
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ve McCauley'den farkı deltoid ligamentin kesilmesi ve tibyalis posteriyorun genellikle 

uzaıılmamısıdır. fnterosseöz talokalkaneal ligament kesilir. Ekinus aynı seansta kuvvet 

kullanarak düzeltilmeye çalışılır. Düzelmezse posteriyor serbestleştirme yapılır. 

Ingram, McCauley'in yaptığı işlemlere ek olarak kuboidi serbestleştirip Kirschn~r 

teli ile kalkaneusa, ayn bir Kirschner teli ile de talus, naviküler, birinci kuneiform ve birinci 

metatarsı birbirine tesbit etmiştir. 10 İlk operasyonda ekinus deformitesi düzelmemişse 2-3 

hafta sonra posteriyor serbestleştirme yapılır. 

Bost (1960) talonaviküler, subtalar, navikülokuneiform ve birinci 
metatarsokuneifom1 eklemlerin ve gergin plantar intrensek ayak kaslarının serbestleştirildiği 

operasyonunu ayağın medyalinde konkavitesi planlar kısma bakan kavisli bir insizyonla 

yapmaktadır. lnterosseöz talokalkaneal ligamenti kesmektedir. Gerekiyorsa Aşil tendonu 

uzatılır. Tibyalis posteriyor tendonu ise insersiyon yerinden kesilip bırakılmaktadır. 177 

Gelman'ın (1960) da önce medya! ve iki ay sonra posteriyor serbestleştirme yaptığı 

bir ameliyatı vardır. Bütün bu ameliyatlar 1970'1erde azalarak sürmüş, 80'1erde ise bu 

teknikleri tercih eden çok az sayıda ortopedist kalmıştır. 

Turco, 1971 'de Codivilla, Brockman, McCauley ve Bost ile diğerlerinin ameliyat 

tekniklerinden yaptığı modifikasyonların bir bileşimi olarak meşhur ameliyat tekniğini 

yayın 1 a mı ş tır. Bu teknik pek çok ortopedist tarafından benimsenmiş ve 
kullanılmıştır.46,123, 156, 157,163,204,236,24 ı 

Turco Amcliyntınm İndiknsyonlnrı. Turco'y~ göre220 iki indikusyon vardır: (1) 

yeterli bir ameliyatsız tedaviden sonra tam düzeltmenin elde cdilcmcıncsi ve (2) nllkscdcn 

deformitenin dllzeltilmesindc yetersizlik. Anıı indikıısyon, 1-2 yaş ıırıısındaki dirençli talipcs 

ekinovarustur. Ayrıca nllks dcformitcler de indikusyon sınırındadır. Üst yıış sınırı 6 yaştır. 

Turco, cerrahi kararı vermeden önce yeterli bir konservatif tedavi denemesi olması gerektiğini 

vurgular. Turco, sonradan cerrahi yaş alt sının 3 aya indirmiştir.203 
Turco Amcliyntının Tekniği .220 Pnömatik bir turnikenin uygulanmasından sonra 

8-9 cm uzunluğunda bir medya! insizyon yapılır. İnsizyon birinci matatarsın bazisinden 

başlar ve posteriyora devam ederek tendo kalkaneusa doğru hafifçe kavis yapar. Medya! 

malleolun biraz altında sonlanır (Şekil 23). Derinin altını. diseke etmemelidir. 
KUçUk deforme ayağın diseksiyonu çok gUçtUr, fakat aşağıda verilen beş yapının 

verilen sıra ile bulunması ve açığa çıkarılması sonucunda (Şekil 24) diseksiyon bUyUk oranda 

kolaylaşır: (1) posteri yor tibyal tendon, (2) fleksör digitorum longus, (3) posteriyor tibyal 

nörovasküler demet, (4) fleksör hallusis longus, (5) tcndo kalk:ınci, Tendonların açığa 

çıkarılması sırasında, onların kılıfları da kontrnkte oldukhırı ve deformiteye katkıda 

bulundukları için kesilmelidirler. 

Posteriyor tibyal tcndon bulunmalı ve kılıf~ insersiyonundan ayakbileğinin 
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yukarısına kadar kesilmelidir. Talipes ekinovarusta, bu tendon daha önde ve daha vertikaldir. 

Daha sonra fleksör digotorum longus tendonu posteriyor tibyalin tam alundaki yerinde 

bulunur ve kılıfından serbestleştirilir. Fleksör digitorum Iongusun altında yerleşmiş olan 

posteri yor tibyal ven nörovasküler demetin tanınmasına yardımcı olur (Şekil 24). Sinir, arter, 

ven ortak kılıflanndandır. Dikkatle hareketli hale getirilir ve küçük bir Penrose dren ile 

çekilir. Nörovasküler demet proksimale ve distale doğru hareketli hale getirilmelidir ki, bütün 

patolojik dokular direkt görüş altında keskin diseksiyon ile eksize edilebilsin. Hareketli hale 

getirildikten sonra, nörovasküler demet posteriyora çekilir ve fleksör hallusis longus 

sustentakulum tali altında bulunur ve kılıfından serbestleştirilir. Nörovasküler demetin öne 

çekilmesi ile tendo kalkaneus görüş alanına girer. Tendo kalkaneinin yalnızca distal iki-üç 

santimetrelik kısmı açığa çıkarılır. Ekspojür, fleksör digitorum longus ve fleksör hallusis 

longus tendonlarının kesilmiş kılıflarından giderek Henry'nin master düğümünün kesilmesi 

ile tamamlanır (Şekil 25). Bu fibrokartilajinöz yapı navikülerin alt yüzüne yapışmıştır ve 

fleksör digitorum longus ile fleksör hallusis longus tendonlannı çaprazlaştıklan yerde 

sarmıştır. Master düğümünün eksizyonu naviküleri mobilize etmek için zorunludur. 

Abdüktör hallusis kasının anormal orjini yerinden ayrılır. Bu beş yapının bulunup mobilize 

edilmesinden sonra patolojik kontraktürlerin eksizyonu üç basamakta yapılır: (1) posteriyor 

serbestleştirme, (2) medya! serbestleştirme, (3) subtalar serbestleştirme. 

Şekil 23. Şekil 24. 

Posteriyor Serbestleştirme. Posteriyor serbestleştirme, medyal ve subtalar 

kontraktürlerin ortaya çıkarılması ve eksizyonunu kolaylaştırmak için önce yapılır. Tendo 

kalkanei, kalkaneustaki insersiyonunun medyal yarımını Z-tekniği ile yerinden ayırarak 
uzatılır. Tendo kalkanei kesildikten sonra nörovasküler demetin ve fleksör hallusis longusun 
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öne çekilmesi ile ayakbileğinin posteriyor kısmı görüş alanına gelir. Tibyanın posteriyor 

kenarı bulunur ve tibyatlar eklemin posteri yor kapsülotomisi açıkça görülerek yapılır (Şekil 

26). Posteriyor talofibular ligament, kapsülotomiyi laterale uzatmak gerekliyse kesilebilir. 

Şekil 25. Şekil 26. 

11810 ·TALAR 
CAPSULOTOMY 

T ALOFIBULAR UG. 

SUB. TALAR 
CAPSULOTOMY 

Sonra, subtalar eklemin posteriyor bölümünün posteriyor kapsülü benzer şekilde belirlenir ve 

kalkaneofibular ligament ile birlikte kesilir. Kalkaneofibular ligament yaranın derinliğinde, 

biraz güç de olsa bulunabilir. (Kalkaneofibular ve posteriyor talofibular ligamentlerin 

serbestleştirilmesi bu teknikte körlemesinedir67). Kalkaneofibular ligament oldukça 

kontraktedir ve büyük çocuklarda topuk deformitesinde önemlidir. Posteriyor 

serbestleştinnedeki son adım, posteriyor subtalar kapsülün inzisyonunu hafifçe öne doğru 1 

uzatmaktır. Bunu yapmadan önce deltoid ligamentin kalkaneus üzerindeki posteriyor 

insersiyonu (tibyokalkaneal parça) kesilir. Böylece posteriyor subtalar eklem bulununca, 

dikkatler doğrudan kalan medyal ve subtalar kontraktürlerin düzeltilmesine yönelir. 

Medya/ Serbestleştirme. Tendonlar ve nörovasküler demet retrakte edilince, ortaya 

posteriyor tibyal tendon, yüzeye! deltoid ligament, talonaviküler eklem kapsülü ve spring 

ligamentten oluşan belirsiz bir skar doku kütlesi çıkar. Bu kilde eklem çizgilerini ve talus 

boynunu kapatır. Naviküler kemik daima talus başına göre medyale yer değiştirmiş olarak 

bulunur. Navikülerin hareketli hale getirilmesi için önce posteriyor tibyal tendon medyal 

malleolün tam üzerinden kesilir. Tendonun proksimal ucu retrakte olmaya bırakılırken, 

naviküler kemiğe yapışan distal kısım bir retraktör olarak kullanılmak üzere ayrılır [1987'de 

basılan Campbell's Operative Orthopaedics'te Turco tekniğinde tibyalis posteriyor tendonu 

kesilip bırakılmamakta, Z-tipinde uzatılıp, sonra sütüre edilmektedir23]. Skar doku kütlesi 

kemik ve eklem yüzeylerine hasar vermeden eksize edilmelidir. Distal posteriyor tibyal 1 • 
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gUdüğUn traksiyonuyla talonavikiller eklem açılır ve deltoid ligamentin naviküler kemik ve 

talonavikUler kapsUle olan insersiyonu (tibyonaviküler parça) kesilebilir (Şekil 27). Bu işlem 

eklem yüzeylerine hasarı önler. Sonra sustentakuluın taliye ve spring ligamente olan 

postcriyor tibyal yapışmalar kesilir. Spring ligamcnt sustentııkulum tıılidcn uyrılır (Şekil 27). 

MecJyale gelmiş nııvikUlcrin mobilizıısyoııu, böylece tıılus başının proksimal ve ınedyal 

kısmındaki yalancı eklem fasetini görüş alanına getirir. Medyal serbestleştirme, posteriyor 

serbestleştirme yerine dönerek tamamlanır. Burada ayak everte edilir, böylece subtalar eklem 

açığa çıkar. Deltoid ligamentin yüzeyel parçası kalkaneustan doğrudan görerek kesilir. Talus 

cismine giren deltoidin derin parçası korunmalıdır. Bu ligament kesilirse talusun eğikliği 

beraber düztabanlık deformitesi gelişebilir. 
Subta/ar Serbestleştirme. Subtalar serbestleştirme kalkaneusun ön ucunun ve 

navikUlerin mobilizasyonuyla tamamlanır. Talokalkaneal interosseöz ligament sustentakulum 

talinin üzerinde yerleşmiştir. Ayağı everte ederek ortaya çıkarılır ve doğrudan görerek kesilir. 

NavikUler kemiğin hareketli hale getirilmesi ligamentum bifurkatumun (Y ligament) 
kesilmesiyle tamamlanır. Bu ligament kulkaneusuın naviküler kemiğin lııtcral ve kuboid 

kemiğin medya! kenarına uzanır. Posteriyor tibyul tcndonun distal ıırtığı, artık nııvikUler 

kemikten kesilebilir. [Z-tarzında uzatılrsa proksimal dikilir23J. 

Posteriyor, medya! ve subtalar serbestleştirmelerin tamamlanmasından sonra 

defonnitenin redüksiyonu kuvvet kullanmaksızın başanlabilir. NavikUler kemik talus başı 

üzerinde redUkte edildiği zaman, diğer tarsal kemikler onunla birlikte hareket ederler. 

Naviküler kemik öne, kalkaneus ön ucu laterale hareket ederken, medyale yer değiştirmiş 
sustentakulum talinin subtalar eklemi bir kitap gibi açarak talus altında normal pozisyonuna 
girdiği k~bul edilir. Bu redüksiyonu yapmak için kalkaneusun ön ucu everte edilip laterale 

hareket etmelidir. Bu sırada kalkaneusun posteriyor çıkıntısı aşağıya doğru hareket ederek 

hem ayakbileği ekleminden hem talusun posteriyor ucundan uzaklaşmalıdır. Bu sebeple 

kalkaneus, topuk deformitesinin tam düzelmesini sağlamak için her iki ucundan da 

serbestleştirilmelidir. Tek-devreli a~eliyatın avantajı her iki ucun aynı unda 

serbestleştirilmesidir. 

Talus başı üzerinde navikülerin aşın-düzelme yapmamasına dikkat etmelidir. 0.45 

milimetrelik bir Kirschner teli, ayak sırtında birinci metatars şaft bölgesinde deriden 

sokularak talonavikUler eklemi geçer ve tespit eder (Şekil 28). Kirschner teli sokulmadan 

önce talus üzerinde kalkaneus ve navikülerin ilişkisi dikkatle incelenmelidir. Düzelmenin tam 

olduğundan ve valgusta aşırı-düzelme olmadığından emin olmak gerekir. [İkinci bir 

Kirschner teli subtalar eklemi tespit etmek için kullanılabilir23]. Talonaviküler eklem tespit 

edildikten sonra, ayak herhangi bir dış kuvvet olmaksız,ın düzelmiş pozisyonda kalır. Aşil 
tendonu sUtüre edilir. Bu tendon ayak 90 derece dorsifleksiyona izin verecek kadar 
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uzatılmalıdır. Aşırı uzatma baldır artrofisini arttırır ve gerekli değildir . 

Şekil 27. 
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Şekil 28. · 

Derialtı dokular ince katgiitle dikilir. Deri dikildikten sonra telin ucu derinin dışında 

eğilir fakat alçı ile birleştirilmez. Pamukla iyi desteklenmiş bir dizüstü alçısı yapılır. Diz hafif 

fleksiyonda olmalıdır. Ayakbileğinin başlangıç dorsifleksiyonu, deri ve derialtı dokuları çok 

germemek için nötralde olmalıdır. Alçıdan sonra turnike çıkarılır. Genellikle ayak 

başparmağında fleksiyon kontraktürü vardır. 

Postoperatif Bakım. Ameliyattan üç hafta sonra anestezi altında alçı değiştirilir. 

Sütürler alınmaz. Yeni alçıda dorsifleksiyon arttırılır. Altıncı haftada alçı anestezisiz 

değiştirilir. Sütürler ve Kirschner teli alınır. Yeni alçıyla ayak iyice dorsifleksiyon ve valgusta 

tutulur. İmmobilizasyon toplam dört ay sürer. Alçı gerektikçe değiştirilir. Çocuk yeterince 

büyükse Kirschner teli ve sütürler alındıktan sonra yürüme alçısı uygulanabilir. Dört aydan 

sonra, ayak Denis Browne atelinde eversiyon pozisyonunda ve yalnızca geceleri korunur. 

Gündüzleri lateral topuk kamalı ve ters-kalıplı yürüme ayakkabıları, iki yıl için, verilir. 

Turco, 3-5 yaşındaki büyük çocuk için kavus deformitesi varsa Steindler ameliyatını 

eklemektedir. Naviküler kemiğin medya! çıkıntısını çok belirginse eksize etmektedir. Fleksör 

tendonları uzatmayı gerekli bulmamaktadır. 

C- Sirkumferensiyal (Komplet Subtalar) Serbestleştinne 

Bu yumuşak doku ameliyatları da posteromedyal serbestleştirmede olduğu gibi 

ayakta ekinusa ilave olarak diğer deformitelerin mevcudiyetinde yapılır. Sirkumferensiyal 

serbestleştirme ameliyatları, son yıllara kadar standart bir işlem olan posteromedyal 
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serbestleştirme ameliyatlarından farklı olarak tam bir peritalar serbestleştinneyi hedeflemiştir. 

İki grup arasında indikasyon yönünden belirgin farklılaşmalar henüz billurlaşmamıştır. 

Sirkumferensiyal serbestleştirme ameliyatlarından ilki- Carroll'ın (1978) tanımladığı 

tekniktir. Carroll ve ark, Turco'nun medya! yaklaşımına Aşil tendonu lateralinden ikinci bir 

insizyon eklemişlerdir (Şekil 29). Talusun ayakbileği yuvasında dışa dönmesi kavramına 

A B 

Şekil 29, Carroll tekniğinde deri insizyonu. 

uygun olarak onu içe çevirip tespit edecek bir teknik önermişlerdir. Ameliyat yaşını, 

maksimum yeniden şekillenme potansiyelinden yararlanmak için iki aya kadar indirmişlerdir. 

İkinci insizyonla subtalar eklemi ve interosseöz ligamenti lateralden kesmişler, fleksör hallusi 

longusu Aşil tendonuna sütüre ederek ayakbileği plantar fleksiyonunu kuvvetlendirmişlerdir. 

Tek bir Kirschner teli ile talonaviküler eklemi redüksiyonda tespit etmişlerdir. 38•67 Porat ve 

ark., Carroll yaklaşımını Turco yaklaşımına göre pek çok yönden avantajlı bulmuşlardır. 164 

1982'de McKay, kendi kalkaneal rotasyon kavramını tanımlayarak, basit 

posteromedyal serbestleştirmenin talipes ekinovarusta tam düzelmeyi başaramadığını 

bildirmiştir. McKay, altta yatan önemli problemin talokalkaneal, talonaviküler ve 

kalkaneokuboid eklemleri etkileyen kannaşık rotatuar bir deformite olduğunu söylemiştir. Bu 

deformitede, ayakbileği ekleminin anteriyoruna göre kalkaneus medyale, ayakbileği 

ekleminin posteriyoruna göre ise kalkaneus laterale dönmüştür67 (Şekil 30-A). McKay, 

Crawford ve ark. (1982) tarafından tanımlanan Cincinnati insizyonunu kullanarak tam bir 

lateral ayakbileği, subtalar eklem ve kalkaneokuboid eklem serbestleştirmesi elde etmiş67 

özellikle kalkaneusun horizontal subtalar rotasyonunu düzeltmeyi amaçlamıştır47 (Şekil 
30-B). Simons (1985), primer kalkaneal rotatuar deformite kavramını daha da ilerleterek tam 

bir sirkumferensiyal subrnlar serbestleştirme tanımlamıştır: komplet subtalar "release" 

(CSTR). Bu serbestleştirme, geleneksel posteromedyal serbestleştinneye ek olarak lateral 
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Şekil 30. Sol ayağın alttan görünümü. Kalkancusun yalnızca sınırları çizilmiştir. A: Küçük talus ve 

kalkancusu ile talipcs ckinovarus. Kalkaneus ve navikülcr kemiğin talusla ilişkisine ve kalkanca! 

çıkıntının fibular ınalleolc yakınlığına dikkat ediniz. Oklu çember horizontal talokalkaneal 

rotasyonunun yönünil göstermektedir. Transvers çizgi bimallcoler düzlemi, oblik çizgi kalkaneus 

ve kuboid eksenini belirlcınektcdir. B: Talipes ekinovarusta horizontal talokalkancal rotasyonu 

düzclunck için uygulanan kuvvetin yönil görülmektedir. Okların gösterdiği gibi, ayakbileğine göre 

antcriyor düzeyde kalkancokuboid eklemin medya! tarafından ve ayakbilcğinc göre postcriyor 

düzeyde kalkanca! çıkıntının latcral tarafından tibyal mallcolc doğru kuvvet uygulanmalıdır. C: 

Normal ayakta subtalar kompleksin ilişkileri görülmektedir. Kullanılan kısaltmalar şunlardır: 

Cub., kuboid; I.L.C., intcrosseöz ligamcnl (scrvikal ligamcnt); A.T.C., subtalar eklemin anteriyor 

ligamenti (posteriyor talokalkancal eklem); Tal, talus; L.T.C., latcral talokalkancal eklem; 

P.T.F., posteriyor talofibular ligamcnt; C.F., kalkaneofibular Jigamcnt; Nav., navikülcr kemik; 

D.L., dcltoid ligaınent (tibyonavikülcr ligament); P.T.C.N., talokalkaneonavikülcr eklemin 

posteriyor ligamcnti; D.D., derin dcltoid (tibyotalar ligamcnt); P.T.T., posteriyor tibyotalar 

ligament; P.C., postcriyor talokalkancal ligamcııt ve kapsül; Cal., kalkancus; T.Cal., kalkanca! 

çıkıntı. 

'· ' 
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talonavikiller eklem serbestleştirilmesi, lateral- subtalar serbestleŞtirme (ön kısmı dahil), 

kalkaneofibular ve interosseöz talokalkaneal ligamentlerin rezeksiyonunu içerir. Simons, 

yalnızca bu tam (komplet) subtalar serbestleştirmenin "tek bir seansta kalkaneusun tam 

derotasyonunu" başarabileceğini bildirmiştir.67 Tachdjian (1990), McKay ve Simons 

tarafından tavsiye edilen teknikleri özellikle desteklemektedir.212 

Cincinnati lnsizyonu. Bu insizyon ayağın medyalinde birinci İnetatarsın bazisinden 
başlar, posteriyora doğru giderek medyal malleolusun distnl ucunun altından ilerleyip tendo 

kalkaneinin üzerinden ve yaklaşık tibyotalıır eklem düzeyinden transvcrs olarak geçer; sonra 

Jaterul mulleolus üzerinden ilerleyip sinüs tnrsi üzerinde veya knlkuneokuboid eklem üzerinde 

sonlunır.45 Ameliyatın tipine göre mcdyııl ve lntcrul oluruk dııhu nnteriyo~u ilerletilebilir.45 

Hasta yüzükoyun (prone) yattığından dolayı bu insizyon, talonavikUler eklemin kUçUk dorsal 

kısmı dışinda mükemmel bir görUş sağlar. Üç yaş Uzcrindeki çocuklarda yara kenan nekrozu 

i nsidensi daha füzladır. 196 

McKay'in Sirkumferensiyal Serbestleştirme Ameliyatının İndikasyonları . ısoTalipes 
ekinovarus bebeğin yaşamının ilk 6 haftası içinde düzeltilmeye çalışıldığı halde düzelmezse 
veya Uç kere alçıyla düzeltildiği halde nUks etmişse cerrahi indikedir. Özel olarak, cerrahi 

tedavi için ölçUler: 

1. Belirgin talipes ekinovarus deformitesi ve rijit bir ayak. 

2. Topuk varusu ile birlikte ayağın lateral kenanna basarak yilrilme. 

3. Fibulanın posteriyor pozisyonu veya bimulleoler dllzlcmle uyağın longitudinııl 

dilzlemi arasındaki açısal ilişki 76 dereceden azsa . Bunu anlamak için en basit ve iyi yöntem 

şudur. Çocuğun ayağı bir kağıda bastırılarak sınırları çizilir. Malleollerin yerleri kağıt 
üzerinde işaretlenir. Sonra topuğun ucundan ikinci pannağa bir çizgi çizilir, bir ikinci çizgi de 

malleolleri birleştirir (Şekil 31). lki çizgi arasındaki açı normalde 85-90 derecededir. 

L 

Şekil 31. 

