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ÖNSÖZ 
 

 
Kedilerde humerus kırklarının sağaltımında kemiğin lokalizasyonu, anatomik yapısı 
ve önemli sinir ve damarsal yapılarla olan yakın ilişkisi nedeniyle bu kırıklara 
dikkatle yaklaşılmalıdır. Ayrıca kedilerde humerus’un köpeklere göre anatomik 
farklılıklar göstermesi, kırığın genel değerlendirmeleri ve sağaltımında farklı 
uygulamaları gerektirebilir. Kırık oluşumundan sonra en kısa sürede sağaltım 
seçeneği belirlenmeli ve tam bir anatomik redüksiyonla rijid fiksasyon 
gerçekleştirilmelidir. Operasyon için hekimin deneyimli olması gereği yanında, 
postoperatif bakım ve iyileşme dönemi tamamlanıncaya kadar hastanın izlenmesi de 
önemlidir. 
 
  
 Bu çalışmada kedilerde karşılaşılan humerus kırıklarının nedeni, tipi ve 
lokalizasyonuna ile ilgili bilgiler aktarılırken, karşılaşılan humerus kırıklarında 
uygulanan fiksasyon yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.  
 
 
 Tez çalışmasının konu seçiminde ve hazırlanmasında yardımcı olan, desteğini 
esirgemeyen danışmanım Yrd.Doç.Dr. Mehmet SAĞLAM’a, teorik ve pratik 
çalışmalardaki yardımları için Prof.Dr. Hasan BİLGİLİ, Prof.Dr. Ümit KAYA ve 
Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üye ve yardımcılarına teşekkür ederim.    
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1 
 

 

1. GİRİŞ 
 
 
 

1.1. Anatomi 

 
 
Ön ekstremitenin en büyük kemiği olan humerus’un proksimal 2/3’ü eğimli olup, 

cranial yüzü konveks, caudal yüzü konkavdır ve distal yönde condylus humeri olarak 

sonlanır (Simpson, 2004 Tomlinson, 1993). Proksimal ucunda caput humeri ve 

bunun craniolateralindetuberculum majus, medialinde de bundan daha küçük bir 

çıkıntı oluşturan tuberculum minus bulunur. Tuberculum majus, m. supraspinatus ve 

m. infraspinatus’un tendosu ile m. pectoralis’in, tuberculum minus ise m. 

subscapularis'in insertio yeridir. Caput humeri’nin eklem yüzü, birlikte articulatio 

humeri’yi oluşturduğu scapula’nın eklem yüzü olan cavitas glenoidea’dan yaklaşık 

iki kat büyüktür (Tomlinson, 1993). 

 
 

Collum humeri distale doğru kalınlaşır. Cranial yüzü konveks, caudal yüzü 

bunun tersine konkavdır. Medial yüzü proksimal ve distal uçlardaki belirgin 

genişlemeler dışında daha düz bir yapıya sahiptir. Lateral yüzü üzerindeki en belirgin 

yapı m.brachialis’in üzerini örttüğü sulcus musculus brachialis’dir. Tuberculum 

majus ve minus arasında musculus biceps brachii’nin tendosunun seyrettiği sulcus 

intertubercularis yer alır (Tomlinson, 1993).  

 
 
Humerus’un distal ucunu condylus humeri oluşturur. Condylus humeri’nin 

laterali capitulum humeri adını alır ve mediale göre daha küçük olup, caput radii ile 

eklemleşir. Condylus humeri’nin mediali ise, ulna’nın incisura trochlearis’i ile 

eklemleşen trochlea humeri adını alır. Diğer memeli hayvanlarda capitulum humeri 

ve trochlea humeri’nin kaynaşması nedeniyle, condylus humeri tek bir yapı 

oluşturur. Trochlea’nın proksimalinin cranialinde fossa radialis, caudalinde ise fossa 

olecrani bulunur Köpeklerde bu iki fossa foramen supratrochleareile iştiraktedir 

(Dursun, 1999). Kedilerde ise, epicondylus medialis’in hemen üzerinde foramen 

supracondylicum vardır (Tomlinson, 1993). Kedilerde diğer karnivorlarda olduğu 

gibi foramen supratrochleare yoktur (Denny ve Butterwort, 2000). Fossa radialis’in 
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medialinde fossa coronoidea denilen bir çukurluk daha bulunur (şekil 1.1B). Yalnız 

kedilerde var olan bu yapıya dirsek ekleminin fleksiyonu sırasında ulna’nın 

processus coronoideus medialis’i girer (Dursun, 1999). 