4. Talipes ekinovurusun dUzehilnıesini takiben anormal bir subtulnr kompleks 
rotasyonu ile birlikte olun intcmal rotasyonlu yUrUme mevcudiyetinde. 
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S. Anteroposteriyor ve özellikle lateral rudyogramlarda, talus ve kalkaneusun uzun 
eksenlerinde paralellik. Ancak, yalnızca radyogramın indikasyonuna gilvenmemek 
akılllılıktır. ÇUnkU kUçUk bebeğin ayağını yorumlamak ve doğru ölçmek çok zordur. Çocuk 
yeterince bUyUksc, ayağın klinik değerlendirmesi de oldukça yeterlidir. 

McKay'ln Slrkumferenslyal Serbestleştirme Tekniği. 150,151 Cincinnati insizyonu 

kullanılır. mümkünse ayağın lateralindeki venler korunur, sural sinir korunmalıdır. Deri 
kesildikten sonra derialtı dokular aşağıya ve yukarıya diseke edilir. Tendo kalkanei koronal 
düzlemde en az 2.5 cm uzatılacak kadar açılır. Tendonu koronal dilzlemde uzatmakla, 
tendonun önündeki fibroadipöz doku kalkaneusun dorsal kısmında daha sonra kullanılmak 
Uzere saklanır. Aynca apofize göre posteriyora yapışmış (laterale değil) bir tenden bırakılmış 
olur. 

SUperiyor peroneal retinakulum insize edilir (onun lifleri kalkaneofibular ligamentle 
aynı yöndedir). 

Dikkatli bir şekilde kalkaneofibular ve posteriyor talokalkaneal ligamentler, 
kalınlaşmış silpcriyor pcroneal retinakulum ve pcroneal tendon kılıfları diseke edilerek aynhr. 
BUtUn bu yapılar kalkaneusu fibular malleole yakın tutar. Ayrıca, posteriyor talofibular 
ligamcnt disckc edilir ve mUmkUnse korunur. Bu ligamentin kesilip kesilmeyeceğine, 

ayakbileği eklem hareketi kontrol edildiğinde karar verilir. 
Kalkaneofibular ligament kesilir. Kesilme yöntemi, kalkaneusa yeniden uygun 

şekilde yapışması için oblik olmalıdır. 

Keskin diseksiyon kullanarak, peroneal tenden kılıfları ve superiyor peroneal 

retinakulum kalkaneusun lateral yanından kaldırılır. Peroneal tendonları kesmemeye dikkat 
etmelidir. Lateral tolakalkaneal ligament ve tolakalkaneal eklemin lateral kapsUlU insize edilir. 
Daha dirençli talipes ekinovarusta ckstensör digitorum brevisin orjini, inferiyor ekstensör 
retinakulum, dorsal kalkaneokuboid ligament ve bazan kubonavikUler oblik ligament 
kalkaneusun ön kısmını lateral yönde hareket ettirmek için kesilmelidir (Şekil 32 ). 

Medya! kısımda nörovaskUler demet (yani medyal ve lateral plantar sinirlerle 

beraberindeki damarlar) diseke edilir. Lateiııl plantar sinirin medyal kalkanca! dalını korumak 

için özel gayret sarfcdilir. NörovaskUler demeti di~ekc edip ayak arkına girmek için 
mükemmel bir yöntem, tibyal malleolustan kalkaneal çıkıntıya uzanan fleksör retinakulumu 
açığa çıkarmaktır. Böyle yapmak için fleksör retinakulumun Ust kenarından altına kUnt bir 
alet geçirilir. Böylece bunun plantar tarafında fleksör retinakulum, abdilktör hallusis, plan tar 

aponörozis, fleksör digitorum brevisin orjini ve abdilktör digiti minimi kalır. Bu yapılar 
kalkanca! çıkıntının apofizine tam distal düzeyden kesilebilir. Ayak arkı boyunca biltiln 
medyal ve Interal nörovaskUler demet diseke edilir. Demetin veya fleksör tendonların ve 

tibyalis posteriyor tendonunun kılıfına girmemeye ' dikkat etmelidir. Medyal plantar 

'ı• 
' 

" 
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Şekil 3ı: Latcral kısımdan talipcs ekinovarusun görünümü. Kullanılan kısaltmalar: A.T.F., anteriyor 

talofibular ligaınent; C.T.L., latcral talokalkancal ligamcnt, P.L .. pcroncus longus tendonu, P.B., 

peroneus brevis tcndonu; I.L.C., intcrosseöz ligament (servikal ligamcnt); D.C.C., Dorsal 

kalkancokuboid ligamcııt; BiF.L., ligamentum bifurkatum; C.N.L., kubonavikillcr oblik 

ligamcnt; D.T.N., darsa! talonavikülcr ligamcnt; I.E.R., inferiyor·ckstcnsör rctinakulum (krusiyat 

krural ligamcnt). 

nörovasküler demet kompartmanına girilerek ayak arkı takip edilir ve kuneiformların 

ötesinde master düğümü kesilir. Talipes ckinovarusta ayak başparmağının abdüktörü 

ortaayak ve arkaayağa bir yelpaze gibi yayılarak fleksör retinakulum, tibyal malleol, 

naviküler kemik ve deltoid ligamente, en son kalkaneusa yapışır. Abdütkör kas yukarda 

sayılanlardan ve ayrıca posteriyor tibyal, fleksör hallusis longus ve fleksör digitorum longus 

tendon kılıflarından ayrılır. Abduktor hallusisten derin fleksör tendon kılıflarına giden ve 

plan tar sinirlerin medyal ve lateral dallan arasında seyreden dar fasya şeridi, ayak arkında iki 

sinirin arasında kesilmelidir. Böylece abdüktör hallusisi distale kaydınnak mümkün olur. Bu, 

abduktor hallusisin arkaayağa kendi kendine yapışmasına engel olur. Bu kas önayak ve ayak 

başparmağını addiiksiyona getiren önemli bir dinamik güçtür. 

f. 
' 
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Medyal malleolün tam arka ve yukarısında posteriyor tibyal tendonun kılıfına girilir. 

Kılıf, tendonun navikiiler kemiğe yapıştığı yere kadar açılır. (Tendonunun kendisi 

navikülerin çıkıntısına girerken, bir dal sustentakulum taliye; diğer fibröz uzantılar kuboid, 

kuneiformlar, ikinci, üçüncü ve dördüncü metatarslara gider.) Sonra tendon, proksimalde 

insizyonun izin verdiği maksimum uzaklıktan itibaren en az 2.5 cm Z-tarzında uzatılır. 

Posteriyor tibyal kas; önemli bir fonksiyona yardım ettiği için korunmalıdır. Fleksör 

digitorum longus ile fleksör hallusis longusun çaprazlaştığı yerden başlayarak proksimale 

doğru her ikisinin de kılıfları etraftan diseke edilir. Fleksör hallusis longusun kılıfına ulaşmak 

zordur, çünkü talus cisminin arka bölümündeki olukta seyreder. Her iki fleksör tendonun 

kılıfları paratendonları ile beraber, distalden çepeçevre kesilerek, ayakbileğinin yukarısına 

kadar bir kazağın kolunun yukarıya sıyrıldığı gibi sıyrılır (Şekil 33). Böylece açığa çıkarılan 

bu iki tendon, gereken olgularda uzatılır. Uzatma kararı daha sonra verilir: eğer ayağın 

kolayca düzelmesine engel oluyorsa veya ayak 15 derece dorsifleksiyondayken ayak 

parmaklarında şiddetli fleksiyon meydana geliyorsa Z-tarzında uzatma yapılır, sonra yukarıya 

sıyrılmış tendon kılıfları uzatılmış alana tekrar indirilir. 

Şekil 33. 

Diseksiyon naviküler kemiğin etrafına ve aşağısına doğru ilerletilir. Uzatılmış 

posteriyor tibyal tendonun distal segmenti tutularak eklem bulunmaya çalışılır. Navikülerin 

bütünüyle kıkırdak olduğu ve talus başının medya) ve plantar kısmında yattığı 

unutulmamalıdır; diseksiyon sırasında kemiğe zarar vermemelidir. Naviküler kemik sıklıkla 

medyal malleole eklemleşmiş bulunur. Talonaviküler eklem posteri yor tibyal tendon çekilerek 

açılır ve deltoid ligament (medya! tibyonaviküler ligament), talonaviküler kapsül, dorsal 

talonavikiiler ligament ve plantar kalkaneonaviküler ligament (spring ligament) navikülere 

yakın olduğu yerden dikkatle kesilir. Talonavikiiler eklemin dorsal kısmı ile ekstensör 

tendonlar ve ayak sırtının nörovasküler demeti arasındaki aralık künt direksiyonla dikkatle 
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açılır. Bti kısımda talus bo d · · b k , ynunun orsa! kısmına gelen kanlanmayı bozmamak ıçın aş a 
-~ bir diseksiyon yapılmaz çu k · · · · 1 1 

. · n il burası genış posterıyor, medyal ve latera ta us 
serbestleştım1elerini takibe k 1 · · · . n a an tek kanlanma yendır. Aynca, bu eklemın ayağın uzun. 
eksenıne paralel olduğu hatırlanmalıdır. Deneyimsiz bir cerrah kolayca şaşırabilir ve 
talonavikiller eklemin artikUler kıkırdağını tahrip edebilir. Diseksiyon devam ettirilerek 
talonavikUler eklem kapsUIU medyal, inferiyor, superiyor ve lateral olarak kesilir. KapsUlU 

inferiyor ve lnteralden keserken cerrah, kalkaneus, navikiller ve kuboidi bir arada tutan kalın, 
kuvvetli ligamentum bifurkatumla karşılaşır. Ugamentum bifurkatumun her iki ucu da 

kalkaneusun horizontal rotasyonunu düzeltmek için kesilir. Daha bUyUk çocukta, bifurkat ve 

kuneokuboid ligamentlerin kesilmesi l~teral kolonun (kalkaneus-kuboid-dördUncU ve beşinci 
raylar) medyal kolondan (talus-navikiller-kuneifonnlar-birinci, ikinci ve Uçilncil raylar) 
bağımsız hareket etmesine ve böylece ortaayağın supinasyon ve ön ayağın addilksiyonunun 
düzeltilmesine izin verir. 

Talokalkaneal (subtalar) eklem lignmentleri ve kapsillilniln lateral ve posteriyor 
kısımları önceden serbestleştirilmişti. Şimdi, serbestleştinne, kalan medyal ve posteromedyal 

kapsillil ve sustentakulum taliye yapışan yUzeyel deltoid ligamenti keserek tamamlanır. 
(Burada, fleksör tendon kılıflarının yukan sıyrılmış olması kolaylık sağlar.) Bu noktada Uç 

kalokalkaneal ligamenti (Şekil 30-C) (genellikle interosseöz ligament olarak bilinirler; Patoloji 
BölUmilnde Talokalkaneal Eklem'e bakınız.) kesmemelidir. Bunları kesmeye daha sonra 
karar verilecektir. 

· Kalkaneusun medyal inferiyor yüzeyindeki kuadratus plante (m.fleksör aksesoryum) 
kas orjini bir periyost elevatörU kuııanılarak na~ikçe kaldırılır ve plantar kalkaneokuboid 

ligament ile peroneus longus üzerindeki uzun planı.ar ligament açığa çıkarılır. Uzun plantar 

ligament posteriyorda kalkaneus çıkıntısına (tuber kalkanei), anteriyorda kuboidin plantar 
yilzeyine yapışır ve oradan UçilncU, dördUncU ve beşinci metatarslara doğru uzanır. Böylece 
peroneus longus tendonu için bir oluk meydana getirir. Uzun plantar lignment kalkaneusa 
yakın olduğu yerden kesilir ve kalkaneokuboid ekleme doğru kaldırılır. Aynı anda plantar 
kalkaneokuboid ligament ve kalkaneokubOid eklemin inferiyor ve medya! kısmının kapsUIU 
kesilir. (Antcriyor kısımda ekstensör digitorum brcvis ve inferiyor ekstensör retinakulum 

önceden kesilmişti) Uzun plantnr ligıımenti körleme~ine kesmemek ve peroncus longus 

tendonunun kazaen kesilmesine karşı dikkatli olmak gerekir. 

Düzeltme ve Tespit: Aşil tendonu ve posteriyor tibyal tendonun uzatılması, superiyor 

peroneal retinakulum ve kalkaneofibular ligamentin kesilmesi ve fleksör tendon kılıfl:ır1nın 
ayakbileği ekleminin üzerine sıyrılması ile ayakbileği ejdem hareketini engelleyebılecek 
özellikle yapılar olarak şunlar kalır: posteriyor talofibular ligament, derin deltoid (tibyotalar) 

ligament, posteriyor tibyofibular ligament, tibyofibular sindezmozis ve ayak parmaklarının 
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fleksör tendonlnn Bu dur d ı · · · · 
· um n, ta us aynkbileği ekleminde (dorsifleksıyonln) arknyn doğru 

yuvurlnnurnk cismindeki hlynlin kıkırdaAm en az ı.s sundmetreslnl göstermelidir. Eğer bu 
olmazsa posterlyor talofibular ligamcnt kesilir. Tal us yine yeterince arkaya devrilmezse eklem 
kıkırdağında yeterli bir kısmı açığa çıkarmak için ·derin dcltold ligamcntin ynlnı1.cn postcriyor 

kısmı kesilir. BUtUn ligamenti serbestleştirmemelidir, çUnkU ayale bileği ekleminin açılmasınE 
ve çok anstabil olmasına yol açar. Bu aşamadaki serbestleştirme, talusun posteriyor 

hareketine ve ayakbileğinin yaklaşık 20 derece dorsifleksiyonuna izin verir. Şimdi, fleksör 
hallusis longus ve fleksör digitorum longus tendonlannın uzatılmasına, yukarıda belirtilen 

özelliklere göre karar verilir, Bu noktada, talus hemen biltUnUyle açılmıştır. Plantar fleksiyon 
ve dorsifleksiyon hareketi dışında aynca çok az iç ve dış rotasyon yaptırmalc da milmkilndilr. 
Talusun eklem içindeki arkaya yuvarlanmasını sağlamak için bazen aynca tibyofibular 
ligament .eksize edilebilir. Seyrek olaralc ve yalnızca bilyUk çocuğun ayağında, tal us, tabanı 

"..: anteriyorda olan bir kama şeklinde olduğu için tibyofibular sindezmozisin interosseöz 

ligamentini kesmek gerekebilir. Böylece sindezmozis açılır ve talusun posteriyora hareket 
etmesine izin verir; ekinus ve ayakbileği hareketi dUzelir. 

Bu aşamada, cerrah talokalkaneal eklemdeki horizontal rotasyonal anormalliği 
dUzeltmek için interosseöz talokalkaneal ligamenti kesmenin gerekli olup olmadığına karar 
vermelidir. Bu karar, subtalar kompleksin dUzelme ve mobilitesinin tam olmasına bağlıdır. 
Bu belirlemeyi yapmak için talus baş ve boynunun medya! kenarı ile kuneiformların medyal 

kenarı bir hizada tutulur. Ayağı bir bUtUn olaralc posteriyora iterken ayakbileği eklemine göre 
posteriyordan da kalkaneus medyale itilir. Sonra, ayağın horizontal dUzlemi ile bimalleoler 
düzlemin kesişmesinden oluşan açıya bakılır. Eğer 85-90 derece ise ligamenti kesmeye gerek 
yoktur. Transvers insizyon ve hastanın yUzUkoyun yatması sayesinde topuğu uygun 

pozisyona yani doğrudan tibyanın altında hafifçe valgusa getirmek kolaydır. Ayak bu 
pozisyona kolayca getirilebilirse ve sonra masanın Uzerinde bu durumda kalıyorsa, 

bebeklerde genellikle talokalkaneal ligamentin (interosseöz ligament) kesilmesi gerekmez. ~ir 
yaşın üzerindeki çocuklarda, ligament genellikle kalın, geniş olduğu ve talokalkaneal eklemın 
derotasyonunu engellediği için kesilmesi gerekir. Ek olaralc, talusun sıkı olaralc hapsedildi~i 
rijit ayakta talokalkaneal eklem deforme olacağı için Y.ine derotasyonu engeller. Böyle bır 
olguda, eklem, interosseöz ligamenti keserek ayrılmalıdır. Horizontal subtalar rotasyonu 

düzeltmek için talokalkaneal ligamentleri kesmek zorunluysa, önce lateral inte.rosse~z 
. . · · ı· enti kesilır (Şekıl (servikal) lıgament ve sonra talokalkaneonavıkUler eklemın postenyor ıgam 

. l'd' D'kkatli olmak ve 30-C). Bu serbestleştirme rotasyonu dUzeltmek için sıklıkla yeter ı ır. ı 

doğru ligamentin kesildiğinden emin olmak gereklidit.McKay'in deneyimleri~e gö~e'. 
çarpıkayaklann hemen hepsinde interosseöz ligamentin ~ısmi veya uım serbestleştinlmesını 
ynpnbilmek için posteriyor, lateral ve medyul serbestleştirmeye ihtiyııç vıırdır. 

ı.: 

i 
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Pek çok makale, şiddetli planovalgus ayağıyla sonuçlandığından dolayı (özellikle 
interosseöz talokalkaneal ligament kesildiğinde), talonavikUler eklemin aşın-düzeltilmesine 
karşı uyarılarla doludur. Ancak, talokalkaneal eklemin horizontal rotasyonu bimalleoler 
düzleme göre doğru biçimde düzeltildiğinde ve kalkaneus talus cisminin altından laterale 
doğru sublükse olmadıkça aşın-düzelme bir problem değildir. Özellikle büyük çocuklarda, 
navikUler kemik, talus başı üzerinde anormal dönmüş pozisyonda durduğundan dolayı sık 

olarak kama şeklini almıştır ve talonavik.Uler eklemin yeniden diziliminden sonra bile medyale 
çıkıntı yapar. Uygun düzelmeyi sağlamak için ayağın mcdyal tarafında talus boynu ve mcdyal 
kuneiformu aynı hizaya dizmek gerekir, fakat bu navikUler için böyle değildir. Yeniden 

·:: dizilimden sonra navikiller mcdyale çıkıntı yaparsa, traşlanır. 
Ayak tatmin edici bir şekilde düzeltildikten sonra sonra, düz bir Kirschner teli 

talusun posteriyor kısmından başının ortasına doğru geçirilir. Telin, talus başında laterale 
doğru yöneltilmesi, talus baş ve boynunun medyale belirgin olarak saptığı büyük çocuklarda 
yararlıdır. ÇUnkU böylece talus başı üzerinde navikuter ve kuneiformların laterale yer 
değiştirmesine izin verilir; dolayısıyla önayak addüksiyonu bertaraf edilir. Tel talonavikiller 
eklemden ve kuneiformlardan geçerek birinci metatnrsın medyal veya lateral tarafında 
önayaktan çıkarılır. Teli geçirirken önayağın addUksiyonunu dUzeltmelidir. Telin posteriyor 
ucu kemiğe yakın yerden kesilir. Sonra matkap telin önayakta kısmına takılır ve arkadaki uç 
talus içine gömUlenc kadar öne çekilir. 

Şimdi sıra ameliyatın en önemli kısınma, talus altında kalkancusun rotasyonunu 

düzeltmeğe gelmiştir. Konservatif tedavide kullanılan manevra, ameliyatta da kullanılı 
Önce, ayakbileğine göre posteriyordan kalkaneusu medyal ve plantar yöne doğru iterken, 

ayakbileğine göre anteriyordan da kalkaneoukuboid eklem lateral yöne itilir. Bu hareket 

talipes ekinovarus topuğunun niçin varusta olduğunu gösterir; arkadan bakıldığında (Şekil 
34) sağ ayağın kalkaneusu koronal düzlemde saat yelkovanının aksi yönünde dönmelidir. 
Horizontal rotasyonu düzeltmek için de, kalkaneus tibyal malleole doğru medyale ve aynca 
posteriyora itilmelidir. Böylece topuk varustan kurtulur. Aynı anda, kalkaneus, talusun 
kUçUk oluşuna bağlı olarak talokalkaneal ekleme göre biraz posteriyora doğru hareket eder. 

. Ayağın uygun pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir: bimalleoler düzlem ayağın 
uzun ekseni ile 85-90 derece açı yapmalı ve topuk tibyaya göre hnif valgu.sta durmalıdır. 
Sonra kalkaneus ve talusu tespit eden bir Kirschner teli planlar tarafuın gönderilir. Telin 

ayakbileğine geçmesine dikkat etmelidir. Düzelmiş horizontal rotasyonu korumak için aynı 

yönde ikinci bir tel gönderilir (Şekil 31). 
Ayak dikkatle tutularak, ayakbileği ekleminin haşeketi gözlenir. Hareket normalse 

ayak, bacağa göre oblik bir yönde değil sagittal bir düzlemde dorsifleksiyon ve plantar 

fleksiyona gelir. Eğer ayak oblik olarak hareket ederse ve plantar fleksiyonda inverte olur ve 
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l ıt. La 1. 

Şekil 34. Talipes ekinovarusta görülen topuk varusunun açıklaması olarak horizontal subtalar rotasyon ve 

kalkanca! korona! rotasyon arasındaki ilişki. A: Düzelmiş ıalipes ekinovarusta kalkaneusun varus 

eğiminin sebebini açıklayan arkadan görünüm. Eliptik ok, kalkaneusun korona! rotasyonuna sebep 

olan horizontaı subtalar eklem rotasyonunun yönünü göstermektedir. Oklu çember, kalkaneusun 

varus eğimine yol açan korona! kalkaneus rotasyonunun yönünü göstermektedir. Talusun 

posteromcdyal bölümündeki kesikli çizgi ameliyatta sıklıkla kesilen kısmı belirtmektedir. B: 

Düzeltilmiş talipes ekinovarusun arkadan görünümü. Eliptik ok, horizontal subtalar eklem 

rotasyonunu düzeltmek için kalkaneusun hareket ettirilmesi gereken yönünü göstermektedir. Oklu 

çember ise, yukarıdaki hareketle aynı anda, kalkaneusun varus eğimini düzeltmek için korona] 

kalkaneus rotasyonunun yönünü belirlemektedir. Düzeltme ve posteromedyal kısımdaki 

kıkırdağın kaldırılmasından sonra subtalar eklemin görünüşüne dikkat ediniz. 

içe dönerse, horizontal talokalkaneal rotasyon uygun şekilde düzeltilmemiş demektir. 

Şekil 35. 
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Çivilerin ucu 1.5 cm kadar bırakılarak kesilir ve çıkıp ginnemesi için eğilir. Bu 
noktada, ayak gevşektir ve dorsifleksiyona döner. Hasta özeİlikle yilzilstil yatıyorken, 
subtalar eklem açılabilir. bu yine de minör bir ekinusa sebep olacaktır, subtalar eklemin 
açılmasım önlemek için önayağın altına bir havlu'yerleştirilir. Tendonlar ve deri dikildikçe, 

·; ayak stabil olmaya başlayacaktır. 
Eğer zorunluysa, cerrah tal ustan bir miktar :kıkırdak traşlayabilir. Çoğu ayakta 

talokalkaneal eklemin horizontal rotasyonununu dUzeltmek için kalkaneus medyalc ve 
posteriyora itilirken talokalkaneal eklemin arka ucu açılır. Bu açılma esnasında talusun 
posteromedyal kısmındaki posteriyor talokalkaneal ekleme ait kıkırdak plantar tarafa yönelir. 

Eklemi birarada tutmnk ve iyi bir uyum sağlamak için kıkırdağın bu parçası traşlanmalıdır 

(Şekil 34). Talusun kemik kısmının içine ginnemek için dikkatli olunmalıdır. 
Peroneus longusun fonksiyonu zayıfsa fleksör hallusis longus transfer 

edilebilecektir. Düzelmemiş tali pes ekinovarusta bu işlemin' gerekli olup olmadığını tahmin 
etmek zordur. Ancak, iki yaşın Uzerlndeki ameliyatsız tedaviden sonra nilks gösteren veya bir 
cerrahi girişim geçirip de birinci metatarsın yilkselmesi görillen nUks olgularında problem 
devam etmekte olduğundan fleksör hallusis longus peroneus longusa, geniş posteriyor, 
medya! ve lateral serbestleştirme yapılırken transfer edilmelidir. Multipil işlemler geçinniş 
dirençli olgularda, fleksör hallusis longus tendonu topuğa transfer edilmelidir. Aksi takdirde 
geniş skar dokusu fleksör hallusis longusu inoperabil hale sokar. Fleksör hallusis longusun 

peroneus longusa transferi için: 

1. Fleksör hallusis longus ve fleksör digitorum longus tendonları ayağın arkında 
çaprazlaştıklan yerde birbirine dikilir. 

2. Fleksör hallusis longus siltilr yerinin proksimalinden kesilir. 
3. Tendon ayakbileğinin yukarısında biltilnUyle kılıfından çıkarılır. Peroneal kılıf 

içine aşağı doğru yerleştirilir. · 

4. Tendon, fi bular malleoliln distalinde peroneus longusa dikilir. 
Ameliyatın sonunda, ayak 20 derece dorsifleksiyondayken, bUtUn tendonlar, 

dikkatle ve sıkıca dikilir. Tendonlar ince, reaksiyon göstenneyen sUtUrlerle dikilmelidir. Bu 
tendonlann gelecekte fonksiyon yapacağı unutulmamalıdır. Tendonlar dikildikten sonra 
fleksör hallusis longus ve fleksör digitorum longusun y~karıya çekilmiş kılıfları aşağı çekilir. 
Latcral tarafta, kılıf, kıkırdaktan geçirilen bir iğne ile kalkaneusun medynl tarafına; medya! 

tarafta posteriyor tibyal tcndonun kalıntılarına dikilir. Bu yolla kılıf, açılmış ayakbileği 
ekleminin medyal tarafını ve dikilmiş tendonları kapatır. Aşil tendonunun önUndc kalkancusa 

yapışık olan flbroadipöz doku ile ayak bileği eklcminln)atcral kısmı kaplanır. Pcroneal 

tcndonlan ve kılıfını fibula etrafında sublUkse olmaktan korumak için, fibroadipöz bir flep 

peroncallerin kılıfına dikilir. Topuğu laterale çekecek kadar çok sıkı dikilmemelidir. Uzatılmış 

'· ! ' 
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tendonlann pilrUzlU yUzilniln hiyalin kıkırdağa sUrtilnmesini önlemek için, ayakbileği eklemi 
fibroadipöz bir doku ile kaplanmalıdır. Son ohırnk dcrialtı doku ve deri çok gevşek bir 
şekilde dikilir. 

Sargılama. Turnike açılarak kanama ve dolaşım kontroıu yapılır. Dolaşım kontrolü 

aynca dorsifleksiyonda yapılır. 

Yapışkan olmayan bir gazlı bez ile yara kapatılır ve çok gevşek olarak bir-iki tabaka 

özel alçı pamuğu sarılır. Dizi 90 dereceye bükerek 2.5 cm kalınlığında 7.5-10 cm 
genişliğinde pamuk rulosu ile ayak etrafı, baldır yukarısı ve uyluğun üzeri sarılır. Üzerine 
örUlmUş gaz bezi sargısı, onun da üzerine tekrar özel alçı pamuğu sarılır. Ayağı nötral 
pozisyonda ve dizi 90 derecede tutarak uyluktan ayak parmaklarına kadar ince bir alçı 
uygulanır. 

Postoperatif Bakım. Cerrahiden 2 giln sonra durumuna göre hasta evine 
gönderilebilir. Menteşeli alçıya 7-10 giln sonra geçilebilir. Kilçilk çocuklar başlangıç alçısını 

tekme~edikleri için daha erken, bilyilk çocuklıırdıı ise daha geç, hatta 2 haftaya kadar 

beklenebilir. 

Menteşeli alçının amacı, ayakbileği eklem hareketlerine erken devrede başlamaktır. 
Bu alÇıyı yapmak için: 

1. Önce ayak ve ayaktaki telleri tutan bir bot alçı yapılır. Alçı ayakbileği ekleminin 

yukarısına çıkmaz. 

2. Sonra, diz 90 derece bilkUlmUşken bir uzun-bacak silindirik alçı yapılır. Bu alçı 

distalde ayakbileğinin tam proksimal hizasına gelir. 
3. Ayak uygun pozisyonda tutulurken (yani bimalleoler düzlem ayağın longitudinal ı · 

dilzlemine dik açıda iken) hafifçe posteriyor yönde itilir. 
4. Ayağı, yukarıdaki silindirik alçıyla birlikte uygun şekilde tutarken, bir asistan, U 

biçiminde 14- veya 16-kalibrelik bir elektrik kablosunu silindirik ve bot alçılara, yine alçı ile 

birleştirir. Kabloyu ayakbileği ekleminin biınalleoler düzlemi ile aynı hizada tutmalıdır (Şekil 
36 ). Kablo, bir alçı breysinc benzer tarzda etki eder ve ayak bileği ekleminin hıırckctine izin 

verir. 

Anne-baba ayağı hergUn maksimum dorsifleks~yon ve planlar fleksiyona almalıdır. 
Plantar fleksiyon özellikle önemlidir, çünkü bu hareket cerrahi olarak talipes ekinovarus 

dilzeltilmesinden sonra sık olarak kaybolur. Ortalama 2-3 haftada çocuk ayağını istemli 

olarak hareket ettirecektir. Postoperatif 6. haftada alçı Kirschner telleri ile beraber çıkarılmalı 
ve yara tam iyileşene ve şişlik tam kaybolana kadar bir kısa-bacak alçısı uygulanmalıdır. Bir 

yaş Uzerirideki yilrilyen çocukta, bu son alçı en az 6 hafta k,!llmalıdır. 
Simons'un Kom pi et Subtalar Serbestleştirme İndikasyonları: 196 (1) Konservatif 

tedaviye rağmen arkaayağın varus deformitesinin devamı: (2) Uygun bir konservatif tedavi 

!I 
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Şekil 36. 

denemesinden sonra belirgin dilzelmcmiş kalkıııieul rotosyonun varlığı. (3) Arkaayağın 
ekin us deformitesini dUzeltmek için pursiyel subtalur serbcstlcştimıenln yetersizliği. (4) Ayak 
8 cm. veya duha uzun olmalıdır. Yaşa göre hacim daha pratik bir ölçUttUr. 

Kornplct Subtalnr Scrbcstlcştinncnin Kontrindiknsyonlnn: 196 CSTR uygulrunnsında 

iki kontrindikasyon vardır. Her ikisinde de ayakbileği hareketi kısıtlıdır ve talus tamamen 

dorsifleksiyon pozisyonunda tespit edilmiştir. Yani tam dorsifleksiyon pozisyonundan 

itibaren plantur fleksiyon 30 dereceden azdır. Birinci kontrindikasyon yııssı-tepeli talustur. 

İkincisi anteriyor ayakbileği kontraktUrUdUr. Talusun tam olarak dorsifleksiyon 

pozisyonunda durduğu uzun alçı immobilizasyonuna bağlıdır. Bu, konservatif tedaviden 

sonra veya önceki cerrahi girişimlerden sonra olabilir. 
Ayakbileği yuva içinde dorsifleksiyonda. ise ve nisbeten bu pozisyonda 

sabitleşmişse, bir komplet subtalar serbestleştirme yapmak için, talusa göreceli olmuş bir 
kalkaneus defonnitesi pozisyonunda kalkaneusun replasmanı gerekir. Aksi halde ayağın önU, 

topuk çok aşağıdayken aşın kalkmış olur ve yUrUrken ayağın önU "toe-ofr' pozisyonuna 

indirilemez. 
Preoperatif olarak kısıtlanmış bir ayakbileği hareketi vursıı, pluntur fleksiyonu 

kısıtlanmış ayakbileği hareketinin varlığını belirlemek için lateral dorsitleksiyon / plantar 

fleksiyon.-radyogramlannı elde etmek zorunludur. Bu h~r iki pozisyonda lateral tibyotalar 
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açılan ölçerek belirlenir. Kısıtlı hareket ve hareket arkının yalnızca dorsifleksiyon bölilmU 
varsa, bu durumun neye bağlı olduğunu anlamak için ayakbileğinin lateral artrogramını 

yapmak gerekir. Bu ayrımı yapmak önemlidir. Çünkü yassı-tepeli tulus cerrahi tedaviye pek 
iyi cevap vermezken nynkbileAi kontraktUrU tedavi edilebilir. 3-6 aylık bebeklerde plnntnr 
fleksiyon germe egzersizleri ve daha bUyUklerde CSTR'den önce antcriyor ayakbileği 

kapsUlotomisi yapılır. Yassı-tepeli talus veya bir anteriyor ayakbileği kontraktUrilnde CSTR 
yapılırsa, sonuçlar tehlikeye girecektir. 

Simons'un Komplet Subtalar Serbestleştirme Ameliyat Tekniği: l94,l9S,l96 Hasta 

yilzllkoyun pozisyonda yatırılır. Patella ve· tibyal apofizlerin sınırları, sonradan ayağın 

rotasyonal yönelimlerini belirlemek için sabit bir kalemle çizilir. Diz ameliyat alanının içinde 
kalacak şekilde örtUler snnlır. Ayak ve bacağın kanı bandajla kısmi olarak boşaltılır ve 
pnömatik turnike şişirilir. 

Yazeye/ Medya/ Dlsekslyon. Abdüktör hallusisin diseksiyonu, ayağın medya! 
kısmında yapılır. Birinci mctııtnrsın prokııiınnli ve kunciform U:zcrindc ııbdllktör hallusls 
kasının orta kısmının Ust kenarı belirlenir ve plııntnr tıırufu devrilir. YU:zeyscl kısmın altında 

kasın derin kısmı birinci metatarsın Uzerlndckl fasyadıı görUlcbillr. Kas, bu alıının 
proksimalindc çift sıra kemer görUnümU veren fasyadan orjinini alır. Plan tar sinirin medyal 
dalı, ven ve arter, üstteki kemerin altından geçer. Bu kemeri açmak zorunlu değildir, fakat 

sadece farkında olmalıdır. Sıklıkla, talonavikUler eklemin üzerindeki alanda ve özellikle derin 

medya! deri plisi olan ayaklarda, nörovaskiller demeti vertikal olarak çaprazlayan kalınlaşmış 
sert bir fasya vardır. bu fasyal bant genellikle kontraktedir ve serbestleştirilmesi zor olabilir. 

Daha sonra nörovaskUler demetin diseksiyonu yapılır. Bu, önce medyal malleol 
arkasındaki venlerin bulunmasıyla kolayca başarılır. Üzerindeki yağ dokusu ayrılarak fleksör 

retinakulum bulunur ve kesilir. Proksimalden ve distalden, yaranın izin verdiği ölçüde 

nörovaskUler yapılar etraftan serbestleştirilir. Nörovaskiller paketin ayağın medyal tarafında 
ve subtalar eklemin üzerinde olup altında da fleksör hallusis longus tendonunun bulunduğu 
hatırlanmalıdır. Mcdyal subtalar kapsülü serbestleştimıcdc gerekil olacak olun retrnksiyonu 
başarabilmek için sinirin kalkaneal dalı dilzeyinden daha distaldc de nörovaskUlcr paket 
diseke edilmiş olmalıdır. Kalkaneal dal mutlaka korunmalıdır, ancak diğer kUçük dalların 
mutlaka korunması şart değildir. Sonra fleksör digito~m kommunisin tenden kılıfı açılır. 
Tendon kılıf dışına çıkarılır. Kılıf deri insizyonunun izin verdiği kadar proksimalden, Henry 
dilğilmilnlln distaline kadar kesilir. Tibialis posteriyor tendon kılıfı benzer bir şekilde 
yaklaşık ayak bileği seviyesinde açılır ve daha sonra Z-tarzında uzatılır. Z-plasti yaranın 
müsaade edeceği kadar proksimale taşınır. Daha sonra_ fleksör hallusis Jongus tendonu 
proksimalde yaranın izin verdiği en uç noktadan distalde talusun medya! kenarı ve 
nörovaskiller demetin altından geçtiği yere kadar meydana çıkarılır. Bu ekspojilr daha sonra 

\ 
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ayakbileği ve subtalar eklemlerin posteriyor ve medyal kapsillotomileri yapıldığında tendonun 
retraksiyonuna izin verir. 

Posteriyor Diseksiyon. Önce Aşil tendonu uzatılır. Tendon ya koronnl planda yn 
sagital planda uzatılır. Simons distalde medyal yapışma yerinden gevşetmek üzere sagitnl 

planda uzatmayı tercih etmektedir. Böylece tamirden sonra tendonun kalan distal kısmının 
daha laterale çekmesi mUmkUn olur. Aşil tendonu en az 4 cm uzııtılmalı ve bu ayak 
bUyUdUkçe orantılı olanık artmalıdır. 

Diseksiyonda sonraki adım posteriyor ayakbileği ekleminin kapsUlotomisidir. Bir 

enstrümanın ucu ile eklem seviyesi hissedilip kapsUle transvers bir inzisyon yapılır. Eklem 
içine girildikten sonra insizyon peroneal tendonların seviyesine kadar laternle genişletilir fakat 

tendon kılıfları içine girilmez. Daha sonra insizyon, eklem içindeki bıçak ile içerden dışarı 
doğru kesmek kaydıyla medyale genişletilir. Bu şekilde kapsilldeki insizyon öne doğru 

posteriyor tibyal tcndon kılıfına kadar gelir. Fakat kılıf kesilmez. 
Daha sonra posteriyor subtalar eklem kapsUlü serbestleştirilir. Bu eklem, talusun 

posteromedyal kenarının altından geçen fleksör hallusis longus tendonu düzeyinde 
bulunabilir. KapsUI açıldıktan sonra bu insizyon peroneal tendonlann hizasına laterale 
taşınmalı fakat daha fazla ilerletilmemelidir. Medyalde insizyon fleksör hallusis longus 

tendonunun lateral kenarına ilerletilebilir. Bununla birlikte, bu evrede medyal insizyonun öne 

doğru çok fazla ilerletilmesi tendon veya eklem yüzlerini yaralıyabileceğinden tavsiye 

edilmez. Daha sonra posteriyor talofibular ligfament peroneal tendon kılıflarının tam medyal 

hizasınd~ vcrtikal olarak kesilir. Ancak bu ligament, ayakbileğinin muhtemel bir 

.. ; instabilitesini önlemek için aşağıya doğru tilmüyle kesilmez. 
Lateral Diseksiyon. Daha sonra ayağın lateral tarafında diseksiyona devam edilir. 

Sural sinir proksimalden ve distalden 2 cm. diseke edilerek posteriyora çekilir. Peroneal 
tendonlar bulunur. Deri insizyonuna paralel olarak subtalar eklem hizasında peroneal tendon 
kılıfları kesilir. Peroneal tendonlar kılıflarından çekilerek tendon kılıflarının derin kısımları 
kesilebilir. Böylece peronenl tendonlann hemen önündeki subtalur eklem kolaylıkla lokalize 
edilir. Bu dUzeyde, sivri bir diseksiyon inakası subtalar eklem içine sokulur ve subtalar 
kapsUl proksimalde tendonlann altına kadar, clistale doğru ise 2.5 cm. kesilir. Daha sonra bir 
hemostat kalkaneofibular ligamentin altından posterlyordan anteriyora doğru geçilir ve 
ligament aşağı yöne doğru kesilir. Bu ligamentin serbestleştirilmesi talipes ekinovarusun 
önemli bir defonnitesi olan kalkaneus rotasyonunun düzeltilmesi için mutlaka gereklidir. 

Kalkaneofibular ligament kesilince kalan posterolateral kapsUlün serbestleştirilmesi de 

zorunludur. Bundan sonra subtalar eklemi daha fazla açmak ve interossöz ligamentin 

posterolateral kısmını kesmek mUmkUn olur. Sonra, Iateral talonavikUler ekleme girmek için 

lateral subtalar kapslllde diseksiyon daha öne ilerletilir. Talonaviküler eklemi lokalize etmek 
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zorsa subtalar eklemi sürekli retrakte edecek tarzda tutmalıdır. TalonavikUler eklemi bulmak 

için başın distali ve çevresi diseke edilmelidir. 
Derin Medya/ Diseksiyon. Talonavikiller eklemin lokalize edilmesi ve talonavikiller 

sublüksasyonun düzeltilmesi, CSTR'nin en zor yönildilr. Bu eklemin tilmilyle 
· ~ serbestleştirilememesi, genellikle yapılan en sık teknik yanlışlıktır. Bu diseksiyonu başannak 

için, posteriyor tibyal tendon kılıfınca oluşturulan kanala aşağıya doğru kilnt bir prop 

sokulur. Bu kılıf navikillerin tendinöz insersiyon dilzeyine kadar uzanır. Probun ucunun 
üzerinden tcndon inscrsiyonuna dik bir insizyon yapılır. Tendonun distal kısmı buradan 
dışarı çekilir. Tendonun kılıfını korumak için özel bir gayret göstermelidir. Tendon eski 
yerine konduktan sonra bu kılıf medya) longitudinal kemeri devam ettirmek için bir makara 
gibi etki eder. 

Sonraki adım, tibyonaviküler eklemi lokalize etmektir. Bu, navikiller kemiğin 

medyal kısmı ile tibya distal ucunun anteromedyali arasında oluşan bir 

yalancı-eklemleşmedir. TibyonavikUler eklemi bulmak için en kolay yol, posteriyor tibyal 

tendonu distale çekmek ve tendonun bazisinin proksimal kenannı transvers olarak kesmektir. 
Bu tibyonavikiller eklemi açacaktır. Daha sonra sivri bir diseksiyon makası ile fasyadaki 
insizyon volare ve dorsale doğru birkaç milimetre açılır. Bu yalancı-eklemleşmenin 
derinliğini daha iyi gösterir. Talonavikiller eklem görillemezse, tibyalis posteriyor tendonuna 
traksiyon uygulanırken diseksiyon biraz daha genişletilebilir. Dik açılı bir Beaver bıçağı 
kullanılarak tibyonavikiller eklemin derinliğinde fasyanın zemini kesilir. Bunun altında yatan 

talonavikiller ekleme talus başına zarar vermeksizin girilebilir (Şekil 37). TalonavikUler eklem 

bulununca, eklemin dorsumunda ilerleyerek anteriyor kapsUlotomi yapılır. Fakat talus 

boynuna giren damarlan kesmemek için dikkatli olmalıdır. Bunun için kesi proksimale 

kaydınlmamalı ve boyun kısmı diseke edilmemelidir. Diseksiyon, benzer tarzda posteriyora 

ilerletilerek spring ligament kompleksi yoluyla talonavikiller eklemin plantar kısmı kesilir. 
Posteriyor tibyal tendonu distale çekerek talonavikiller eklemi bir menteşe gibi açarken 
eklemin dorsumunda diseksiyon ilerletilir. Diseksiyonu yaparken makası tendonlann altında 
tutarak, kapsUIUn üzerinde seyreden damar ve sinirleri görmek zorunludur. Bu noktada, 
talonavikiller medyal kapsUler insizyonu ayağın lateralindeki insizyonla birleştirmek 
mümkündür. Eğer bu mUmkUn olmazsa, bir an için ay~ğın lateral tarafına dönUp insizyonu 

medyale doğru taşıyarak medyal insizyonla birleştirilebilir. 
Fleksör hallusis longus tendonu kılıfından sıyrılıp anteriyora çekilir ve cerrah 

yilzcyel deltoid ligamenti doğrudan görilr. Bu ligament, ayağın medyal kısmında subtnlar 

eklemin tam serbestleştirilmesi için kesilmelidir. Şubtalar diseksiyonu yaparken 

posteriyordan anteriyora ilerlenmelidir. Bu eklemin ön Uçte birlik kısmına ulaşınca, eklem 

çizgisini artık lokalize etmek zorlaşacaktır. Eklem çizgisini bulma işlemi, yaranın posteri yor 
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kısmından subtalar eklemin posteriyor kısmına bakmakla büyük oranda kolaylaştırılır. 

Eklemin medyal tarafında, önde talustan kalkaneusa uzanan küçük bir kıkırdak sütun 

görülebilir (Şekil 38). Bu sütun gerçekte talus baş ve boynunun inferiyor yüzeyinin bir 

parçasıdır ve sustentakulum tali üzerinde dunır. Bu alanda eklem çizgisini görmek zor olduğu 

için bu yapı sıklıkla bir çubuk (bar) gibi görülebilir. Eklem çizgisi görülemediğinde cerrah, 

interosseöz ligamentin tümünü kesmeli ve sonra bu vertikal sütunun üst kısmından değil 

bazisinden transvers bir insizyon yapılmalıdır (Şekil 38). 

Sonra, diseksiyon subtalar eklemin anteriyor kısmına uzatılarak eklemin küçük ön 

kısmı kesilir. Ondan sonra interosseöz talokalkaneal ligamentin kalan parçaları tam olarak 

kesilebilir. 

Talonaviküler eklemin medya! ve lateral bölümleri arasındaki bağ, dorsal kapsül 

tümüyle kesilerek serbestleştirilmelidir. Bu alanda sıklıkla bir veya daha çok bağlantı kalır. O 

zaman da ayağın talus başından uygun bir şekilde serbestleştirilmesi başarılamaz. 

Diseksiyon tamamlandığında, ayak talustan aşağıdaki tarzda mobilize edilebilir. 

Ayak plantar fleksiyonda iken ayak parmağı fleksör tendonları ve nörovasküler demet, 

tal usun posterolateral kısmına çekilir. Sonra, ayak maksimal derecede everte edilerek talus 
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baş ve cisminin alt kısmının tümüyle görünmesi sağlanır. Ayak laterale disloke edilemiyorsa 

subtalar veya talonaviküler eklemler tümüyle serbestleştirilmemiş demektir. 

Bir veya daha fazla tamamlayıcı bir işlem eklenmeyecekse talonaviküler tespit çivisi 

bu devrede sokulur. Bu işlemlerden biri yapılacaksa, önce ayak talusun altındaki yerine 
getirilmelidir. 