 

 
  A.       B. 
 
Şekil 1.1. A.Kedide condylus humeri’nin distal görünümü. “F” condylus humeri’nin en dar yeri 

(Langley-Hobbs ve Straw, 2005). B. Sağ condylus humerinin cranial görünümü ve fossa coronoidea   

( Constantinescu ve ark., 2007) 

 

Epicondylus lateralis’in craniali ve biraz distalinde extensor fossa bulunur. 

Extensor fossa, humerus’un intercondyler kırıklarında vida yerleştirmek için en 

uygun yerdir. Condylus medialis condylus lateralis’den daha büyüktür. 

Epicondyluslar yapışan kas yapılarının fonksiyonuna göre fleksor ve ekstensor olarak 

adlandırılır. Antebrachium’un ekstensor kasları epicondylus lateralis’e “epicondylus 

extensorius”, fleksor kasları da epicondylus medialis’e “epicondylus flexorius” 

yapışır (Tomlinson, 1993). 

 

 
 

Şekil 1.2. Kedide humerus’un; A) Medial, B) Caudomedial, C) Cranial görünümü (Langley-Hobbs ve 

Straw, 2005). 
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1.1.1.  Bölgenin Kas, Sinir ve Damar Yapısı  
 
 
Humerus yoğun kas grubu ile çevrili olmasına rağmen, proksimaldeki tuberculum 

majus ve distaldeki epicondylus lateralis kolayca palpe edilebilir. Sulcus 

musculusbrachialis üzerine yapışan musculus brachialis’in distal lateral yüzünden 

geçen nervus radialis burayı önemli kılar. Distal 1/3’ün lateralinde seyreden nervus 

radialis, m. triceps brachii’nin derinlerinde ve m. brachialis’in üzerinde bulunur 

(Tomlinson, 1993). Bu seviyedeki kırık oluşumu ile oldukça sık karşılaşılır. Bu 

nedenle, nervus radialis lezyonu yönünden humerus kırıkları her zaman risklidir. 

Kedilerde distal humerus’ta bulunan foramen supracondylicum, içinden arteria 

brachialis ve nervus medialis’in geçmesi nedeniyle önemlidir (Şekil 1.3) (Simpson, 

2004). Köpeklerde ise, nervus medialis condylus medialis’in cranialinde seyreder 

(Denny ve Butterwort, 2000). Nervus radialis lezyonunun görülme sıklığı az olsa da 

daima kontrol edilmelidir. Humerus’un medial yüzünde nervus medianus, nervus 

ulnaris ve nervus musculocuteneus ile birlikte arteria brachialis kemik yüzeyine 

paralel olarak seyreder (Simpson, 2004). Plexus brachialis’in diğer kollarında da 

lezyon oluşabilen humerus kırıklarında, tüm ön ekstremite değerlendirilmelidir. 

Bölgenin operatif yaklaşımlarında bu oluşumları korumak ayrıca önemlidir 

(Tomlinson, 1993). 

 

  
 

Şekil 1.3. Kedide foramen supracondylicum’dan geçen nervus medialis (Denny ve Butterworth, 

2000). 
 

Humerus’un göğüs boşluğu ile olan ilişkisi, humerus kırıklarında costaların 

radyografik muayeneleri ve bölgenin oskültasyonunu da zorunlu kılar (Macias ve 

ark., 2006). 



4 
 

 

1.1.2. Kemiği Besleyen Damar Yapısı 

 
 
Gelişimini tamamlamış kedi ve köpeklerde a.circumflexia humeri caudalis’in 

dallarından biri olan a. collateralis radialis’den çıkan arteria nutricia humeri kemiğe 

caudal yüzün orta hattından girer. Ayrıca kaslardan köken alan damarlar ve diyafizer 

uçlardan giren damarlar da kemiği besleyebilir (Newton ve Nunamaker, 1985). 

 
Çizelge 1.1 .Kedilerde humerus’un büyüme plaklarının radyografik olarak gözlenebilen kapanma 
zamanı (Norsworty ve ark., 2006) 
 

Proksimal epifiz 18-24 aylık 

Distal Epifiz 4 aylık 

Condylus humeri 3.5 aylık 

Epicondylus medialis 4 aylık 

Epicondylus lateralis 3.5 aylık 

 
Çizelge1. 2. Kedilerde humerus’un epifizer plaklarının kapanma zamanı(Norsworty ve ark., 2006) 
 

Proksimal Epifiz 547-730 gün 
Condylus lateralis ve medialis 98 gün 
Epicondylus medialis 112-126 gün 

 
 
 