CSTR İle Birlikte Yapılabilen Tamamlayıcı İşlemler. Komplet subtalar 

serbestleştirme yapıldıktan sonra şu işlemlerin yapılıp yapılmayacağına karar vermelidir: (1) 

metatarsal osteotomi, (2) kalkaneokuboid kapsülotomi veya anteriyor kalkaneal lateral kama 

asteotomisi ve (3) plantar serbestleştirme . 

Metarsal Osteotomi. Simons, rezidüel önayak addüksiyonu için ikinci ve sıklıkla 

üçüncü metatars bazisinde selektif metatarsal osteotomiyi kullanmaktadır. İkinci ve üçüncü 

metatarsların bazisi osteotomize edilince bütün metatarslar daha serbest hareket ederler. 

Önayak addüksiyonu hafif veya orta derecedeyse, şaşırtıcı derecede iyi bir düzelme elde 

edilir. Ancak defonnite büyükse işlem tam düzelmeyi sağlayamayacaktır. Kalkaneokuboid 

kapsülotomi veya kalkaneal kama osteotomisi ayrıca gerekir. 

..... ·,, 

i 

: ~· 
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Kalcaneokuboid Kapsü/otomi. CSTR ve metatarsal osteotomiyi takiben inatçı 
önayak addilksiyonu veya belirgin kalkaneokuboid sublllksasyon varsa yapılır. Metatarsal 
osteotomiden sonra önayağa elle basınç uygulandığında rezidüel önayak deformitesi 
kalıyorsa, bu konuda ek cerrahi gereklidir. Çocuk 3 yaşın altındaysa kalkaneokuboid 
kapsUlotomi tercih edilir. Radyografik bir ölçüt olarak, kuboid kemikleşme merkezi 
kalkaneusun distal ucunun medya! kenanna göre mcdyale sublükse ise cerrahi düzeltme 

yapılır. Bu, kalkaneokuboid kapsUIUn sirkumferensiyal serbestleştirilmesi, kalkaneusun 

·.; distal ucu Uzerinde kuboidin redUksiyonu ve bir veya iki yivli Kirschner teli ile tespitinden 

ibarettir. Son olarak,, medyal plantar yapılar bu redüksiyonla daha da gerginleşirse, bir 

plantar serbestleştirme yapılmalıdır. 
Kalkanca/ Osteotomi. Çocuk 3 yaş üzerindeyse ve CSTR ile metatarsal osteotomiyi 

takiben belirgin rczidUI önayak addUksiyonu varsa, osteotomi yapılır. Kalkaneal osteotomi, 
kalkaneokuboid eklem kenarına ı cm proksimalden yapılır. Tabanı laternlde olan vertikal bir 
kapalı kama. osteotomisi uygulanır. İkinci ve Uçilncil metatarsal osteotomi ile birlikte bu işlem 
önnynktn uygun bir rcpozisyon saAlnr. 

Plantar Serbestleştirme. Belirgin rczidüel önayak addüksiyonu ile birlikte ayağın 

mcdyul tnrufınduki pluntar yapılar gerginse, belirgin knvus deformiıcsl vursa veya belirgin 
kalkaneokuboid eklem sublilkasyonu varsa plantar serbestleştirme yapılmalıdır. Kesin 
kontrindikasyon preoperatif olarak düztabanlık veya beşikayak deformitesidir. Plantar 

scrbcstleştinne yaparken plantar fasyanın medya! yurısı, kundratus plantue, abdUktor hallusls 
kasının derin ve yUzeyel kısımlan kesilmelidir. 

Yeniden Pozisyon Verme ve Çivileme. Ayağı korekte pozisyonda tespit etmek için 

iki tel kullanılır: talonavikUler tel ve kalkaneotalar tel. Tel yerleştirilmesinin yeterli olup 

olmadığını anlamak için radyogramlar çekilmelidir. Tellerin yerleştirilmesi tatmin edici 
değilse işlem tekrarlanmalıdır. 

TalonavikUler telin sokulması ayağın laterale çıkarılması ile kolaylaştınlır. Ayak 

everte .edilir ve bu pozisyonda tutulurken yivli bir Kirschner teli tnlus başının merkezinde en 

distal noktadan sokulur. Telin talus başından geriye doğru sokulmnsı başın tam merkezini 
bulabilmek ve navikUler kemiğe daha iyi tespit edebilryıek açısından daha uygundur. Telin 
ucu tal usun posterolateral kenarından biraz çıktığı zaman, fleksör tendonlar ve nörovaskUler 

demet eski yerine alınır. Sonra tel, talus başında uc.:u içeri gömUlene kudur geri çekilir. 

Ayak milmkUn olduğu kadar normal pozisyona sokulmalıdır. Bunu başurabilmek 
için, cerrahın bir elinin başparmağı navikUler kemiğin medya! tarafına, işaret ve diğer 

parmakları yaranın lateral kenanna yerleştirilir. Aynı anda_subtalar eklemin posteriyor kısmı 

gözlenir. Yeniden-pozisyon verme için önemli ~linik özellikler şunlardır: (1) NavikUler 
kemik medyalden bir miktar çıkıntı yapmalıdır (Şekil 39).' Tal us başının medyal kısmı ile aynı 

i 
1: 
ı· 
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Şekil 39. Talus üzerinde ayağın replasmanı A: Naviküler kemik medyalde hafifçe çıkıntı yapmalıdır. B: 

Navikülcr kemiğin yanlış pozisyonu 

hizada olmamalıdır. (2) Naviküler kemiğin dorsal yüzeyi talus başının dorsal yüzeyinden 

yukarıda olmamalıdır. (3) Talus naviküler kemik ve ortaayak ile longitudinal bir dizilimde 

olmalıdır. ( 4) Yaranın lateralindeki işaret parmağı ve diğer parmaklar talonaviküler eklemin 

lateraline palpe ederek çivileme sırasında basamak olmamasına dikkat etmelidir. (5) Subtalar 

eklemin posteriyor kısmı kapalı olmalıdır. 

Bu şartlar sağlanarak tel talonaviküler eklem boyunca sokulur. 

Ayağın dizle olan dizilimi incelenir. Ayak tibyaya göre içe dönmüş gözükmemelidir. 

Supinasyonda veya pronasyonda olmamalı, valgus pozisyonuna düşmemelidir (Şekil 40). 

Ayak kesin olarak plantigrat ve nötral rotasyonda olmalıdır. Yani tibyal apofizeal işaretlere 

göre 0-20 derece dış rotasyonda olmalıdır. 

Kalkaneotalar tel, kalkaneusun plantar yüzeyinden subtaler eklemi geçerek talus içine 

girer. Fakat ayakbileği veya tibyaya sokulmaz. Bu telin yerleştirilmesi sırasında topuğa 

fibuladan uzaklaştıracak tarzda hafif bir lateral baskı uygulanır. Kalkaneus ve talusun 

posterolateral yüzeyleri basamak yapmamalı ve eklem yiizeyleri mümkün olduğu kadar kapalı 

olmalıdır. Kalkaneus vertikal bir pozisyonda durmalı, ne varusa ne valgusa eğilmemelidir. 

CSTR Yapılırken Fleksör Tendonlar. Muayene edilerek uzatılıp uzatılmayacağına 

karar verilir. Ayak parmakları, ayak nötral pozisyondayken normal bir gerginlikle 

düzelmiyorsa tendonlar Z-tarzında uzatılır. 
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İntraoperatif Radyografik Değerlendirme. Tellerin yerleştirilmesinden sonra ameliyat 

sırasında ayağın pozisyonunun radyografik olarak kontrolü zorunludur. Ayağın 

posteroanteriyor ve latarel radyogramları çekilir. 

Radyogramlann değerlendirilmesi şöyle yapılır. Posteroanteriyor radyogram, eğer 

kabul edilebilir bir koreksiyon elde edilmişse şu özellikleri taşır: (1) posteroanteriyor 

talokalkaneal (TC) açı 20-40 derece arasında olmalıdır; (2) talus ve kalkaneusun ön uçlarında 

çok derin bir yarık olmamalıdır. yani iki kemik arasındaki diverjansın derinliği minimal 

olmalıdır. Yank derinse, bu kulkaneusun talus başından çok uzağa döndüğünü veya yer 

değiştirdiğini ima eder. (3) Talus ve kalkaneusun kemikleşme çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 

50'si medyal-lateral yönde üst liste binmelidir. Bu üstüste binme daha az olursa, ayak stabil 

olmayabilir ve talus başı sustentakulum taliden uzaklaşarak medyale sublükse olabilir. (4) 

Talus ekseninden geçen çizgi birinci metatarsın bazisinden geçmelidir. Eksen buradan 

geçmezse, rezidüel önayak addüksiyonu veya abdüksiyonu vardır. (5) Kalkaneokuboid 

eklemin redükte edilip edilmediği belirlenmelidir (eğer önceden sublükse idiyse). (6) 

Metatarslar ayağın lateral kenarı boyunca birbirlerinden hafifçe uzaklaşmalıdır. 

Lateral görlinümde, lateral TC açı 30-55 derece arasında ölçülmelidir. Talus ekseni 

birinci metatarsın bazisini kesmelidir. Diğer metatarsların üst üste binmesinden dolayı birinci 

metatarsın pozisyonunu değerlendizmek zor olabilir. Ancak, lateral çekimde metatarslar talus 
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başının düzeyinin çok üzerinde olmamalıdır. Son olarak, ayak belirgin bir kavus ögesi 
göstermemelidir. 

Ameliyat sırasında çekilen radyogramlarda bu. ölçütlerle karşılaşılmazsa, teller 
çıkarılıp ayağa yeniden pozisyon verilmeli ve tekrar çivilenmeJidir. 

Yaranın Kapatılması. Radyogramlar tek sokulmasının uygun yapıldığını gösterince, 
tnlonııvikUler tel öne dolru çekilerek telin posteriyor ucu talus içinde bırakılır. BUtUn teller 
deri yüzeyinin tam altında kesilir. Teller yivli olduğu için migrasyon sorunu görülmez. 

Hemostaz elde edildikten sonra tendonlar abzorbe olabilen dikişlerle dikilir. 

Posteriyor tibyal tendon medyal malleolusun altındaki tünelinden geçirilir. Tendon dikilirken 
dikişler uygun bir gerginlikle yerleştirilmelidir. Tendonlar tamir edildiklerinde minimal 
derecede gergin olmalıdırlar. Uzatılmışlarsa ayak parinak fleksör tendonları tamir edilir ve 
sırayla kılıflarına yerleştirilir. Aşil tendonu, ayak 10 derece dorsifleksiyondayken, hafif 
gerginlik altında dikilir. Derialtı dokular dikilir. Topuğun özellikle medyal tarafında derialtt 
dikişi sıkı olmalıdır. Bu nekroz olmadan deri iyileşmesi için önemlidir. Deriye devamlı 
usulde ve abzorbc olabilen bir sütür uygulanır. Ayak maksimal dorsifleksiyona alınarak 
kapiller dolma kontrol edilir. Yaraya steril bantlar konur. Alçı pamuğu sarılmadan önce dar 
bir pamuk şeridi ayağın dorsumuna ve bacağın_önUne konulmalıdır. Bu teknik Dr.R.Barnett 

tarafından öğrenilmiştir. Alçı uygulanırken ayağı istenmeyen dorsifleksiyonun etkilerine karşı 
korur. Böylece alçı ayağın dorsumunu kesmez. 

Alçı pamuğu sarıldıktan sonra, alçı, ayak 10 dereceden fazla plan tar fleksiyonda ve 
dize göre 20 derece dış rotasyonda uygulanır. Ayağın kapiller dolmasına tekrar bakılır. 
Ayağa Uç-nokta baskı ilkesine göre sarılarak önayak maksimal abdUksiyona getirilir. D.iz 90 

derece fle.ksiyonda olmalı ve alçı proksimal uyluğa kadar çıkmalıdır. 
Postoperatif Bakım. Hasta yatağına alınınca, ayak başUstUnden uygulanan bir askıya 

~ yerleştirilir. Askı, topuğu di7.den biraz yukarda tutmalıdır. 
Alçı 10. gün ve 3. haftada değiştirilir. 10. gilnde alçı değişiminin amacı yaraya 

bakmak ve ayakbileğini manipule etmektir. Böylece oluşan yapışıklıklar bozulur. 3. haftada 
alçı tekrar değiştirilir ve kalkaneokuboid osteotomi yapılmamışsa teller çıkarılır. 
Kalkaneokuboid osteotomi yapılmışsa teller 6. haftaya kadar bırakılır. İlk iki alçı genel 
anestezi altında değiştirilir. ÜçUncU alçı anestezisiz çıkarılır ve Seattle gece breysi 
(McCollum) için ölçü alınır. Bu breysi çocuk geceleri giyer, gilndUzleri ise dUz kalıp 
ayakkabı giydirilir. Anne-babaya germe egzersizleri öğretilir. Egzersizler en az 2 yıl devam 

ettirilmelidir. Postoperatif olarak belirli aralıklarla radyogramlar çekilir ve intraoperatif 
radyogramlarla kıyaslanır. Böylece deformitenin nUksU:yeya aşın-düzelme pozisyonuna 

tedrici olarak kayma olup olmadığı araşhnlır. 
Simons tarafından tanımlanan komplet subtal~r serbestleştirme McKay'in tarif 

,. 

•' .. 
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ettiği tekni!te göre bazı farklur göstermektedir. Simons, bUtUn ayaklarda interosseöz 
tıılokulknneul lignmenti ve posteriyor tal~fibular lignmentin bUyUk kısmını kesmektedir. 
Plan tar serbestleştirmeyi ve kalkaneokuboid_ eklemin kesilmesini seçilmiş olgularda 
yapmaktadır. Aşil tendonunu sagittal dUzlem_de,. peroneal tendon sublUksasyonunu 

engellemek için tendon kılıflarını daha .proksimalden, subtalar eklem .seviyesinden 
kesmektedir.47,67 

McKay ise interosscöz talokalkaneal lignmenti ve posteıiyor tnlofibular. ligamenti 
bUtUn ayaklarda kesmemektedir. Plantar serbestleştirmeyi rutin olarak yapmaktadır. McKay, 
bu işlem sırasında uzun ve kısa plantar ligamentler kesmektedir. Aşil tendonunu koronal 
planda keserek uzatmakta, gereken olgularda derin deltoid ligamentin posteıiyor kısmını 
kesmektedir. NavikUler kemiğin çok çıkıntıh medya! kcnannı ve talusun posteromedyalinde 
eklemden bir kısmı traşlamaktadır. K_alkaneokuboid eklem kapsUIUnU her olguda kesmekte, 
fleksör tendonlann kılıflanna özel bir dikkat göstermekte, subtalar eklemi de bir yerine iki 

adet Kirschner teliyle tespit etmektedir. Son olarak, postoperatif alçıyı menteşeli olarak 
yapmaktadır.47,67 

Tendon Transf'erleri 
Ayağın ekinovarus pozisyonu, ayağın plantar-fleksörler ve invertörleri için mekanik 

bir UstUn.lUk verir. Evertörler ve dorsifleksörler, ayağın dorsolateral kısmının konveks 
··~ yüzeyinde gerilmiş olduklarından nisbeten zayıfurlar. Oysa anteriyor ve posteriyor tibyal 

tendonlar, ayağın medyal konkav kenarından geçtikleri için insersiyon yerlerine dUz bir çizgi 

ile geçerler, bu da mekanik olarak bir UstUnlUk sağlar. 
Peronealler ve ayak-parmağı ekstensörlerinin motor zayıflığından doğan kas 

dengesizliği bUyUk çocukta ekinovarus defonnitesinin nUksU için bir etken olabilir. Bazan, 

ayak ve ayakbileğine etki eden dinamik gUçlerin dengesi için tendon transferleri indike 

olabilir. Tendon transferleri, talipes ekinovarusun başlangıç tedavisinde asla indike 

değildir.47 BUyUk deformiteler doyurucu bir şekilde dllzeldikten sonra ayağın fleksibil ön 
kısmı yilrilmenin salınım devresinde supinasyona dönerse, tendon transferi indikasyonu 
doğar.47 Nyga (1979) ve Imhauser'e (1980) göre tendon transferinde optimal devre 3-7 yaş 
arasıdır.203 Transfer için uygun kaslar anteriyor tiby.al (tamamı veya yansı), posteriyor 
tibyal, Aşil tendonu, fleksör hallusis longus, fleksör digitorum longus ve ekstensör hallusis 
longustur. 

Anteriyor Tibyal Tendon Transferi. BUtiln anteriyor tibyal tendonun lateral transferi 

Garceau (1940, 1947, 1967, 1972) tarafından tavsiye edilmiştir. Son bildirilerinde Garceau, 
defonnitenin bUtUn ögelerinin multipil nilksil varsa, peroneus longus ve brevis kaslarının 

zayıflığı veya yokluğu söz konusuysa ve yUrilmenin salınım (swing) devresinde ayağın ön 

kısmının supinasyonu ve anteriyor tibyal tendonun bir y~yın kirişi gibi gerilmesi belirginse 

t . 
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ameliyatın indike olduğunu bildirmiştir. Garceau, tendon transferinden önce sabit 

defonnitenin dUzeltilmesinin önemini vurgulamıştır. Ayağın rridyogramlan alınarak elde 
edilmiş koreksiyonun derecesi saptanmalıdır. Garceau (1967), aynca peroneus longus ve 
brevis kaslarına elektromiyografik tetkik yapılma~ı gerektiğini öne sürmüştilr.87 Bu kasların 
potansiyel gUcUniln daha doğru değerlendirilmesini sağlar ve aşın-düzelme riskini en aza 
indirir. Tibyalis anteriyor transferini savunanlar129,138,172 varsa da Critchley ve Taylor 
(1952), Singer ve Fripp (1958), Raynal ve Judet (1967), Ponseti ve Campos (1972) gibi 
yazarlar ise tibyalis anteriyor transferinde nüks, aşın-düzelme, pes kavus ve plantar 

fleksiyonda kısıtlanma gibi istenmeyen sonuçların olguların bUyUk bir çoğunluğunda ortaya 
çıktığını bildinni şlerdir. 

Tachdjian (1985), anteriyor tibyal tendonun biltUnUnUn laterale transferini şu 
sebeplerle tavsiye etmemektedir: (1) an teri yor tibyal tendon transferi ile değişik derecelerde 

ayakbileği dorsifleksiyon gUcUnde azalma ve ayakbileğinde ekinus deformitesinin nüksü 
görillmektedir; (2) peroneus longus kasının karşılığı kalmamış etkisi dolayısıyla birinci 
metatarsalde ekinus postilril ve ayak başparmağında pençeleşme meydana gelir; (3) varus 
defonnitesi dilzeltildiğinde peroneal kas gUcü geri döner ve ayağın aktif eversiyonunu sağlar. 
Anteriyor tibyal tendon yalnızca UçüncU metatarsale transfer edilse bile aşın-düzelme ve 
valgus deformitesi potansiyel bir komplikasyondur. BütUn tendonun laterale transferi ayağın 

kalkaneu.s defonnitesinde (özellikle paralitik durumlarda) indikedir, ancak şu ön şartlar 
.. ; olmalıdır: (1) pcroneal kasların motor gUcil sıfır veya bir değerinde olmalıdır; (2) triseps sure 

kası iki veya daha zayıf motor kuvvetinde olmalıdır; (3) antcriyor tibyul kas gUcll normal 
veya en azından dört değerinde olmalıdır; (4) ayak bUtUnUyle fleksibil olmalı, varusta, 
supinasyon veya ekinusta sabitleşmiş olmamalıdır; (5) ayağın radyogramlnrı 

talokalkaneonnvikiller ve kalkaneokuboid eklemlerin normal dizilimini göstermelidir; ve (6) 

çocuk en azından dört yaşında olmalı ve aile durumu yeterli bir postoperatif eğitim ve balamı 
yapmağa uygun olmalıdır. Aşın-düzelmeyi önlemek için tendon ilçilncil metatarsalın 

bazisinden daha laterale transfer edilmemelidir. 
Bölünmüş Anteriyor Tibyal Tendon Transferi. Önayağın supinasyon deformitesini 

düzeltmek için tavsiye edilmektedir. Anteriyor tibyal te~donun lateral yanını alınarak kuboid 
kemiğin bazisine transfer edilmektedir. Medyal yanını yerinde sağlam bırakılmak~ndır. Bu 
anteriyor tibyal tendonun bazı fonksiyonlarını korumaktadır. Simons'a (1990) göre 

bölUnmUş anteriyor tibyal tendon transferinin sonucu önayağın rezidllel supinasyon 
defonnitesinde yapıldığında oldukça tatmin edicidir.212,218 Lök (1987), Hndidi ameliyatının 

modifikasyonunu uygulayarak, tibyalis anteriyor tendonu11JJn ön yansını ilçüncil kuneiforma 

transfer etmiştir. Tibyalis posteriyor tendonu uzatılmaktadır. Lök, bölünmüş anteriyor tibyal 

tendon transferini iki yaşından kilçllklere de uygulamakta ve bu transferi postoperatif 

1 
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egzersizlerin eksikliğini karıılayacak dinamik bir önl~m olnrnk dUşUnmektcdlr.141,1 42 
Posteriyor Tibyal Tendon Transferi. Posteriyor tibyal tendon, talipes ekinovarusta 

etkili bir sınırlayıcı kuvvettir. TEV'dc tibyalis posteriyor tendonu insersiyonunun anormal 
olduğu bulunmuştur. Tcndon, navikUlcrden başka plantar fasyaya, derin plantar 

ligamentlere, anteriyor tibyal tendona, os kalsise, kuneiformlara ve kuboid kemiğe fibröz 
şeritlerle yapışıklıklar göstermiştir. Literatürde, bunu tedavi etmek için değişik yollar 

kaydedilmiştir: (1) kesilip bırakılması; (2) insersiyon yerinde Z-tarzında uzatılması; (3) 
medyal malleolUn üzerinde Z-tarzında uzatılması; (4) tnlokalkaneonavikUler eklemin açık 

redüksiyonu sırasında veya daha sonra interosseöz yoldan anteriyora transferi; ve (5) 

kesilmesi ve uzatılmış Aşil tcndonu transfer edilmesi. 
Fried ve Singcr, posteriyor tibyal kası transfer ettikleri olgularında nüks oranının 

· .. bUyUk ölçüde azaldığını saptamışlardır. 
Hadidi (1974), üçlü girişim ameliyatında tibyalis posteriyor tendonunu ayak 

medyalinden geçirerek ayak önUne transfer etmektedir. 98 

Tachdjian'a göre posteriyor tibyal tendonun anteriyora transferi, talipes 

ekinovarusun tedavisinde son derece kısıtlı bir yere sahiptir. Tek indikasyon, ayak ve 

ayakbileğinin evertör ve dorsifleksörlerinin zayıflığı ile invertör ve plantar-fleksörlerinin 

kuvetli oluşudur. Ancak şu ön şartlar bulunmalıdır: (1) talipes ekinovarus deformitesi ve 
artikUler kötü-dizilim düzeltilebilmeli, ayakbileği ve ayağın pasif hareket sının normal olmalı, 
ayak tilmUyle fleksibil yapıda bulunmalıdır; (2) posteriyor tibyal kasın motor gilcü iyi veya 

normal olmalıdır; (3) tendonun sürekliliği ve uzunluğu teknikte gilçlilk doğurmamalıdır; ve 
(4) çocuğun yaşı en az 3-4 civarında olmalıdır. Yani çocuk postoperatif eğitim programına 
uyabilmelidir. Tendon ayağın orta çizgisine transfer edilmelidir. İkinci metarsın bazisi veya 

ikinci veya üçUncU kuneiform kemikler uygundur. Ancak kuboide transfer edilmemelidir. 

Ayağın parnlitik ekinovarus deformitcsinde, posteriyor tibyal tendonun nnteriyora transferi 

kas dengesini sağlamada çok değcrledir. 

Ayağın eversiyon-abdUksiyon gUcUnU arttırmada etkili diğer tendon transferleri, 

beşinci metatars başına ekstensör hallusis· longusun, peroneallere fleksör hallusis longusun 

transferidir. Bu teknikler pek sık kullanılmamaktadı~. McKay, bazı olgularında fleksör 

hallusis longusu peroneus longusa transfer etmektedir.150,l5l 

Kemik Ameliyatlan 

Talipes ekinovarusun tedavisinde kullanılan operatif kemik işlemleri Uç tiptir: 
ostcotomi artrodczis ve ostektomi. Bu işlemler genellikle yumuşak-doku cerrahisi ile, 
örneğin ligamcntöz ve kapsüler yapıların kesilmesi veya ~ksizyonu, tendon uzatması veya 

tendon transpozisyonu ile birlikte uygulanırlar. 
Talokalkaneal Osteotomi . 108,109,110 İlk talokalkaneal osteotomi 1892'de Bradford 

·1.' 
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tarafından yapılmıştır. Hjelmstedt ve Sahlstedt'in talokrural ve talonaviküler eklemlerde 

yaptıkları sirnultane artrografıler (1976, 1980), talipcs ekinovarustaki önemli deformitelerin 

daha iyi belirlenmesine yardımcı olmuştur. Bu bilgilere dayanarak, şiddetli talar defonniteli 

talipes ekinovaruslarda talus boynu ve kalkaneustan geçen kama osteotomilerin 

uygulanmasını, bu şiddetli olguların tedavisi için bir ön şart olarak ileri sürmiişlerdir. 

Talokalkaneal osteotominin ilkeleıi şunlardır: talus boynundan geçen bir kama 

osteotomisi ile talus boyun ve başının medyal ve planlar sapmasını düzeltmek (Şekil 41); 

kalkaneustan geçen bir kama osteotomisi ile kalkaneusun bükülme deformitesini düzeltmek; 

osteotominin distalinde ayağı pronasyona çevirerek herhangi bir rezidüel supinasyon 

deformitesini düzeltmek; plantar aponöroz ve tibyonavikiiler Iigamentin kesilmesi ile 

düzeltmenin kolaylaştırılması ve her olguya göre değişik olarak uygulanan yumuşak doku 

işlemleri (tendon uzatması, abdiiktör hallusis kasının serbestleştirilmesi, anteriyor tibyal 

tendonun yarısının transferi) ile kas dengesini normale döndürmektir. Talonaviküler ve 

ayak.bileği ekleminin kapsülotomisi, avasküler nekroz riskinden dolayı kontrindikedir. 

B 

c 

Şekil 41. Talus boynundan geçen osteotominin şeması. Kesikli çizgiler ostcotomi hatlarını göstermektedir. 

A ve C: Osteotomiden önceki görünümler (yan ve yukardan bakışta). 8 ve D: Osteotomiden 

sonraki düzeltilmiş görlinilınlcr. 

Hjelmstedt ve Sahlstedt'e göre, uygun bir konservatif tedaviye rağmen tam olmayan 
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dilzelme veya nUks olursa, bu ameliyata karar vennek için açık bir indikasyondur. bu karar 
yalnızca klinik muayeneye dayanarak da verilebilir. Ancak klinik muayene indike olan 

operasyontipini göstermek için yeterli değildir. Artrografi yapıldıktan sonra talus trokleasının 
yassılaşması, ayakbileği eklemi girintilerinin obliterasyonu, talus baş ve boynunun medyal ve 

plantar yöne sapma derecesine göre osteotomiye karar verilir. Olguların yaş sının 4 ay - 5 yıl 
·arasıdır. 

DeHaan ve ark. (1986), dirençli talipes ekinovarusun talar osteotomi ile tedavisini 

bildirirken, tek başına talar osteotominin düzeltilmiş pozisyonu koruyamadığını beraberinde 

kas dengeleme işlemleri de yapılması gerektiğini bildinnişlerdir. 54 
Ayağın Lateral Kolonunun Kısaltılması. 1961 'de Evans, talipes ekinovarusta temel 

deformitenin navikUler kemiğin talus Uzerinde medyale yer değiştinnesi ve dönmesi 
olduğunu söyleyerek, defoımitenin diğer ögelerinin sekonder veya adaptif olduğunu ileri 
sUrmUştUr. Evnns, talipes ckinovarus nUksilnUn, talus başı Uzerinde navikUlcr kemiğin bu 

medyal çıkığının düzeltilmesindeki yetersizlikten kaynaklandığına innnmıştır.80 Ayağın 
medya! kolonu nisbeten kısadır ve kontrakte yumuşak dokular tarafından varus 

pozisyonunda tutulur. Ayağın lateral kolonu ise bu duruma aşırı bilyilme ile ve 

kalkaneokuboid eklemin şeklinin bozulması ile uyum sağlar. Bu. uyumsal değişiklikler, 

manipulatif düzeltme için dirençli bir engel oluşturur. 
1877'de Verebelyi, 1902'de Ogston kuboid enUkkasyonu yapmışlardır. Muskiller 

distrofilerde ve artrogripoziste hazan tarsal kemiklerde medullostomi yapılır. 1 79,182,205 
Ayağın lateral kolonunu kısaltmak için tanımlanan bir diğer işlem kuneifonn-kuboid 

kama osteotomisidir. Ayağın konjenital nörolojik bozukluklarında, varusu dilzeltmek için 

yapılır. 6-12 yaş grubunda ve daha bUyUklerde ise UçlU artrodezden kaçınmak için 

yapılabilir.83 

Evans'ın tanımladığı ameliyat ise ayaktaki kontrakte medya! ve posteriyor yumuşak 
dokuların serbestleştirilmesini takiben kalkaneokuboid eklemin kama tarzındaki 
rczcksiyonudur. Evans, rezeksiyonunun uyağın luteral kolonunu kısaltııcıığını ve tnlus başı 

Uzcrine kemiğin rahatça geleceğini söylemiştir. Evuns işlemin tek scunstu tnmnmlunmusının 
önemini vurgulamaktadır. Başlangıçta rutin olarak anteriY.or tibyul tendonu laterale transfer 

ederken, sonradan bundan vazgeçmiştir. 
Abrams (1969), Evans ameliyatında yüzde 74 iyi sonuç bildinniş ve yaş sınırını 4-8 

olarak vermiştir.1 
Addison, Fixsen ve Lloyd-Roberts (1983), ameliyattan sonra en sık görUlen 

deformitenin önayağın pronasyonu olduğunu bildinnişlerdir.~ 
Lichtblau (1973), Evans ameliyatının dezavantajları olarak, geç dönemde valgus 

1 

deformitesi gelişmesini, subtalar ve tarsal hareketin kısıtlanmasının hastaya rahatsızlık 
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vereceğini söyleyerek, bunun yerine kalkaneusun ön ucunun rezeksiyonunu tavsiye 

etmiştir. 1 39 

Tachdjian (1990), 4 ynş üzerindeki sabit talipes ekinovaruslu çocuklarda, eğer 
zorunluysa ayağın lateral kolonunun kısaltılmasını tavsiye etmektedir. Önce peritalar 

·; serbestleştinne yapılarak talokalkaneonavikiller eklemin açık redüksiyonu sağlanır. 4-8 yaş 
arasındaki çocuklarda, kalkaneusun ön ucunun rezeksiyonu (Lichtblau işlemi) veya 
kalkaneusun ön kısmının vertikal kama rezeksiyon osteotomisi (Simons işlemi) yapılır. 
Subtalar eklemin ön fasetine zarar vermemeye dikkat etmelidir. Sekiz yaşın altında Evans 
işlemi yapılırsa valgus aşın-düzelmesi kesin bir tehlikedir. 

Çocuk 8 yaş üzerindeyse veya nilkslU daha kilçilk bir çocuksa talokalkaneovakiller 
ve kalkaneokuboid eklemlerde belirgin uyumsuzluk ve instabilite vardır. Ayağın lateral 
kolonu kalka~eokuboid eklemin rezeksiyonu ve fUzyonu ile (Evans işlemi) kısaltılabilir. 
İşlem bu yaşta nisbeten daha gilvenliklidir. Ancak, başlangıçtaki açık redUksiyonda intemal 

tespit için U-çivileri (staple) kullanılmaz. Başlangıçta, deri nekrozunu engellemek için ayak 
ve ayakbileği deriyi gevşek tutacak tarzda kısmi düzeltilmiş pozisyonda alçıya alınır. İki hafta 
sonra, genel anestezi altında sütürlcr kaldırılmadan manipule edilerek tam düzelmiş pozisyona 
getirilir. Eğer gerekiyorsa, bir veya iki kalın yivli Kirschner teli ile kalkaneus, kuboid ve 

beşinci metatars tespit edilebilir. Ancak tesbit genellikle gerekmemektedir. 
Gecikmiş vakalarda be.lirgin olan ayağın dış kısmındaki higroma cerrahi olarak 

çıkarılmamalıdır. Zamanla kendiliğinden kaybolur.219 
Kalkaneal Osteotomi. 1963'te Dwyer dirençli talipes ekinovarusun tedavisinde 

kalkaneusun açık medyal osteotomisi tanımlamıştır. 184 Tekniğini Aşil tendonunun Z.tarzında 
uzatılması ve meydal plantar fasyotomi ile birleştirmiştir. 

İnatçı (recalcitrant) talipes ekinovarusta topuk ekinüs ve varus pozisyonundadır. 
"Dwyer kalkaneal osteotomisinin düzeltme mekanizması subtalar ve midtarsal eklemlerin 
fleksibilitesine bağlıdır". Bu eklemlerin hareketliliği ön şartur. Dwyer kalkaneal osteotomisl 
arkaayağın ağırlık-yükleme yüzeyini laterale çevirmektedir; yilrUme sırasında, vücut aAJrlığı 
medyale doğru subtalar eklemin eksenine düşmektedir. Subtalar ve midtnrsal eklemler normal 

hareketliliğe sahipse, orta ve önayağın varus defomıitesi. her adımda düzelmeye eğilimli olur. 
Ortaayak ve arkaayak rijitse, Dwyer'in kalkaneal osteotomisi ort~ ve önayağa etkili 

olmayacaktır. 

Dwyer kalkaneal osteotomisi için temel ön şart, kemik greftlemesinin başarılı olması 
için kalkaneusun yeterli bir kemikleşmeye sahip olmasıdır. Dwyer, bunun için 3 yaşın yeterli 

olduğunu düşünmüştür. .. 
Dwyer'ın kalkaneus osteotomisi ayağın büyümesini bozmaz ve subtalar ve midtarsal ,, 

eklemlerin hareketliliğini korur. Daha kısa surede iyileşir; daha küçük bir cerrahi işlemdir. 

.. 
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Bunlar UçlU artrodczc göre avantajlıdır. Dwycr osteotomisi, ortnaynk ve önnya~ın vnnıs ve 
kavus defonnitclerini düzeltmede etkisizdir. Defonnitenln tek. komponenti topuğun vanısu ise 
ve kas fonksiyonu sağlamsa Dwyer'ın kalkaneus osteotomisi gözönUne alınabilir.43 
Tachdjian (1990) Dwyer'in orjinal açıklamalarına karşı çıkmaktadır. Bu açıklamalarda 
Dwyer, plantigrat bir arkaayak üzerinde ağırlık yükleme ve yürüme ile önayak ekinus ve 

varus deformitelerinin progresifdinami~ tarzda düzeleceğini, navikiller kemik, kuboid ve 
kalkaneusun ön ucunun laterale çevrileceğini söylemiştir. Tachdjian'a göre ise, Dwyer'ın 
kalkaneus osteotomisi talokalkaneonavikUler eklemin medya! sublUksiyonunu redükte etmez, 
tali pes ekinovarustaki artikUler kötü-dizilimi düzeltmez ve önayak ve ortaayağa etkili değildir. 
Tek indikasyonu önceki cerrahinin düzeltmede yetersiz kaldığı topuk varusunu171, çocuğun 
yaşı UçlU artrodez için uygun değilse bir kurtarma işlemi olarak düzeltmesidir. Rijit vanıs 
defonniteli daha büyük bir çocukta talus ve naviküler kemik normal pozisyonda bile olsa 
rezidUel önayUk addUksiyonu düzeltilemez. Böyle bir durumda en iyisi ameliyatı iki devrede 
yapmaktır. Önce önayak ekin us ve varus deformitcsi bir plantar serbestleştirme ile dUzeltilir. 
Postoperatif devrede hastanın bir diz-altı alçısı ile yUrilmesi gereklidir. Bu alçıda topuk öne 

";; yerleştirilmelidir. İkinci devrede kalkaneal osteotomi yapılır. , 
Medyal Subtalar Stabilizasyon. Shneider ve Smith (1976), 6-10 yaşlarındaki 

çocukların arkaayaklannın stabil olmayan varus deformitesinde bir posteromedyal 
serbestleştirme ile birlikte medya! subtalar stabilizasyon yöntemi tanımlamışlardır. Önce 
posteromedyal serbestleştirme yapılır; sonra dUzelmiş pozisyonda kalkaneusun 
sustentakulum taHsi ve medyal olarak talus boynunun plantar kısmından geçen çift-kortikal 

greft ile intraartikiller füzyon yapılır. 187 . 

Üçlü Artrodezis. Kama rezeksiyonu ve subtalar ve midtarsal eklemlerin füzyonu ile 
yapılan tarsal rekonstrUksieyon, iskelet olgunluğuna erişmiş kişilerin sabit ve rijit ekinovarus 
defonnitesinde son çare olarak indike olan bir ameliyattır. Bir kurtarma işlemidir. ÜçlU 
artrodezin amacı, ayağın kozmetik görilnUşünil dUzeltmekten çok stabiliteyi sağlamak ve 

ilerde gelişebilecek olan artritis ve ağrıyı engellemektir. Üçlü artrodezi takiben ayak daha 

kUçilk olur. Subtalar ve midtarsal eklem hareketi kalmaz. Üçlü artrodezin primer indikasyonu _ 

ayağın paralitik ekinovarus deformitesinde stabiliteyi sağlamaktır. 
Üçlil artrodezin ayakbileği eklemine binen stresi biyomekanik olarak arttıracağı 

unutulmamalıdır. Büyük bir hastada, ayakbileği ekleminde osseöz ve artikillyer deformiteler 
oldukça sabitleşmiştir. Bu hastalarda yumuşak-doku serbestleştirmesinden sonra ve ilçlU 
artrodezden önce tibyaya bir medya! rotasyon osteotomisi yapılabilir. 

Üçlil artrodez, gen.elde dört ayn basamaktan ibıtrettir: birincisi, kısa devreli bir 

manipulasyon ve alçı immobilizasyonu ile kontrakte deri ve yumuşak dokuların uzatılması; 

ikincisi, cerrahi yumuşak-doku serbestleştirmesi; UçUncilsU, bir mnnipulnsyon ve alçı 

! 
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retansiyonu devresi ve dördUncU olarak da tarsal kemik rekonstrUksiyonu. 
ÜçlU artrodezis, talipes ekinovarusta ayağın ön kısmının addUksiyonunu, varus, 

kavus ve ekinus defonnitelerini düzeltir.106 . 

Talektomi. Bazan rijit, deforme, multipil skarlan olan ve dolaşımı tehlikede bulunan 
talipes ekinovarusta cerrahi yetersizlik olan olgularda indikedir. Talektomi, fizyolojik 
olmayan bir işlemdir ve zaten deforme olan ayağın şeklini daha da çarpıtır. Bundan dolayı 
rijit talipes ekinovarus için primer bir ameliyat olarak tavsiye edilmez. Milmkiln olduğu 

zaman, en iyisi 10-12 yaşına kadar geciktirmek ve sonra bir UçlU artrodez yapmaktır.95 

Talektominin ilkesi talusun eksizyonu ile, ekinus ve varus deformitesini gerginlik 
olmaksızın dUzeltınektir.34,J 16 Böylece kalkaneus ve ayakbileği eklemi arasında stabil ve 
nisbeten uyumlu yalancı bir eklem oluşturularak plantigrat bir ayak sağlanır. 

Talektomi için uygun yaş, temeldeki hastalığa göre değişir. Artrogripozis ve 

·~ miyelomeningoselde 1-5 yaş arasında; talipes ekinovarusta ise 6-9 yaş arasında yapılır. 

Genelde, daha küçilk çocuk daha iyi sonuç verir. 59,60,66 

Tibyamn Osteotomisi. Talipes ekinovarusta yenidoğanda tibyal torsiyon normaldir. 
İçe basma, sıklıkla talokalkaneonavikUler eklemin medyal sublilksasyonu ve önayağın 
addilksiyonunun devam etmesine bağlı olarak yetersiz tedavi edilmiş talipes ekinovaruslu 
olgularda görillilr. Tibya ve fi bulanın lateral rotasyon osteotomisi 104 yapılmamalıdır. 

Swann ve ark. (1969), uygun olmayan şekilde tedavi edilmiş ve dilzelmemiş talipes 
ekinovarusta talusun ve önayağın ayakbileği yuvasında laterale döndilğilnil ve bunun bir 
rotasyonal deformite olmadığını söylemişlerdir. Fibular mnlleol posteriyora yer 

değiştirmiştir. Simons (1977) düzelmemiş tulipes ekinovaruslu yürüyen çocukların 

kalçasında telafi edici tarzda dış rotasyon geliştiğini göstermiştir. Zamanla, çocuk bUyüyUnce 

yapısal değişiklikler oluşur ve aşın lateral tibyofibular torsiyon gelişir. Daha büyük çocukta 

Lloyd-Roberts ve ark. (1974), ayakbileğinin bacağa göre uygun dizilimini sağlamak için 

tibyanın medyal rotasyon osteotomisini16,152 tavsiye etmişlerdir. Bu ortaayak ve önayağın 
varus defonnitesini büyütecektir. Bu deformiteler sonraki bir devrede, talokalkaneonavikiller 

eklemin açık redüksiyonu ve eğer gerekliy~e bir Evans işlemi ile düzeltilir. 
Önayağın Varus Defonnitesi. Rezidüel önayajc Val)JS deformitesi 8 yaşın altındaki 

çocuklarda genellikle yumuşak doku ameliyatları ile düzeltilir. Bu çocuklarda 
Heyman-Herndon ameliyatı (1958) tavsiye edilmekteys~228 de, tarsometatarsal ve 

intennetatarsal eklemlerin serbestleştirilmesinden ibaret olan bu ameliyattan sonra nUks, 

sertlik, ağrı geliştiği için pek sık yapılmamaktadır.47,206 Simons (1987), rczidüel önayak 

nddUksiyonu için ikinci ve UçUncU metuturslardun sclcktlf ostcotoml yapmıştır. 8 yaşın 

üzerindeki çocuklarda Berman ve Gartland (1971), metatarsların bazisinden valgus ., 
osteotomisi yapmışlardır.29 Önayağın rezidUel addüksiyonunu düzeltmek için radikal bir 

'· 
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plantar serbestleştirme ile birlikte birinci kuneironnun açık-kama ostcomisi de Hoffman ve 
ark. (1984) tarafından tanımlanmıştır. 11 ı 

Ekstcmal Fiksatör ile Düzeltme. İhmal edilmiş veya geç kalmış, multipil nilksU olan 

talipes ekinovaruslu ayaklarda Dwyer veya Evans gibi ameliyatlar veya Uçlu artrodez 

sonucunda elde daha kısa, kUçUk bir ayak kalır. Şiddetli deformiteli olgularda, yaygın olan 

tercihler iskelet olgunluğuna kadar beklemek ve kama osteotomiler veya artrodezler 

yapmakur. BUtUn bu ameliyatların teknik olarak deri nekrozu, psödoartrozis, infeksiyon veya 

damarsal zedeleme gibi potansiyel komplikasyonları da vardır.97 

Bu sakıncalara karşı, kemiği kesmeden veya atrodez yapmadan ve çok daha az 
invazif olacak bir .düzeltme tekniği dUşUnUlmUş ve 1951 'de İlizarov'un geliştirdiği 

kompresyon-distraksiyon cihazı bir eksternal fiksatör olarak şiddetli deforme talipes 

ekinovaruslu ayaklarda kullanılmaya başlanmıştır. 1976'da Abal'masova ve ark. ile l 985'te 

Franke ve ark. tarafından tedavi edilmiş olgular bildirilmiştir.84,97 

İlizarov eksternal fiksatörU ile dcformitcnin bUtUn komponentleri aynı anda 

dUzeltilebilmekte ve iskelet olgunlaşmasının tamamlanmasını beklemek gerekmemektedir,97 

CERRAHİ TEDA v1NtN KOMPLİKASYONLARI 197 

Talipes ekinovarusta talokalkaneonavikUler eklemin açık redüksiyonu bebeğin kilçilk 
ayağının geniş diseksiyonunu gerektiren çok hassas bir cerrahi işlemdir. Ayrıntılara çok titiz 

bir dikkat sarf edilmezse operatif işlemi takiben çok kötil olabilen tehlike ve komplikasyonlar 
görülebilir. 

Komplikasyonu önlemek için sebebini bilmek önemlidir. Deformiteyi dUzeltme 
yetersizliği eksik cerrahi işlemden kaynaklanır. Bunlar da burada komplikasyonlar içine 
alınmıştır. Deformiteler aynca cerrahi sırasındaki aşın-düzeltmeden ve teknik yanlışlıklardan 

gelişir. Yeterli bir postoperatif bakım sağlanamaması deformitenin nUksUne sebep olabilir. 

Yara Açılması. Bu aşağıdaki öQlemlerle engellenebilir: (1) Kontrakte yumuşak 

dokuların preoperatif manipulasyon ve gerilmesi. Manipulasyonla elde edilen dUzelme alçı ile 

korunur. Dıştan "normal" görünen ayak deri insizyonunu çizmek için daha iyi bir anatomi 

sunacak ve ayrıca yumuşak dokularla uğraşmayı kolaylaştıracaktır. Derinin ve yumuşak 

.. dokuların uzatılması kesilmiş deri kenarlarında gerginliği azaltır. (2) Titiz cerrahi teknik ve 
; deri kenarlarının nazikçe çekilmesi. Deriyi çekmek için sivri çengeller (hook) kullanılır. 
Tırmıklar kullanıldığı zaman, bunlar deri üzerinden değil ~erin yumuşak dokuiann ilzerinden 

çekmelidir. (3) Deriyi dikmeden önce turnike açılmalı ve ·tam hemostazis sağlanmalıdır. (4) 

Başlangıç alçısı bolca pamukla beslenir ve ayakbileği plantar fleksiyonda uygulanır. Alçı 

daha çok bir kompesyon bandajına benzemelidir. Ekinus postUrU deri kenarlarındaki 
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gerginliği azaltır. Alçı, ameliyattan 10-14 gi.ln sonra değiştirilerek ayakbileği dorsifleksiyona 

getirilir. SUtUrler bu sırada alınmaz. Bu aynntılara dikkat sarf etmek primer yara iyileşmesini 
sağlar. 