1.2. Humerus Kırıkları 

 
 
Humerus, kedilerde köpeklere göre daha küçük ve daha düz bir yapıdadır (Langley-

Hobbs ve Straw 2005). Kedilerde görülme sıklığı %4.4 olan humerus kırıklarının 

köpeklerdeki dağılımı %5.4 ile %7.7 arasındadır (Tomlinson, 1993; Simpson, 

2004).Başka bir kaynak humerus kırıklarının kedilerde görülme sıklığını %5-13 

olarak belirtmiştir. Humerus’taki kırıkların çoğu kemiğin diyafizinde ya da distal 

1/3’ünde oluşur. Bir çalışmada değerlendirilen 130 olguda; humerus’taki kırıkların 

%4’ü proksimalde, %47’si diyafizde, %13’ü supracondyler bölgede ve %37’si distal 

artiküler bölgede olduğu belirlenmiştir (Langey-Hobbs, 2008; Piermattei ve ark., 

2006). Aynı zamanda kediler köpeklere göre anatomik yönden daha düz ve geniş bir 

condyler yapıya sahip olduğundan, kedilerde condyler kırık oluşumu da daha az 

gözlenir (Harari,  2002). Diğer bir çalışmaya göre; unicondyler humerus kırıklarının 
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%90’ı minör travmalar sonucu oluşurken, supracondyler ve distal humerus 

kırıklarının %82’sinin şiddetli travmalar sonucu oluştuğu belirlenmiştir (Vannini ve 

ark., 1988). Condylus lateralis ayrılması gibi basit condyler kırıklara kedilerde 

köpeklere göre oldukça ender rastlanır (Langey-Hobbs 2008). Başka bir çalışmaya 

göre, trafik kazalarının humerus kırıklarının oluşumunda %70 oranında etken olduğu 

belirlenmiştir. Aynı çalışmada, kırıkların yarısının humerus’un distal bölümünde 

oluştuğu ve bunun %74’ünün de dirsek eklemi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Bardet 

ve ark., 1983). 

 
 

Trafik kazaları sonucunda oluşan kırıkların yanı sıra diğer olası lezyonlar göz 

önüne alınarak, hastanın kapsamlı olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Kardiyovasküler, respiratorik ve nörolojik muayeneler önemlidir. Thoracal 

radyografi ile olası pneumothorax, hemothorax, akciğer lezyonları, hernia 

diaphragmatica, costa kırıkları ve spinal kırıklar belirlenebilir. Göğüs bölgesinin iki 

yönlü radyografisinin alınması değerlendirme için yeterlidir (Alkan, 1999).Travmatik 

myocarditis’den kaynaklanabilecek aritmi olguları elektrokardiografi ile 

değerlendirilebilir (Tomlinson, 1993). Nörolojik sistem muayenesi, lezyonun 

öneminin belirlenmesi ve sonuçlarının hasta sahibine aktarılması yönünden cerrahi 

girişimlerden önce yapılmalıdır. Spinal travmalar, plexus brachialis rupturları ve 

radial paraliz gibi sinir lezyonları humerus kırıkları ile birlikte karşılaşılabilecek olası 

lezyonlardır.Nöropraksi, aksonotmesis, nörotmesis şeklinde görülen radial sinir 

lezyonlarına genellikle, orta hat ile distal humerus arasında oluşan oblik ya da parçalı 

humerus kırıkları eşlik eder (Knecht ve Raffe, 1985). Çoğu hastada etkilenen 

ekstremitede deri duyusu varsa, motorik sinir fonksiyonları 1-6 hafta içinde düzelir 

(Simpson, 2004).  Pulvinus’daki uyarıma verilen yanıtın değerlendirilmesi ve deri 

duyumunun varlığı, sinirsel lezyonunun belirlenmesi açısından önemlidir. Humerus 

kırığı sonucunda oluşan akut ağrı nedeniyle, hastalar ilgili ekstremiteyi kullanamaz 

ve dirsek ekleminin distalinde ekstremitenin yere süründüğü gözlenir. Bu durum, 

sinir lezyonundan kaynaklanan düşük proprioseptif yanıtın da görünümüdür. Ayrıca 

pulvinus refleksi de ağrıdan dolayı düzgün gözlemlenmeyebilir. Bu nedenle, sinir 

lezyonunun belirlenmesi erken dönemde çok zordur (Piermattei ve ark., 2006). 
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Operasyon öncesinde bandaj veya splint uygulaması önerilmez. Çünkü, 

humerus’un proksimali standart splint konfigürasyonuyla stabilize edilemez. Bu 

nedenle humerus kırığının bandajsız hali bandajlı ya da splintli halinden daha 

stabildir. Analjezi ve hareket sınırlaması gerekir (Tomlinson, 1993). Operatif 

girişimle anatomik redüksiyon ve fiksasyonu sağlanan humerus kırıklarında da 

bandaj uygulaması çoğunlukla gerekli değildir. Geçici bir stabilizasyon gerekirse, 