Yara açılması, artrogripozis multipleks konjenita ve miyelomeningoseldeki rijit 

talipes ekinovarusta hala bir sorundur. Önceden ameliyat edilmiş skarlı bir ayak da yara 

iyileşmesinde gilçlilkler gösterir. Eskiden kısmı ayak amputasyonlanna giden ciddi nekrozlar 
daha sık göril1Urken21S, gUnilmilzde bu komplikasyonlar azaltmıştır. 

Bu tip hastalarda Walker (1971) bir dorsal flep tekniği tanımlamıştır. Bu teknikte 

ayağın dorsolateralindeki koreksiyondan sonra bollaşan deri medyale taşınmaktadır.83 Atar 

ve ark. (1990), talipes ekinovarusta asıl di.lzeltme ameliyatını yapmadan önce bir doku 

gen işleticisi (tissue expander) kullanarak deriyi genişletmişlerdir. 17 Böylece şiddetli 

olgularda deriyi kapatma gUçlUğUnU yenecek bir yöntem tanımlamışlardır. Yarada nekroz 

gelişirse, ayak alçıda_ dUzeltilmiş pozisyonda korunmalıdır. Alçıda bir pencere açılarak gUnlUk 

polivinil pirolidon-iyot pansumanı yapılarak yaranın granillasy~n ve epitelizasyonu sağlanır. 
Alçı gerektikçe değiştirilir. TalonavikUler eklemdeki tel çıkarılmamalıdır. Şiddetli deri 

nekrozu olursa deri greftleri ile yara kapatılır. 

Yara İnfeksiyon. Yara debride edilmeli, temizlenmeli ve eğer milmki.lnse emme 

drenajı ile primer olarak kapanlmalıdır. Grani.llasyon gelişmesi için yarayı açık bırakmak iyi 

değildir çUnkU bu aşın skar dokusuyla sonuçlanacaktır. Talokalkaneonavikiller eklem, yeni 

alçıda dUzeltilmiş pozisyonda korunur. MUmkUnse, talonavikUler eklemi bir Steinmann teli 

geçirerek tespit etmelidir. 

AYAKBİLEÖINI TUTAN KOMPLİKASYONLAR 

Bunlar kalkaneus deformitesi, ayakbileğinin plantar fleksiyonunda kısıtlama, 

ayakbileği valgusu, ayakbileğinin ekinusu ve posteriyor tibyal ve distal fibula fizisinin 

bUyUme duraklamasıdır. 

Kalkaneus Deformitesi. Bu, ekinus defo~itesinin aşırı-dUzeltilmesinden 

kaynaklanır. Aşil tendonunun aşın uzatılması triseps suraenin motor gUcilnU zayıflatır. 
Aynca kalkaneusun çizgisel bilyUmesi, os katsisin posteriyor apofizi Uzerine triseps suraenin 
verdiği normal gerginliğin kaybı ile geri kalır. Kalkaneus deformitesi için ikinci etken 

ayakbileğinin plantar fleksiyonunun kısıtlılığıdır; kasın motor gilcilnil zayıflatır. Üçilncil 

etken uzayan alçı hareketsizleştirmesidir; postoperatif alç_ı suresi altı haftayı geçmemelidir. 

··~ Aynca yUrUyen çocukta topuğu tibya ekseninin çok önilne yerleştirilen yUrUme alçısı Aşil 
1 

tendonunu çok gerer. 
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Ameliyat sırasında ayakbileği nötral veya 10 derece dorsifleksiyondayken, Aşil 
tendonu gergince dikilir. Bu kalkanetis defonnitesini önler. 

Tedavide konservatif olarak plantar fleksiyon ve parmak ucuna kalkma egzersizleri, 

kontrakte ön ayakbile~i eklem kapsUlUnUn ve ayakbileği dorsifleksör kaslarının pasif. 
gerilmesi vnrdır. Cerrahi olarak Aşil tendonunun kısaltılması, kalkaneal deformite varsa 

beraberinde posteriyor yer değiştirme osteotomisi yapılır. Tibyulis untcriyor tendonunun 

topuğa transferi de defonniteyi dUzeltir.232 Antcriyor ayakbileği kapsUIU cerrahi olarak 

serbestleştirilir. 

Ayak bileğinin Plan tar Fleksiyonunda Kısıtlanma. Biraz kısıtlılık bUtUn ·tali pes 
ekinovaruslularda vardır. Ayakbileği hareketinin klinik değerlendinnesi zordur ve genellikle 

yanlış ölçillilr. En iyisi dorsi- ve plantar fleksiyonda tibyotalar açının ölçillmesidir. 

Simons'un (1985) bir çalışmasında, cerrahiden sonra ayakbileğinin dorsifleksiyon sınırında 

ortalama 10 derece artış bulunmuşken, plantar fleksiyon ortalama 12 derece azalmıştır. 193 

Olası patojenik etkenler ayakbileğinin ön kapsUIUnUn ve ligamentlerin kontraktilrU, 
ayakbileğinin dorsifleksör sinirlerinin miyostatik kontraktUrU, peroneal tendonlann öne yer 
değişt~esi ve ayakbileği ekleminin uyumsuzluk ve sertliğidir. 

Önlenmesi için, manipulasyon sırasında ayak ay!'ıca plantar fleksiyona da 

zorlanmalıdır. Ayakbileğini maksimal dorsifleksiyonu kuvvet serfederek zorlamak ve bu 

pozisyonda uzun sureli alçıya almak, ayakbileği ekleminin ön kapsUIUnUn kontraktilrilne yol 

açar. Bundan kaçınmalıdır. Cerrahi sırasında peroneal tendonlan sublilkse etmemelidir. 
Postoperatif alçı değiştirirken ayağa plantar fleksiyon egzersizleri yapılmalıdır. 

Tedavide germe egzersizleri yapılır. Birkaç ayda konservatif tedaviyle dUzelme 

olmazsa, cerrahi olarak ayakbileği ekleminin anteriyor kapsillotomisi, kısalmış anteriyor 

tibyal ve uzun ayak parmağı ekstensörlerinin uzatılması yapılır. 
Ayakbileği Valgusu. Bu, derin deltoid (tibyotalar) ligamentin medyal parçasının 

kesilmesinden kaynaklanır. Bu ligament ameliyat sırasında yanlışlıkla kesilirse tamir 
edilmelidir. Aşırı ligamentöz laksitesi olan çocuklarda veya lateral malleoliln yilksekte 

durduğu kısa fi bulalı olgularda da ortaya çıkabilir. 

Derin deltoid ligamentin geç devrede tamiri ge,nellikle başarısızdır. En iyi sonuçlar 

medyale yer değiştiren horizontal kalkaneal osteotomi ile alınır. Kalkuneusa luteralden açık 

kama osteotomisi de yapılabilir. 
Ayakbileğinin Ekinusu. Şu sebeplerden kaynaklanabilir: (1) posteriyor ayakbileği ve 

subtalar eklem kapsUlleri, kalkaneofibular ligament, posteriyor talofibular ligament, peroneal 

retinakulum ve Aşil tendonunun eksik serbestleştirilmesi; (2) ayağı uzun silre aşın plantar 

fleksiyonda alçıda tutma; (3) yeterli bir postoperatif bakı~ eksikliği. 

Tedavi, tekrarlanan yumuşak doku serbestleştinnesi ve titiz bir postoperatif bakımın 
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· ·.: sağlanmasından ibarettir. 

Posteriyor Tibyal Fizisin Büyüme Duraklaması. Posteriyor kapsUioto . 
mı sırasında 

tedbirsiz davranarak posteriyor tibyal fizisi zedelemekten kaynaklanır. 

Tedavide kemik köpril rezeke edilir veya distal tibyal fizisin distraksiy 
on uzatması yapılır. 

Distnl Fibulnr Fi7jsin Büyüme Durnklnması. Kalkaneofibular ligament' 
1 ve peroneaı 

retinakulumu keserken bilyilme plağına istemeyerek travma yapılması sebep ol 
cerrahi ekspojilr yapılmalı, kilçilk bir delikten ameliyat yapmamalıdır! Distalu~bUygun 

. . . ı ulanın 
bilyilme bozukluğu ıle, yilksekte-duran lateral malleol ve ayakbıleğı valgusu gelişeb'l' 

ı ır. 
Tedavide fizeal çubuk eksizyonu, fibulanın uzatılması veya tibyanın supr 

11 ama eoler 
varizasyon osteotomisi yapılabilir. 

SUBT ALAR EKLEMİ TIJTAN KOMPLİKASYONLAR 

Bunlar valgus defonnitesi (menteşeli veya rotatuar), varus defonnitesi s b 
1 ' u taar 

eklem hareketinin kısıtlanmasıdır. 

Subtnlar Eklemde Valgus Deformitesi. Bu defonnite iki tip olabilir: {1) menteşeli 
valgus, ki bunda talokalkaneal eklem anteroposteriyor yönde giden bir horizontal eksen 
boyunca açılır; veya (2) rotatuar valgus, bunda da subtalar eklemin vertikal bir eksende 
laterale sapması sözkonusudur. 

Subtalar eklemdeki menteşeli valgus, komplct posteromedyal serbestleştinne ve 
talokalkaneal interosseöz ligamentin kesilmesi fakat lateral subtalar kapsillUn sağlam 

bırakılması halinde meydana gelir. Sonuçta talus altında kalkaneus menteşe gibi açılır. 

Rotatuar valgus deformitesi talus altında kalkaneusun horizontal rotasyonunun 

aşın-dUzeltilmesinden doğar. Diğer olası sebepler (1) talus başı ilzerinde navikUier kemiğin 

laterale yer değiştirmesi, (2) kalkaneokuboid medyal sublüksasyonunun düzeltilme 
eksikliğidir. Bazan, cerrahiden sonra aşırı ligaınentöz laksiteli çocuklarda tedricen 
gelişmektedir. 

Menteşeli valgus, komplet subtalar serbesleştim1e ve subtalar eklemin internal tespiti 

ile, rotatuar valgus ise subtalar eklemin anatomik pozisyonda açık redilksiyon ve intemal 
tespiti ile dilzeltilir. 

Subtalar Eklemde Varus Deformitesi. Bu deforınite (1) subtalar eklemin medya! 
kapsUIUnUn (yUzeyel deltoid ligament), (2) talonavikiller eklem kapsillilniln ve (3) 

interosseöz ligamentin tam olmayan serbestleştirilmesinden doğar. 
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Tedavisi tam bir subtalar doku serbcstlcştirmesini takiben konsuntrik rcdilksiyonun 
sağlanmasıdır. 

Subtalar Hareketin Kısıtlılığı. Defonnitenin patogenezindeki etkenler hiyulin eklem 
kıkırdağına iyotrojenik hasar verilmesi, subtalar kıkırdak koalisyonun serbestleştirilememesi, 

cerrahiden sonra sustentakulum bölgesinde kemik köprü oluşumu ve subtalar eklem 
fasetlerinin anormal gelişimidir. 

Postoperatif devrede erkenden hareket vennelidir. 

PROKSİMAL TARSAL EKLEMLERİ (T ALONA VİKÜLER VE 
KALKANEOKUBOlD) TUTAN KOMPLİKASYONLAR 

Bu düzeyde gelişebilen komplikasyonlar şunlanhr: (1) mcdyalc, dorsalc veya laterule 
talonavikUler sublUksasyon; (2) medyale veya latcral kalkuneokuboid sublUksasyon; (3) 
talonavikiller ve kalkaneokuboid eklemlerin plantar sublUksasyonu ile posteriyor kavus; (4) 
medyal longitudinal arkın bel vermesi (sagging) ve çökmesi; ve (5) talonavikUler eklemde 
supinasyon deformitesi. 

Medyal Talonaviküler Sublüksasyon. Bu komplikasyon navikiller kemiğin şu 
yapılara bağlılığının serbestleştirilmemesinden doğar: (1) talonavikiller eklemin medyal, 

plantar, dorsal ve lateral kapsUlU; (2) plantar kalkaneonavikiller ligament; ve (3) 
tibyonavikUler ligament. 

Orta veya şiddetli sublilksasyonlar tam bir subtalar serbestleştinne gerektirir. 
Dorsal Talonaviküler Sublüksasyon. Turco'nun posteromedyal serbestleştirmesini 

takiben siktır. TibyonavikUler ligamentler veya talonavikiller eklemin dorsal kapsUlUnUn 
~· serbestleştirme yetersizliğine veya uygun olmayan pozisyonda tespitine bağlıdır. 

Talonavikiller eklemin yansından fazla dorsal sublUksasyonu tedaviyi gerektirir. 

Deformiteyi düzeltmek için orta- ve arkaayağa geniş yumuşak doku serbestleştirmesi gerekir. 

Lateral Talonaviküler Sublüksasyon. Genellikle aşın-düzeltmeden sonuçlanır. Bazan 

aşın ligamentöz laksiteden de kaynaklanır. 

Şiddetli lateral talonavikiller sublilksasyon ortaayakta valgusa yol açar. Açık 
redilksiyonun tekrarlanması ile tedavi edilir. 

Posteriyor Pes Kavus (Proksimal Tarsal Eklemlerde Ayağın Ön ve Orta Kısmının 
Ekinus Dcformitesi). Posteriyor kavus basit olabilir (nötral ayakbileği eklemi), ayakbileğ: 

ekinusu ile (ekinokavus) veya kalkaneus pozisyonu ile birlikte (kalkaneokavus) de olabilir. 

Aynca anteriyor kavusun değişen dereceleri ile birlikte olat?ilir. 

Medyal Longitudinal Arkm Çökmesi (Pes Planus). Posteriyor tibyal tendonun 

kesildikten sonra yerine dikilmemesi, posteriyor tibyal tendonun anteriyora transferi ve 
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beşik-ayak defonnitesi varken radikal plantar serbestleştinne yapılmasına bağlı olabilir. 
Ortaayakta Supinasyon. Bu deformite, talonavikUler eklemin tam olmayan 

dilzeltilmesine bağlıdır. Ancak, supinasyon sıklıkla anteriyor tibyal kasla peroneus Iongus 
kası arasındaki dinamik dengesizliğe bağlıdır. 

Bir süre ayak, önayağı pronasyon ve plantar fleksiyonda tutan ortozisde (AFO) 

tutulur ve aktif-pasif egzersizler yaptırılır. Deformite sabit ise talonavikiller, 

navikillokuneiform ve kuneiform-birinci metatarsal eklemler medyal ve dorsalden 

serbestleştirilir. Gerekliyse ikinci ve Uçilncil metatarsların bazisi osteotomize edilir. Dinamik 
kas dengesi bölilnmüş (split) anteriyor tibyal tendon transferi ile sağlanır. 

Medyal Kalkaneokuboid Sublüksasyon. Cerrahi sırasında eklemin yetersiz 
serbestleştirme ve redilksiyonuna bağlıdır. Orta ve şiddetli ·sublilksasyon cerrahi olarak 
redilkte edilmelidir. 

TARSOMETATARSAL EKLEMLERDEKİ KOMPLiKASYONLAR 

Bu düzeyde metatarsus varus, metatarsus valgus, anteriyor pes kavus ve birinci 
metatars fizisinin büyUme duraklaması meydana gelebilir. 

Metatnrsus Varus. Ayağın medyalindeki kontrakte yumuşak dokuların (abdUktör 

hallusis, kuneiform-birinci metatarsal ve navikUler-medyal kuneifonn eklemlerin kapsUlleri, 

plantar fasya, ayağın medyalindeki ligament ve kapsllller) uygun olmayan veya yetersiz 

serbestleştirilmesine bağlıdır. Lowe ve Hannon (1973) metatarsus varusun derecesini 

navikiller kemiğe göre birinci metatarsın ilişkisi ile belirlemişlerdir. 145 Önce navikUler 
kemiğin proksimal eklem yUzlerinin uç noktalarını birleştiren bir çizgi çizilir. Sonra birinci 
metatarsal longitudinal eksenini gösteren ikinci bir çizgi, ilk çizgiye ulaşacak şekilde uzatılır. 
İki çizgi arasında oluşan lateral açıya navikUlometatarsal açı (Şekil 42) denilir. Ortalama 
değeri 93.5 derecedir. 100 derecenin üzerindeki değerler metatarsus varusun derecelerini 

gösterir. Bütün önayak addUksiyonları metatarsus varusa bağlı değildir. TalonovikUler 

eklemin medyal sublilksasyonuna da bağlı' olabilir. Ayrıca ayak şu sebeplerle yalancı olarak 

da düzelmiş görünebilir: talonavikiller eklemin aşırı dil'.?eltmesi ile birlikte metatarsus varus, 

talonavikillcr medya! sublilksasyon ile birlikte metatarsus valgus ve ayakbileğinin dışa 

... rotasyon~ ile birlikte talonavikUler medyal sublilksasyon (Şekil 43). 158 Bu bakımdan, Lowe 

ve Hannon, titiz bir radyolojik değerlendinnenin Uzerinde dunnuşlardır. 
Metatarsus varus, arkaayağın aşın-düzelmesi (valgus) ile birlikte olursa yılanvari 

ayak denir. ·~ 

Metatarsus varusta spontan düzelme genellikle olmamaktadır. Hafif deformiteler 
1 

konservatif düzeltilir. Orta derecedeki olgularda medyal serbestleştinne, şiddetli olgularda ise 
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Şekil 42. Navikülometatarsal açı. 
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çocuk 6 yaşından kUçUkse Heyman-Herndon-Strong ameliyatı, 7 yaşından bi.iyilkse 

ikinci-dördilncU metatars bazislerinin valgus osteotomisi yapılır. Ortaayağın varusu da varsa 

kuboidin kapalı-kama osteotomisi ve medyal kuneiformun açık-kuma ıısteotomisi diğer 
işlemlere eklenir. 

Talipes ekinovarusun komplikasyonu ve sekeli olan metatarsus vıırus, genellikle 

diğer tiplere göre tedaviye daha dirençlidir.21 

Önayak Abdüksiyonu. Kalkaneokuboid eklem rezeksiyon ve füzyonunun geç 

sonucu olarak gelişen nadir bir komplikasyondur. Özellikle kUçUk yaşlarda yapılırsa olur. 

Sekiz yaşın altında Evans işlemi yapılmamalıdır. 

Tedavide ters Evans işlemi yapılmalıdır. 

Anteriyor Pes Knvus. Pes kavusun bu tipinde önayak tarsometatarsal eklemlerden 

.: itibaren sabit ekinus pozisyonundadır. Yetersiz plantar serbestleştirmeye bağlıdır. 

Birinci Metntarsm Fizisinin Büyüme Duraklaması. Bu komplikasyon, birinci 

metatarsotarsal ekleme kapsillotomi veya birinci metarsın bazisinde osteotomi yaparken 

yanlışlıkla olur. Kısa birinci metatarsa yol açar. İkinci ve Uçllncü metatars başına aşın yilk 

biner. Oldukça rahatsızlık verici bir deformitedir. 

METATARSOFALANGEAL EKLEM DÜZEYİNDEKİ KOMPLİKASYONLAR 

Bunlar dorsal bunyon, çekiç parmak ve halluks varustur. 

Dorsal Bunyon. Kuvvetli anteriyor tibyal kas ile zayıf peroneus longus kası arasında 

dinamik motor gilç dengesizliği dolayısıyla olur. Medyal longitudinal kemerin belirgin olarak 

ç~kmesi durumunda da dorsal bunyon gelişir. Diğer etyolojik etkenler kısa bir fleksör 
hallusis longus veya önceden uzatılmış olan fleksör hallusis longusun yapışması, kontrakte 
fleksör hallusis brevis ve önayak supinasyondayken talonavikiller eklemin telle tespitidir. 

Çekiç Parmak. Uzun ayak parmak fleksörleri gerginse ve cerrahi sırasında 

uzatılmamışsa bu nadir komplikasyon gelişebilir. 

Hnlluks Varus. Bu, fleksör haıiusis brevisin kontrakti.irilne bağlıdır ve sıklıkla 

birinci rayın fleksiyon deformitesi ile birliktedir. 

Tendonun, insersiyon yerinin tam proksimalinden Z-tarzında uzatılması ile tedavi 

edilir. 

KEMİK KOMPLİKASYONLARI 

Sustentakulum talinin kesilmesi, talus başının kesilmesi, talusun aseptik nekrozu ve 

navikUler kemiğin aseptik nekrozu meydana gelebilir. 

I 
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Sustentakulum Talinin· Kesilmesi. Medyal subtalar serbestleştirme yaparken 
deneyimsiz cerrah yanlışlıkla kesebilir. 

Tedavi sustentakulum talinin 'repozisyonu ve iki yivli Kirschner teli ile tespitinden 
ibarettir. 

Talus Başının Kesilmesi. Deneyimsiz cerrahın talonaviküler eklemi açmaya çalışması 
sırasında olabilir. 

Talusun Aseptik Nekrozisi. Talusun kanlanması genellikle talusun nnterolateral 
kısmından giren tarsal sinUs arteri, posteromedyal kısmından gelen tarsal kanal arteri ve 
medyal malleolun eklem fasetinin distalinde medyal yüzeydeki zengin arter ağından sağlanır. 
Talus cismine gelen kanın bUyUk kısmı talus boynunudan geçer. Oeniş peritalar 
serbestleştirme yapılırsa, talus cisminin kanlanmasının bozulması kesin bir tehlikedir. üç 

kanlanma kaynağına olan vaskUler bir injuri, onların anastomozlarının proksimalinde 

meydana gelebilir. Veya talus boynunun anteroinferiyor kısmına giren damarsal ağa hasar 

verilebilir. Aplington ve Riddle, medyal serbestleştirme yapıldığında subtalar eklemin lateral 

diseksiyonundan (özellikle sinils tarside) kaçınmak gerektiğini kuvvetle ileri silrmilşlerdir. 

Simons, talusun aseptik nekrozisinden, talus boynunun superolateral kısmının 
dolaşımını bozmayarak ve sinils tarsiye girmeyerek korunmaktadır. 

Tedavi, patellar tendona dayanan (PTB) bir ayak-ayakbileği ortozisi ile talusun 
desteklenmesinden ibarettir. 

Nnviküler Kemiğin Aseptik Nekrozu. Özellikle navikülokuneiform kapsül 
serbestleştirildiğinde olabilir. 

Tedavi ayağın longitudinal arkını desteklemekten ibarettir. 

Ayağm Sertliği. Çok nazik manipulasyonlar, hiyalin kıkırdağa basınç 

uygulanmasından kaçınılması ve kıkırdağın nekroze edilmemesi ile önlenir. 

NÔROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR 

NörovaskUler demetin diseksiyonu'nu takiben postcriyor tibyal arterin spazmı ortaya 

çıkabilir. Papaverin ile ıslatma yararlı olabilir. . 

Nörovaskülcr demetin kesilmesi çok nadirdir. Önceden ameliyat olmuş, kötü skarlı 
damar anomalili olgularda olabilir. 

REDÜKSİYONUN KAYBI VE DEFORM1TENİN NÜKSÜ 

Deformitenin nUksU şu sebeplerden olnbilir: (1) başlnngıçtıı konsııntrik redüksiyonu 

sağlayamamak; (2) yetersiz internal tespite bağlı olarak postoperatif yakın devrede 

/ 

i 
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redUksiyonun kaybı; (3) talusun primer deformitesinin yanısıra talus başı ve boynundaki 

sapma açısı azlığının devam etmesi; (4) skar dokusu oluşması; ve (5) ayak ve ayakbileğine 

etki eden kasların dinamik dengesizliği. 

Ayak geceleri bir ortoziste hafifçe aşın-düzelme pozisyonunda tutulursa iskelet 

büyümesi ve yeniden şekillenme ile talusun sapma açısı normale dönebilir. Düzelmeyen 

olgularda Hjelmstedt ve Sahlstedt'in önerdiği talar'osteotomi yapılabilir. Roberts (1988) da 

ilyumdan alınan bir greft ile talus boynunda bir açık osteotomi yapmaktadır. Bu işlem Uç 
• 

yaşından önce yapılmamalıdır. 

Postoperatif bakıma özel bir önem verilmesi zorunludur. Pasif egzersizler eklemlerin 

normal hareket sınırını korurken, aktif egzersizler kasların dinamik dengesini sağlar. Ayağın 

medya! ve plantar kısmındaki skarlaşmadan kaçınmalıdır. Bu skar dokusu deformitenin 

nUksUne sebep olacaktır. ,-
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakilltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalında Ocak 1985 - Şubat 1991 tarihleri arasında 91 olgunun 146 talipes 

ekinovaruslu ayağı tedavi edilmiştir. Bunlardan kontrole gelen 50 olgunun 80 

ayağına yapılan konservatif ve cerrahi tedavinin sonuçları sunulmuştur. 36 

olgunuı:ı 53 ayağına konservatif tedavi yapılmıştır. Bu 53 ayaktan 22'si 

· ~ sonradan cerrahi tedaviye alınmıştır. Bunlarla birlikte 31 olgunun 49 ayağına 

cerrahi tedavi yapılmıştır. 

Konservatif Olgular 

Konservatif tedavi uygulanan 36 olgunun en kilçilğil 6 gilnlilk, en 

bilyilğil 15 aylık olup ortalama yaş 2.3 ay olarak bulunmuştur (Tablo-3) ... 

Tablo 3: KonservatifOlarak Tedavi Edilen Olgularda Tedavi Başlangıç Yaşı 

Tedavi Başlangıç Yaşı Olgu Sayısı Ayak Sayısı 

0-1 ay 15 26 

1-2 ay 11 16 

2-4 ay 4 s 

4 - 10 ay 4 4 

ıo- ıs ay 2 
~ 

2 

' 
Toplam 36 53 
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Konservatif tedavi eoilen olguların 11 'i (% 30.6) kız, 25'i (% 69.4) 

erkektir. Deformitenin 10 olguda ( % 27.7) sağ, 9 olguda(% 25) sol tarafta ve 

17 olguda(% 47.3) ise bilateral olduğu gözlenmiştir (Tablo-4). 

Tablo 4: Konservatif Olarak Tedavi Edilen Olgulann 

Tara/ve Cinslerine Glire Dağılımı. 

Sağ Sol Bilateral Toplam % 

Erkek 7 7 1 1 25 69.4 
' 

Kız 3 2 6 11 30.6 

Toplam 10 9 17 36 100 

% 27.7 25 47.3 100 

İlk kez başvuran olguların klinik ve radyolojik muayeneleri 

yapılmıştır. Klinik belirtilere göre olgular postüral veya gerçek diye iki tipe 

ayrılmıştır. Radyolojik değerlendirmede karşılaştırmalı olarak ön-arka, 

plantar ve dorsal fleksiyonda yan grafiler çekilmiştir. Ön-arka radyogramlar 

ayak 15° dorsifleksiyonda veya ekinus deformitesinin izin verdiği ölçüde 

dorsifleksiyondayken, x-ışınları ayağa vertikal eksene göre 30° kranyal yönde 

tutularak elde edilmiştir. Yan radyogramlardu kaset arkmıyağın latcralinc 

paralel olarak tutulmuştur. Radyogramlarda ön-arka çekimde talokalkaneal ve 

talo-birinci metatarsal açılar, lateral çekimde talokalkaneal (plantar fleksiyon 

ve dorsifleksiyonda) ve gereken olgularda tibyotalar açılar 

değerlendirilmiştir. 

Konservatif tedavi uygulanmaya karar verilen olgularda bir hafta süre 

ile ailesine öğretilen ve yakın takiple kontrol edilen egzersizler uygulanmıştır. 

Bu egzersizler triseps surae kası ile posteriyor 'elementleri, posteriyor tibyal 
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kası, plantar gergin yapılan gerip uzatacak ve metatarsus varusu di.izeltecek 

egzersizleri içennekte olup gi.inde 6-8 seans yaptırılmıştır. Bir hafta sonra 

alçıya başlanmıştır. Alçılar, alçı öncesi manipulasyonlar sonucu elde edilen 

düzelmeyi koruyacak bir önlem olarak· yapılmıştır. Yani fizyolojik sınırlar 

üzerinde olan aşırı bir germe kuvveti 'uygulan~amış ve alçı içerisinde 

di.izeltme yapmaktan kaçınılmıştır. Alçılamadan önce deri reaksiyonlarını ve 

alçının kaymasını önlemek amacıyla ekstremiteye benzoin tentilri.i 

uygulanmıştır. Alçı~ar parmak uçlarından uyluk proksimaline kadar ve dizin 

70° -90° arasında bilyilldi.iğU pozisyonda yapılmıştır. 

Manipulasyonlarda deformitenin bi.itiln komponentleri birlikte 

di.izeltilmiştir. ônayağın varusu ve talokalkaneonavikUler redüksiyon ekinus 

pozisyonunda gerçekleştirildikten sonra ayak aynı seansta dorsifleksiyona 

getirilmiştir. 

Klinikte yatanlara ve şehir içinde olanlara haftada iki kere, dışarıdan 

gelenlere haftada bir kere alçı uygulanmıştır. Her alçı açılışında ayağın 

durumu klinik olarak değerlendirilip, gerektikçe radyogram çekilmiştir. 

Klinik ve radyolojik olarak dilzelme göstermeyen olgular cerrahi tedaviye 

aday olarak dilşilnillmilştilr. Konservatif tedaviye cevap veren olgularda 

ortalama 3.5 ay süreyle alçı yapılmıştır. Düzelme görülen ve tedaviye yavaş 

cevap veren ayaklarda alçılama süresi 5-6 aya kadar uzatılmıştır. 

Deformitenin klinik ve radyolojik olarak düzeldiği olgularda, çocuk eğer 

. yUrUme' çağında değilse, yürüme-öncesi ters kalıp ayakkabı giydirilmiş ve 

· gece-g~ndüz kullanması tavsiye editmiştir. Yürüme çağında olan çocuklara ise 

ters kalıp ve 3-5 mm lateral topuk kamalı ortopedik bot giydirilmiştir. 3 ayda 

bir klinik ve gerekirse radyolojik kontrolleri yapılmıştır. 

Cerrahi Olgular 
Cerrahi olarak tedavi edilen talipes ekinovaruslu 31 olgudan 9'u (% 29) 

kız, 22'si (% 71) erkektir. Deformite 18 olguda(~% 58) bilateral, 6 olguda(% 

19) sağ ve 7 olguda (% 23) sol taraftadır. Olguların yaş sınırı 3 ay - 17 yıl 



130 

arasında olup, ortalama 3. 1 yıldır (Tablo-5). 

Tablo 5: Cen-ahi Olarak Tedavi Edilen Olgulann Yaş, 

Cinsiyet ve Taraf Dağılımı. 

Sağ ·Sol 
Yaş 

K E K E 
Aynk Sayısı 

0-1 2 6 1 8 17 

1 - 2 5 4 9 

2-4 2 3 2 4 11 

4-6 3 3 6 

. 6ve /' 1 2 1 2 6 

Toplam 8 16 7 18 49 

TEV deformitesi ile başvuran bu olgularda da ilk değerlendirmeden 

sonra rijit veya fleksibil olarak bir ön tipleme yapılmıştır. Ancak her olguya 

başlangıçta konservatif tedavi denenmiştir. Konservatif tedavi ile başarısız 

sonuç alınan, nüks gösteren, geç gelen veya gerçek idyopatik TEV tanısı ile 

konservatif tedaviden birkaç seanstan sonra yarar görmediği anlaşılan 

olgulara cerrahi tedavi uygulanmıştır. 

Preoperatif dönemde, deri .ve yumuşak dokuları germek amacıyla 

olgulara manipulasyon ve ardından 1-4 seans alçı yapılmıştır. 

Olgulara tedavi amacıyla posteriyor serbestleştirme, önce medyal 

sonra posteriyor serbestleştirme, tek-seansta internal fiksasyonlu 

posteromedyal serbestleştirme (Turco), poster.omedyal serbestleştir

me+kalkaneokuboid artrodez (Evans), komplet subtalar serbestleştirme 

(CSTR) ve ilçlil artrodez gibi cerrahi yöntemler uygulanmıştır (Tablo-6). 

i 
'i 
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Tablo 6: Cerralıi Olarak Tedavi Edilen Olgulara Uygulanan Ameliyat 

Tipi, Yaş Ortalaması ve Takip Siiresi. 

Uygulanan Ameliyat Olgu Sayısı % 
Yaş İzleme 

Ortalaması suresi 
(Yıl) (Yıl) 

Posteriyor Serbestleştinne 12 ' 24 1.2 1.3 
Medy~ Posteri yor 
Serbestleştirme 

+ 
Serbcstleştinne 2 4 3 5. 1 

Tun:o Ameliyau 23 46 1.9 2.2 
Komplet Subtalar 

8 16 6.4 1.3 Serbestlestinne 

Evans Ameliyatı 4 8 6.5 3.4 

ÜçlU Artrodezis 1 2 17 5.5 

Toplam 50* 100 

• Bir olgudaki CSTR + kalkaneokubold artroder. iki amtıllyat sayılmıştır. 

Turco yöntemi ile tedavi edilen olgularda, gerekenlerde ek olarak 

fleksör hallusis longus, fleksör digitorum longus tendonlarında uzatma ve 

plantar serbestleştirme yapılmıştır. Tibyalis posteriyor tendonu uzatılıp tekrar 

dikilmiştir. 

Komplet subtalar serbestleştirme yapılan olguların hepsinde iki ayrı 

insizyon uygulanmış, interosseöz talokalkaneal ligament kesilmiştir. 

Ameliyat sonrası dönemde diz 90° fleksiyon, ayakbileği 10° kadar 

plan tar fleksiyonda iken yapılan bol pamuklu dizüstil alçı 10-15 gün sonra 

değiştirilerek, ayakbileği 5-10° dorsifleksiyon~ getirilmiştir. Üçüncü haftada 

sUtUrler alınarak yapılan UçilncU alçıda dorsiflcksiyol1 15-20°'ye çıkarılmıştır. 

Talonavikiller_ ve kalkancotalar eklemlerin tespitinde kullanılan dUz Kirschncr 

telleri 3.-4. haftalar arasında çıkarılmıştır. Alçı sonrasında olgulara 

konservatif tedavi sonrası uygulanan önlemlerin aynısı uygulanmıştır. 

I 
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BULGULAR 

Konservatif Olgular 

Konservatif tedaviye alınan olgulara en az 5, en çok 28 alçı olmak 

üzere, ortalama 14 alçı uygulanmıştır. Takip sil resi ·:en kısa 13 ay, en uzu.n 6 yıl 
olup, ortalama 27 ay olmuştur. 

Konservatif olarak tedavi edilen olguların sonuçları Bensahel'in 

değerlendirme ölçiltleri26 modifiye edilerek; ayağın ·görilnilmil, eklem 

hareketleri ve yilrilyebilen çocuklarda yilrüme şekli ile lateral talokalkaneal 

açıya göre değerlendirilmiştir. Bu verilere göre sonuçlar iyi, orta ve kötil 

olarak kümelendirilmiş tir (Tablo-7). 

Tablo 7: Konservatif Olarak Tedavi Edile11 Olgularda Değerlendinne Ölçiiderl 

- Ayak klinik olarak dUzgUn 
- Eklem hareketleri normal sınırlarda 

İYİ - Normal yUrUme . 
- Normal ayakkabı yıpranması 
- Lateral TC açı > 35• 

- A~akta hafif addUksiyon 
ORTA - E lem hareketleri dengeli, ancak hafif kısıtlı 

- Normal veya nonnale yakın yUrUmc 
- Laternl TC açı 20-35° 

- Ayakta şiddetli şekil bozukluğunun devam etmesi 
KÖTÜ - Eklem hareketlerinde ileri derecede sınırlılık 

- Anormal yUrUme 
- Anormal ayakkabı yıpranması 
- Lateral TC açı < 20· ' 

~·. 
' 



133 

53 ayaktan 23'U (% 43) iyi, 7'si (% 14) orta ve 23'ü (% 43) kötü olarak 

değerlendirilmiştir (Tablo-8). · Orta ola.rak, değerlendirilen 5 ayak ile kötü 

olarak değerlendirilen 17 ayak olmak üzere, toplam 22 ayağa (% 41.5) cerrahi 

tedavi uygulanmıştır. 

Tablo 8: KonservatifTedavi Sonuçlan. 

Sonuç Ayak Sayısı % 

İyi • 23 43 
1 

Orta 7. 14 

KötU 23 43 

Toplam 53 100 

PostUral TEV olarak değerlendirilen 36 ayağın 21 'inde (% 58.3) iyi, 

7'sinde (% 19.5) orta, 8'inde (% 22.2) kötU sonuç alınmıştır. Gerçek TEV 

olduğu düşünülen 17 olgunun 2'sinde (% 11.8) iyi, 1 S'inde (% 88.2) kötü 

sonuç alınmıştır (Tablo-:9). 

Tablo 9: Postilral ve Gerçek TEV Olgulannda KonservaJij'Tedavi Sonuçlan.. 

Sonuç 
A y a k Sayısı 

Postilral TEV % Gerçek TEV % 

İyi 21 58.3 2 11.8 . 
Orta 7 19.5 - -
KötU 8 22.2 15 88.2 

Toplam 36 100 17 100 
" 
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Olguların takip silreleri içerisinde 2 ayakta beşik-:ayak deformitesi 

gelişmiştir. Alçıya bağlı ciddi deri lezyonu ve dolaşım bozukluğu hiç bir 

olguda görillmemiştir. 3 olguda alçı basısına bağlı olarak ortaya çıkan yUzeyel 

deri lezyonları, alçılamaya 7-10 gUn ara verilmesi ile dUzclmiştir. 
Cerrahi Olgular 

Cerrrahi olarak tedavi edilen .olgularda 12 ayağa posteriyor 

serbestleştirme, 2 ayağa önce medyal sonra posteriyor serbestleştirme, 23 

ayağa posteromedyal serbestleştirme (Turco ·ve modifikasyonları), 8 ayağa 
komplet subtalar serbestleştinne, 4 ayağa Evans tipi artrodez (biri CSTR ile 

kombine) ve 1 ayağa da ilçlil artrodez uygulanmıştır. En kısa takip süresi 6 ay, 

en uzun silre 6.3 yıl olup, ortalama takip süresi 27 aydır. 

Olguların klinik ve radyolojik sonuçları Brougham ve Nicol'Un33 

değerlendinne ölçütlerine göre yapılmıştır (Tablo-10). 

Tablo 1 O: Cerralıi Olarak Tedavi Edilen Olgulann Sonuçlan 

için Değerlendinne Kriterleri 

ÇOK İYİ - Normal fonksiyon ve görUnUm 
- Lat. TC açı > 35• 

- Normal fonksiyon ve plantigrat bir ayak " 

- Sabit defonnitenin olmaması 
İYİ - Dorsifleksiyon ve/veya nötrale eversiyon yeteneği 

- Minimal derecede skar . · 
- Lat. TC açı 20-35• 

- Kısıtlı aktivite 
- Aşın planovalgus · 

KÖTÜ - RezidUel sabit deformite 
- Dorsifleksiyon ve/veya nOtrale eversiyon yapamama 
- Hipertrofik ve~a keloid skar · 
- Lat. TC açı < o· . . 

Bu ölçütlere göre 11 olguda (% 22) çok iyi; 28 olguda (% 57) iyi, 10 

olguda(% 21) kötü sonuç elde edilmiştir (Tablo-11). 
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Tablo 11: Cen-ahi Tedavi Sonuçlan . ' . 
Sonuç Ayak Sayısı % 

Çok iyi 11 22 
.. 

İyi 28 57 

KötU 10 21 

Sonuçların yaşa göre dağılımı Tablo~12'de görülmektedir. Yaş 
ilerledikçe kötü sonuç oranının arttığı izlenmekted.ir .. 

Tablo 12: Cen-ahi Tedavi Sonuçlannın Yaşa Göre Dağılımı 

(Ameliyatın Yapıldığı Yaş) • 

.'yaş Çok tyi iyi Kötil 

O- 1 6 9 2 

1 - 2 2 5 2 

-
2-4 1 7 3 

4-6 1 3 2 

6vel' 1 4 1 

Posteriyor serbestleştinne yapılan 12 ayaktan l 'i çok iyi, 11 'i iyi; önce 

medyal sonra posteriyor serbestleştinne yapılan 2 ayaktan 1 'inde çok iyi, 

l 'inde iyi sonuç alınmıştır. Tek seansta posteromedyal serbestleştirme 

uygulanan 23 ayaktan 6'sında çok iyi, 13'ünde iyi, 4'ünde kötü; CSTR yapılan 

8 ayaktan l 'inde çok iyi, 5'inde iyi, 2'sinde kqtil sonuç saptanmıştır. Evans 
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Yöntemi uygulanan 3 ayak ile üçlü artrodez yapılan 1 ayağın sonuçları kötU 

olarak değerlendirilmiştir (Tablo-13 ). 

Tablo 13: Ce"ahi Tedavi Sonuçlannın Ameliyat Tipine Göre Dağılımı. 

' Sonuçlar 
Ameliyat 

Çok tyi tyi KötU 

Posteriyor Serbestleştirme 1 11 -
Önce Mcdyal Sonra Postcriyor 

1 1 -Serbestleştirme · 
Tek Seansta Posteromcdyal 6 13 4 Serbestlestinne 
Komplct Subtalar 
Scrbcstlcsti nne 1 5 2 

Evans Tipi Artrodc1.is - - 3 

ÜçlU Artrodczis - - 1 

Posteromedyal serbestleştinne yapılan 1 olguda ekin defonnitesi, 2 

olguda topuk varusu, 1 olguda da önayağın addüksiyonunun tam düzelmediği 

saptanmıştır. Kötü olarak nitelendirilen CSTR olgularından birinin ayağı daha 

önceden yapılmış ve ayrıntısı bilinmeyen bir medyal ve posteriyor 

serbestleştirme geçirmişti. Bu olguda talonavikUler eklem iliŞkisi 'iyice 

·. bozulm~ş ve kuneiform kemiklerde ileri derecede deformasyon gelişmişti. 
CSTR yapılan diğer olguda ligamentöz laksite ve karşı ayağında konveks pes 

valgus vardı. Evans yöntemi uygulanan bir olgunun iki ayağında da aşırı 

planovalgus deformitesi gelişmi·ştir. Diğer olguda ise ekinus ve varus 

defonnitesi tam düzelmemiştir. Üçlü artrodeı: yapılan olgu, ayakta oldukça 

küçülme olması ve longitudinal arkın çökmesi sebebiyle kötü olarak 

değerlendirilmiş tir. 

Olguların 5'inde yara infeksiyonu görülmüştür. Yakın takip ile bunlar 

ikinci bir ameliyata gerek kalmadan iyileşmiştir. ! olguda alçı basısına bağlı, 2 

olguda diseksiyon ve gerilmeye bağlanan deri ,nekrozu görillmüştUr. Bunlar . 
önemli bir sorun çıkannadan sekonder olarak iyileşmiştir. 
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Şekil 44. Cerrahi olarak tedavi edilen 21 nolu olgunun (G.E, 3 aylık) preoperatif görünümleri. 
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Şekil 45. 21 nolu olgunun prcopcraıif radyograınları . 
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Şekil 46. 21 nolu olgunun postopcratif görünümü. Sağ ayağa posteromedyal, sol ayağa posteriyor 

serbestleştirme yapılmıştır. Her iki ayakta da sonuç iyi bulunmuştur. 
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Şekil 47. 21 nolu olgıııııın postopcratif düıdınİ 'i rad yogr<ıfü. gii r üııiiıııkri. 

L 
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Şekil 48. Cerrahi olarak tedavi edilen, ileri derecede dcfomİasyonlu gecikmiş yaştaki olgumuzun (T.A. 26 

nolu olgu, 10 yaş) preoperatif görünümleri. 
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Şekil 49. 26 nolu olgunun prcop,·raıif mdyogmmı. 

Şekil 50, ÇSTR+kulkarıcokuboid aıtrodczis uygulanan 26 nolu olgunun posıopcraıif radyograıııı. 
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Şekil 51. 26 nolu olgunun poıi>pcratif görünümleri(sıı9 ayak). 
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TARTIŞMA 

Konjenital talipes ekinovarusta tedavinin amacı; ayakta normal esnekliği ve kas 

dengesini sağlamak, plantigrat, iç ve dış kenarları eşit, hafif kalkaneovalgusta ve 

kallozitelerin olmadığı bir ayak sağlamaktır. Bu amaçlar için de talokalkaneonaviküler 

eklemin çıkığını veya sublükasyonunu konsantrik biçimde redükte etmek, bu redüksiyonu 

devam ettirmek ve ayakbileği ile tarsusun normal eklemsel dizilimini sağlamak gereklidir. 

Bu redüksiyonu yapmak ve dizilimi başarmak için çok çeşitli tedavi yöntemleri 

vardır. Bu kadar farklı stratejilerin olması da herhalde deformitenin patolojisinin henüz tam 

olarak belirlenememesi ve temel kavramların tartışma konusu olmasından kaynaklanmaktadır. 

Artan cerrahi eğilimlere rağmen konservatif yöntemler talipes ekinovarusun 

tedavisindeki yerini azalarak da olsa korumaktadır. 