önerilen bandaj şekli “spica splint”dir. Humerus kırıklarında uygulanan konservatif 

sağaltım yöntemleri genelde olumlu sonuç vermemektedir. Zira uygulanan bandaj, 

kırık fragmentlerini etkileyen kuvvetleri tam olarak engelleyemez (Simpson, 2004). 

 
 
Ayrıca humerus gibi uzun kemik kırıklarında artan kemik iliği basıncı, kan 

dolaşımına yağ zerreciklerinin karışmasına ve bunun sonucunda özellikle 

akciğerlerde ve daha düşük olasılıklada beyin, karaciğer ve diğer organlarda yağ 

embolisine neden olabilir. Fötal yağ embolisi intraoperatif olabileceği gibi sıklıkla 

travmadan 24-48 saat sonra solunum yetmezliği, serebral değişiklikler ve peteşilerle 

birlikte ortaya çıkabilir. Mekanik pulmoner obstrüksiyon, akut olgularda perfüzyon 

basıncında artışa ve sağ kalp yetmezliğine neden olur. Kronik progressiv yağ 

embolisi olgularında, akciğer dokusu içindeki serbest yağ asitlerinin hidrolizi sonucu 

oluşan kimyasal toksisite akciğer dokusunda yangısal reaksiyonlara neden olur. 

Humerus kırıklarında akut intraoperatif ve kronik progresiv postoperatif ölümlerde 

yağ embolisi olasılığı düşünülmelidir (Schwarz ve ark., 2001). 

 
 
 

1.2.1. Kırıkların Lokalizasyonu  

 
 
Humerus kırıkları anatomik lokalizasyonuna göre genellikle proksimal, diyafizer ve 

distal olarak sınıflandırılır. Bu geniş sınıflandırma içinde alt klasifikasyonlar bulunur 

(Tomlinson, 1993). Proksimal humerus kırıkları; tuberculum majus kırıkları, 

proksimal epifiz kırıkları (Salter-Harris Tip I ve Tip II), collum humeri kırıkları ve 

proksimal metafizyal kırıklar olarak alt sınıflara ayrılır. Diyafizer humerus kırıkları; 

transversal, oblik, spiral, kommunütif (parçalı) ve segmental kırıklar olarak alt 

gruplara ayrılır. Distal humerus kırıkları; distal diyafizer, supracondyler, lateral 
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ve/veya medial condylus humeri kırıkları olarak alt sınıflara ayrılır. Ayrıca, 

intercondyler humerus kırıklar anatomik konfigürasyonuna göre “T” ve “Y” kırıkları 

olarak da isimlendirilirler (Simpson, 2004). 

 
 
 
1.2.1.1. Proksimal Kırıklar 

 
 
Humerus kırıklarının yaklaşık %8’i proksimal 1/3’de oluşur (Denny ve Butterwort, 

2000).  

 

Proksimal humerus’ta oluşan kırıkları: 

• Tuberculum majus kırıkları 

• Proksimal epifizer ayrılmalar (Salter-Haris Tip I-II) 

• Collum humeri ve proksimal metafizerkırıklar olarak sıralamak mümkündür. 

 
 

Bu bölgede oluşan kırıklara diğerlerine göre daha az rastlanır ve çoğunlukla 

trafik kazaları etkendir (Simpson, 2004). Proksimal humerus kırıkları, genellikle 

caput humeri ve tuberculum majus’u birlikte içeren Salter-Haris Tip I kırıklarıdır. Bu 

tip kırıklar genellikle caudale ve laterale deplase olur (Tomlinson, 1993). 

Tuberculum majus ve epifiz kırıkları daha çok immatür hayvanlarda gözlenir 

(Simpson, 2004). Tuberculum majus’a bağlanan m. supraspinatus ve infraspinatus 

tendoları bu bölgede avulsiyon kırıklarına sebep olabilir (Tomlinson, 1993). Bu 

durumda lezyon bulunan bölgenin radyografik olarak diğeriyle karşılaştırılması, 

büyüme plağındaki normal açıklığın ve kırığın belirlenmesi yönünden yararlı olur 

(Simpson, 2004). Proksimal humerus’un Salter-Harris Tip III kırıklarında 

tuberculum majus ve caput humeri birbirinden ayrılır. Bu kırık tipi, sağaltımı en zor 

proksimal humerus kırığıdır. Kırık hattına ulaşabilmek için geniş bir alanın 

açılmasını gerektirir (Tomlinson, 1993). 