Konjenital talipes ekinovarusun iki ayn antiteye ayrılması gerektiği giderek daha çok 

yazar tarafından önerilmektedir. 163,165,l66,l86•203•211 Buna göre, fleksibil olan tip postüral 

şekildir ve konservatif yönteme çok iyi cevap verir. Ancak rijit tip (gerçek tali pes ekinovarus) 

konservatif yöntemlerle tedavi edilememe~tedir. Ne yazık ki, bu iki tipin ayrımı verilen çeşitli 

ölçütlere karşın henUz kesin olarak yapılamamaktadır. 

Açık olan verilerden biri, tedaviye ne kadar erken başlanırsa, alınacak sonuçların da 

bununla orantılı olarak o kadar iyi olacağıdır. Geleneksel egzersiz ve alçılama yöntemleri 

dışında Bensahel ve ark. fizyoterapiye özel bir önem vermişlerdir. Bu şekilde olguların % 

48'inden iyi, % 29'undan orta sonuç almışlar, böylece hastaların% 77'sinde kabul edilebilir 

sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdir.28 Karski, doğumun ilk saatlerinden itibaren tedaviye 

başlamanın önemini vurgulayarak, 6-8 haftada olguların % 50'sinin tamını kalanının da varus 

ve addUksiyon defonnitelerini dilzelttiğini bildirmiştir. 126 ilginç olarak, bu erken tedavi 

yöntemine başladıklarından beri, "rijit uyak" görmediklerini söylemişlerdir. 
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Akyol ve Karlı 0-4 hafta arasında tedaviye başladıkları olgularda % 78 dUzelme 

old.uğ~nu, 13 haftanın üzerindeki çocuklarda ise başarı oranının % 33'e düştüğünü 
belırtmışlerdir. S · 

Olgularımızın 30'unda (% 83.3) tedaviye başlama yaşının 0-4 ay olduğu 
saptanmıştır. Geç başvuran olgulara başlangıçta postilral olduğu ve dilzeltilebileceği 
dilşUnUlerek alçı korcksiyonu uygulanması konservatif tedaviye başlama yaşının 
yükselmesine sebep olmuştur. 

Konservatif tedavi suresini ortalama olar".ık Bensahel 3 ay, Karski 6-8 hafta, Altıntaş 
ve ark. 6-8 hafta, Biçimoğlu ve Dinçer 9.3 alçı olarak bildirmişlerdir. Lovell ve ark. Kite 

yöntemini uygulayarak tedavi ettikleri 121 ayağa ortalama 75 alçı yapmışlardır. Bu silre 
ortalama 20 aylık bir sureyi geçmektedir.12,28,30,126,140 

Olgulanmıza uyguladığımız alçı sayısı ortalama 14 olarak bulunmuştur. Konservatif 

tedaviye cevap veren olgularda, tedavi suresi ortalama 3.5 aydır. Alçı sayısı ortalamasının 
yüksekliği, bazı olgulara haftada iki kez alçı uygulanmasından ve tedaviye yavaş cevap veren 

olgulara daha fazla sayıda alçı yapılmasından kaynaklanmıştır. 

Konservatif tedavide başarılı sonuçlan, Kite% 92, Wynne-Davis % 30, Laaveg ve 

Ponseti ~ 12, Price ve Lovell % 60, Ghali % 48 olarak bildirmişlerdir.203 Gerçek (rijit) 

tipteki olgularda başarı oranını McKay % 15'den az, Tachdjian % 5-1 O olarak belirtmişlerdir. 

Bensahel'in iyi sonuç oranı yukarda belirtildiği gibi % 48'dir. Ülkemizde Sipahioğlu ve 

Atilla % 44, Tümer ve ark. % 33, Biçimoğlu ve Dinçer% 17.6, Altıntaş ve ark. % 52.8, 

Egemenli ve Göğilş % 19, Çeliker ve Hünneydan % 75, Akyol ve Karlı % 72, Kutlu ve ark. 
% 52 iyi sonuç bildinnişlerdir.5,12,30,50,79,137,199,223 

·Bizim konservatif tedavide başarı oranımız o/o 43'tür. Tipleme yapıldığında ise 

literatürle uygun olarak, gerçek TEV olduğu dUşünUlen olgularda sadece % 11.8 oranında 

başarı sağlanmıştır. 
Konservatif tedavi sonuçları arasındaki farklılığın, olguların postüral-gerçek 

ayrımının yapılmamasına ve değerlen~inne kriterlerinin farklılığına bağlı olduğuna 

inanıyoruz. 

Konjenital talipes ekinovarusun tedavisini sağl;tmada cerrahi yöntemler eskiye göre 

giderek ağırlık kazanmaktadır.9,76 Cerrahi yaşı da giderek kilçillmektedir. Neonatal devrede 

cerrahiye gitmenin gerekli olduğunu söyleyenler dışında167 • 174 , 6-12 haftadan sonra 

deformite düzelmiyorsa cerrahi olarak düzeltmek gerektiğini bildirenler 

çoğunluktadır. 36,57,85,145,154, 163, 186, 194,211,217 

İngiliz stratejisi Attenborough'un ilkelerine dayalıdır ve ilçüncü ay civarında yapılan 

serbestleştirme ameliyatlarını içerir.27 Bensahel de geniş cerrahiye karşı olmasına rağmen, 

yaşı ameliyat için kısıtlayıcı bir etken olarak görmemektedir.26 DeRosa; hastanın yaşının 
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am~liyat sonuçlannı etkilemediğini iddia ederken58 Dimeglio ve Franke ise, bir yaştan önce 
genış cerrahiyi tavsiye etmemektedirler.63,85 · 

Ülkemizde, cerrahi tedaviye başlama yaşı GöğUş ve Öztimur .1 yaş altı, Akyol ve 
Karlı 8 ay, Hnmzaoğlu ve ark. 3.5 ay, Ege ve ark. 6 ay, Görgeç ve ark. 4 ay, KörUklU ve 
ark. 4 ay, Ôzbarlas ve ark.nda is·e 3 ay olarak görUlmektedir.6,72,90,93,99,136 

Olgulanmızda cerrahi tedaviye başlangıç yaşı 3 aya kadar inmiştir. Bu seride yaş 
sının 3 ay- 17 yıl arasında olup, ortalama 3.1 yıl olarak saptanmıştır. ÜçlU artrodez yapılan 
17 yaşındaki olgu hariç tutulduğunda olguları mızın· yaş ortalaması 2. 7 yıl olarak 
bulunmuştur. Ülkemizde bu yaş ortalamasının yıllarla ifade edilmesi, sağlık hizmetlerinin 
organizasyon eksikliği ve sosyokilltUrel düzey ile açıklanabilir. 

Talipes ckinovarusta cerrahinin yaşı dışında yapılacak ameliyatın ne olacağı da 
tartışmalıdır. Ameliyatın genişlik derecesini yaşa göre ayarlayanlar olduğu gibi aynı yaş 

kümesinde d.eğişik indikasyonlar ileri sürenler de vardır. Geniş serilerde yalnızca posteriyor 
serbestleştirmeyi önerenlere138 karşı Simons, bunun subtalar eklemde varus deformitesine 

.. yol açacağını, çUnkU subtalar eklemin medyal kapsUlUnün, talonavikUler eklem kapsUlüniln 
·. ve interosseöz ligamentin bu yöntemle serbestleştirilemeyeceğini söylemiştir.197 Drvaric ve 

ark. tek başına posteriyor serbestleştirme indikasyonunun kendi deneyimlerine göre nadir 
olduğunu söylemiştir.67 Roberts ve ark. serbestleştirme arttıkça kavus ve varus 

deformitesinin o oranda daha iyi düzeldiğini bildirmiştir. Eilert, 10-36 haftalık olgulara 
Lloyd-Robert tipi posteriyor serbestleştirme ve 7-12 aylık çocuklara da Turco tipi 
posteromedyal serbestleştirme yaparak sonuçlan kıyaslamıştır. Turco grubunda daha iyi bir 
anatomik düzelme saptanmıştır.73,173 

Turco, tek-seansta posteromedyal serbestleştirme ve talonavikUler eklemin açık 
redilksiyonunu gerçekleştirirken medyalde geniş bir subtalar serbestleştirme yapmaktadır. 

Buna karşılık Goldner, talipes ekinovarusun tedavisinde geniş subtalar artrotomiyi gereksiz 
bulmaktadır. Goldner, subtalar serbestleştirme dışında cerrahisini oldukça geniş 

tutmaktadır.89 Yngve geniş subtalar serbestleştirme yapmaksızın tedavi ettiği olgularda% 92 
tatmin edici sonuç bildirmiştir.238,239,2'40 Bensahel ve ark. da subtalar serbestleştirme 

yapmamaktadır.27 Buna karşılık olguya göre medyal (midtarsal) ve posteriyor (tibyotalar) 

yapılan serbestleştirip, gerekirse plantar ve kalkaneokuboid yapılara uzandıkları bir 

medyoposteriyor serbestleştirme yöntemi tanımlamışlardır.25 

Turco, tibyalis posteriyor tendonunu kesip bırakmış ve fleksör tendonlan uzatmayı 
gereksiz bulmuştur. Denham da tam bir düzelme için tibyalis posteriyor tendonunun 
kesilmesi gerektiğini dilşUnmektedir.55 Ancak, düztabanlık gelişebileceği için buna karşı 

çıkılmıştır. Denham, aynca, bilinmeyen bir sebeple ko~jenital talipes ekinovarusta fleksör 

tendonların embriyolojik olarak kısa olduğunu ve tedavide uzatılması gerektiğini öne 
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sünnüştilr. 56 

B.iz olgulanmızda tibyalis posteriyor tendonunu uzattıktan sonra arada kılıftan oluşan 
sağlam bır tünel de bırakarak tekrar sil türe ettik. Genel eğilime uygun· olarak, fleksör 
tendonlan gergin olan olgularda uzattık. . . . 

Turco, kendi yöntemi ile % 83.8 çok iyi ve iyi sonuç bildinniştir. Porat, önceki 
posteriyor serbestleştinneyi de içeren stratejilerini değiştirip hastanelerinde Turco tekniği 
uygulamaya geçtiklerini bildirdiği yazısında, Turco ameliyatının sonuçlannı çok mükemmel 

bulduğunu söylemiştir. 163 Pecak ve ark. bu teknikle % 69 iyi sonuç bildimıiştir. Ülkemizde 

aynı yöntemle Sözen ve. ark. 1-2 yaş grubunda % 100, 5-8 yaş grubunda % 50 iyi sonuç 
· :~ bildirirken, Akyol ve Karlı % 58, KörilklU ve Özmen % 75, Özbarlas ve ark. % 90, Ersan ve 

ark. % 71.4 iyi sonuç vermişlerdir.78,136,159,162,204 

Turco yöntemi uyguladığımız 23 olgunun 6 sında çok iyi, 13'ünde iyi, 4'ünde kötü 
sonuç elde edilmiştir. Çok iyi ve iyi sonuçlar Turco grubu içinde % 82'dir. 

Komplet subtalar serbestleştirme ameliyatı (CSTR) konjenital talipes ekinovarusun 
tedavisinde şimdiye kadar görülen teknikler arasında en mantıklı yaklaşımı vermektedir. 
Deformitenin düzeltilmesinde gereken unsurlar büyük bir açıklıkla ifade edilmektedir. 
McKay'in horizontal subtalar rotasyon kavramını tedavide kullanmaya başlaması ve 
manipulasyon tekniğini tilmilyle değiştirmesi oldukça önemli bir gelişmedir. 

Magone ve ark. Carroll, Turco ve McKay'in ameliyat tekniklerini kıyaslamalı olarak 

araştınnıştır'. Carroll tekniği ile% 11 çok iyi,% 37 iyi, Turco tekniği ile de% 12.5 çok iyi, 

% 33.3 iyi sonuç alınmıştır. McKay tekniği ile % 12.5 çok iyi ve % 50 iyi sonuç alınmıştır. 
Görgeç ve ark. CSTR yaptıkları olgulardan % 64 iyi sonuç alırken, Ege ve ark. % 94 iyi 

sonuç bildirmişlerdir. Hamzaoğlu ve ark. biltiln olgularında iyi sonuç 

bulmuşlardır. 72,93,99 •144 

CSTR yöntemi ile tedavi ettiğimiz olgularda % 75 iyi sonuç elde edilmiştir. Ancak 

CSTR yapılan olguların hem yaş ortalaması 6.4 yıldır; hem olgu sayısı fazla değildir. 

Ortalama izleme silresi 1-3 yıl civarındadır. 
Kliniğimizde CSTR yönteminin ·uygulanmasına 1989 yılında başlanmıştır. Hafif 

deformiteli olgularda gerektiği kadar cerrahi uygulan'makta, agresif cerrahiden 

kaçınılmaktadır. Şiddetli olgularda ise posteromedyal (Turco tipi) veya komplet subtalar 

(Simons ve McKay tipi) serbestleştirme seçilerek yapılmakta ve olgulann sonuçlan arasında 

kıyaslama yapılabilmesi için yeterli sayıya ulaşması beklenmektedir. . . . . 
Konjenital talipes ekinovarusun ameliyatında interosseöz lıgu~entın kesılıp 

kesilmemesi konusunda farklı görüşler öne sUrUlmUştUr. Turco, McKay ve .Sımons gereken 

1 1 d bu ligamenti kesmeyi önermişlerdir. Ghali'ye göre bu lıgament lateral 
o gu ar a . . . d b' 'd' 88 
kalkaneokuboid ligament ile birlikte ayakta dokunulmaması gereken ıkı yapı an ın ır. 
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Havıtçıoğlu ve ark. yaptıkları biyomekanik çalışmada, TEV'li ayakta defonne edici yüklerin 
sustcntakulum bölgesinde yoğunlaştığını ortaya koymuşlardır. Sustentakulumdaki kilit 

mekanizmasını ayakta deformasyon yerleşmeden cerrahi yöntemle çözmek gerektiğini ve 

bunun için interosseöz talokalkaneal ligamentin erkenden kesilmesini sağlamanın zorunlu 
olduğunu ileri silrmilşlerdir.102 

Olgularımızda interosseöz talakolkaneal ligament, subtalar esnekliğin olduğu 
durumlar dışında genellikle kesilmiştir. 

Talipes ekinovarus ameliyatlarında pnömatik turnike kullanımının insizyonda nekroz 
insidensini etkilemediği söylenmiştir. 39 Doğrudan nekroza yol açmasa da 2-2.5 saatlik 

iskeminin doku direncini kırarak infeksiyon olasılığını arttırdığı dUşUnUlebilir. 
fahmy, talipes ekinovarusta alçı ve uzun sureli ortotik cihazların yerini alacak bir 

tutucu ip tekniği geliştirmiştir. 2/0 polyester veya naylon siltilr ipliğini iki kat yaparak beşinci 

metatars bazisi ve fibula alt ucundan geçirip, ipi gerdirerek ameliyat yapılmış olguyu 

koreksiyonda tutmaktadır. 81 

Konjenital talipes ekinovarusta kemik ameliyatları ilzerine geniş bir deneyimimi~ 
yoktur. Çeliker ve ark. Evans ameliyatında tatmin edici s~nuçlar almışken49, bizim ilç 

olgumuzda da kötU sonuç elde edilmiştir. Bu üç olgu Evans ameliyatının daha popiller 
olduğu yıllarda yapılmıştır ve yaşlan 5-6 arasındadır. Oysa gilnilmilzdeki sonuçlar 9 
yaşından önce yapılan Evans artrodezinin aşın valgus komplikasyonu ile sonuçlanacağını 
göstermiştir. 

Gecikmiş, nilks gösteren olgularda kemik ameliyatlarına göre Ustilnlilk gösteren yeni 
bir teknik popUlarite kazanmaya başlamıştır. İlizarov fiksatörU ile ileri yaşlardaki gecikmiş, 

rijit deformiteli olgular, şaşırtıcı biçimde düzeltilebilmektedir. Üstelik ayakta bir artrodez 

yapılmamakta ve ayale kUçUlmemektedir. Ülkemizde de İlizarov eksternal fiksatörU ilkeleri 
uygulanarak başarılı sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. Karlı ve Caniklioğlu dilzelttikleri 

toplam yedi olgu sunmuşlardır.37,125 
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SONUÇ 

Sık görülen bir defonnite olan konjenital (idyopatik) talipes ekinovarus 

hakkında günümüzdeki bilgilerimizin gözden geçirilmesi sonucu özet olarak; 

· 1. Konjenital talipes ekinovarusun etyolojisi henüz bilinmemektedir. 
Genetik ile etyoloji iç içedir. 

2. Genetik olarak. idyopatik talipes ekinovarusun primer planda 

multifaktöriyel kalıtım sistemiyle oluşturulduğu düşünUlmcktcdir. Bu sistem, 

intrauterin çevresel etkenler tarafından değişikliğe uğratılır ve olasılıkla 

dominant yoldan etki eden bir gen ile değiştirilir. 

Deformitenin geçiş şeklinin izolasyonu insidensinin azalmasında ve 

meydana geliş olasılığının tahmin edilmesinde yardım sağlayacak, dolayısıyla 

genetik danışmanlığın anne-babaya vereceği hizmet artacaktır. Bu hizmet 

şimdilik fazla değildir. 

3. Patolojik anatomideki önemli yenilikler, dikkatlerin posterolateral 

kontraktüriln önemine ve kalkaneusun horizontal subtalar rotasyonuna 

yönelmesidir. Kalkaneus gerçekte dış malleole yakınken, topuğun niçin 

varusta gözilktilğil sorusu cevaplandırılmıştır. Ayrıca kalkaneokuboid eklemin 

çıkığı da ilgi çekmeğe başlamıştır. 

. 4. Gerçek (strüktürel) talipes ekinovarusun postüral çarpıkayaktan ayn 
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tutulması gündeme gelmiştir. 

5. Radyolojik olarak , ayak standardizc edi lıniş YfüllcmJcrlc 

değerlendirilmelidir. Pozisyon verilmesi çok önemlidir Bilg' 
· ısa yarlı 

tomografi ve benzeri ileri teknikler yeni patolojik kavramların (1 
· ateral 

kalkaneal rotatuar sublilksasyon gibi) ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

6. Konservatif tedavi sırasında fizyoterapiye özel bir önem 
verilmelidir ... · 

7. Konjenital tali pes ekinovarusun tedavisinde talokalkaneonaviküler 

ve kalkaneokuboid eklemlerin açık redüksiyonu önem kazanmağa başlamı t 
ş ır. 

Gerçek TEV'in tedavisinde açık cerrahi redüksiyon ılımlı (konservatif) 

yöntem sayılmaktadır. Kalçanın konjenital çıkığının tedavisinde altta yatan 

ilkeler talokalkaneonaviküler sferoit eklemin intrauterin çıkığına da 

uygulanmalıdır. 

8. Cerrahi tedavi yaşı ikinci-üçüncü aya kadar inmiştir. 

9_. Cerrahi tedaviyi yaparken, özellikle, kalkaneusun ön ucunun 

.. medyale arka ucunun laterale döndüğü horizontal rotasyonu, kalkaneusun ön 

··ucunun plantar yöne arka ucunun yukarıya yöneldiği sagital rotasyonu ve 

kalkaneusun supin~syona geldiği frontal rotasyonu diğer deformitelerle 

birlikte tek-seansta düzeltmeyi amaçlayan komplet subtalar serbestleştirme 

ameliyatı tedavideki yerini almıştır. 

I O. Cincinnati insizyonu, daha rahat bir çalışma alanı vermesinden 

dolayı talipes ekinovarusun tedavisinde kullanılmağa başlanmıştır. 

11. Arteriyografik çalışmalardan çıkarılan bir ders; büyük TEV'li bir 

çocuğu ameliyat ederken, tek büyük damarın posteriyor tibyal arter 

olduğunun unutulmamasıdır. Bu yapı iyi korunmalı, ayağın lateral tarafmd_a 

çalışırken lateral plantar artere hasar vermemeli, koreksiyon yaparken daman 

çok germemelidir. 

12. En iyi sonuç için, ayak bir kerede. bütilnüyle düzeltilmelidir. 

Düzelme için btitiln ölçiitlere ulaşılıncaya kadar ısrar edilmelidir. Talipes 
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ekinovarus cerrahisinde en istenmeyen durum küçük ameliyatlarla 

deformiteyi kısmen düzeltmektir. 

13. Tedavi yöntemleri konusunda tartışmalar devam etmektedir. 

Ekoller, birbirlerine saldırgan cerrahi-yetersiz cerrahi suçlamalarını 
yöneltmektedir. 

Konjenital talipes ekinovarusun tedavisinde hastanemizin protokolü şu 

noktalarda değişmiştir: 

1. Deformiteli olguların izleme ve değerlendirme sistemi yeniden 

düzenlenmiştir. 

2. Konservatif tedavi ve postoperatif devrede fizyoterapinin ağırlığı 

artmıştır. 

3. Cerrahi tedavi yaşı üçüncü aya kadar inmiştir. 

4. Cerrahi tedavi yöntemleri arasına komplet subtalar serbestleştirme 

de girmiştir. 
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ÖZET 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalında Ocak 1985--Şubat 1991 tarihleri arasında tedavi edilen konjenital 

.. talipes ekinovaruslu 50 olgunun 80 ayağının sonuçları sunulmuştur. 36 

··olgunun 53 ayağına konservatif tedavi (manipulasyon ve alçılama) 

uygulanmış; bunların % 43'ünden iyi, % 14'ünden orta, % 43'ünden de kötü 

sonuç alınmıştır. Konservatiftedavi uygulanan 16 olgunun 22 ayağı sonradan 

cerrahi tedaviye alınmıştır. Bunlarla birlikte 31 olgunun 49 ayağına cerrahi 

tedavi yapılmıştır. Cerrahi işlem olarak posteriyor serbestleştirme, önce 

medyal sonra posteriyor serbestleştirme, tek-seansta posteriyor 

serbestleştirme, komplet subtalar serbestleştirme, kalkaneokuboid eklem 

rezeksiyon ve artrodezisi ve üçlü artrodezis uygulanmıştır. Cerrahi tedavi 

uygulanan olgulardan % 22'sinde çok iyi, % 57'sinde iyi, % 21 'inde kötü 

sonuç alınmıştır. 
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REVIEWOFTHELITERATURE AND OURTREATMENT 

RESULTS iN CONGENITALTALIPESEQUINOVARUS 

SUMMARY 

in this study, the results of 80 fcet of 50 patients with 

congenital talipes equinovarus were presented. The study was 

made in the Orthopaedics and Traumatology Department of 

Medical School of Atatürk University between January 1985 and 

February 1991. 53 feet of 35 patients were conservatively treated 

by manipulation and cast application. Of these cases, 43 % was of 

good result, 14 % of fair result and 43 % of poor result. 49 feet of 

31 cases, including 22 feet of 16 cases applied conservative 

trcatmcnt but not corrccted, wcrc opcrated by postcrior rclcase, 

postcrior release after medial release, posteromedial release, 

complete subtalar release, resection and arthrodesis of calcaneal 

cuboid joint and triple arthrodesis. Of these patients, 22 % was of 

excellent result, 57 % of good result, 21 % of poor result. 
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