 
Proksimal humerus kırıklarında açık redüksiyon önerilir. Caput humeri 

kırıklarında omuz eklemine craniolateral yaklaşım ile açık redüksiyon uygulanır. Bu 

yöntem acromion osteotomisiyle kombine edilerek Salter-Harris Tip II gibi daha 
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kompleks kırıkların sağaltımında iyi bir görüş alanı sağlar. Tuberculum majus 

kırıkları pin ve basınçlı bandaj uygulamalarıyla düzeltilebilir. Fakat daha hareketli ve 

kilolu hayvanlar için tek başına pin ve basınçlı bandaj uygulaması caudal fragmentin 

rotasyonel stabilitesini sağlayamaz. Bu nedenle vida ve pozisyonel Kirschner teli 

uygulaması da gerekir (Simpson, 2004). 

 
 
Bazen sadece caput humeri de ayrılabilir. Bu tip kırıklar da aynı şekilde redükte 

edilip, lag vidası ile stabilize edilir (Tomlinson, 1993). 

 
 
Collum humeri ve proksimal metafizyal bölgedeki kırık oluşumu nadirdir. Bu 

bölgedeki kırık şekli tipik olarak oblik ya da transversal olsa da parçalı kırıklara 

rastlanır (Tomlinson, 1993). Bu tip kırıklarda sağaltım seçenekleri açık redüksiyon 

ile intramedullar pin, interlocking pin ve eksternal fiksasyon uygulamalarıdır. 

İntramedullar pin humerus’a hem retrograd hem de normograd olarak 

yerleştirilebilir(Simpson, 2004). 

 

 
 

Şekil 1.4. Proksimal humerus kırıkları. A: A1; tuberculum majus’ta ayrılma. A2; metafizyal çöküntü 

kırığı. A3; metafizyal ayrılma. B: B1; metafizyal parçalı kırık. B2; metafizyal komplike kırık. C: 

Komplike Eklem içi kırıklar C1; basit kırık. C2; basit ve metafizyal kırık. C3; multifragmental kırık 

(Piermattei ve ark., 2006).  

 
 

Proksimal humerus kırıklarında iyileşme ve eklem hareketlerinin geri 

kazanımında prognoz oldukça iyidir. Postoperatif analjezik kullanımı ve hareket 

kısıtlaması gerekir. Kırık iyileşmesi hastanın yaşına ve stabilizasyon başarısına göre 

3-8 hafta arasında gerçekleşir (Tomlinson, 1993). 
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1.2.1.2. Diyafizer Humerus Kırıkları 

 
 
Diyafizer humerus kırıkları da diğer tubuler kemik kırıkları gibi transversal, oblik, 

parçalı, segmental kırıklar şeklinde olup, kedilerde %87 oranında bir dağılım gösterir  

(Şekil 1.5) (Tomlinson, 1993; Simpson, 2004). Kemiğin anatomik şekli, n. radialis, 

n. medialis, n. ulnaris ve vasküler yapı ile olan konumu nedeniyle bu kırıkların 

sağaltımında dikkatli olunmalıdır (Simpson, 2004). Ayrıca, humerus’un longitudinal 

düzensiz yapısı, gövde kalınlığının distale doğru incelmesi ve kurvatürlerin varlığı, 

kemiğin stabilizasyonunu diğer düz kemiklere göre zorlaştırır (Tomlinson, 1993). 

 
 

Açık redüksiyon ile intramedullar pin, serklaj, kemik plakları, interlocking nail 

ve eksternal fiksasyon uygulamaları diyafizer humerus kırıklarındaki sağaltım 

seçenekleridir. Eksternal fiksasyon yöntemi genellikle Tip 1 konfigürasyon ya da Tip 

1 ve Tip 2 kombinasyonu olarak proksimal diyafizer kırıklarda, Tip 2 olarak da distal 

diyafizer kırıklarda uygulanabilir. Genç hayvanlarda Tip 1 eksternal fiksasyon “tie-

in” konfigürasyonu önerilir. Bu uygulama ile intramedullar pin eksternal fiksatörle 

proksimalde birleştirilir. “tie-in” konfigürasyonu uygulamanın dayanıklılığını arttırır. 

Ayrıca, fragmentler üzerindeki kuvvetlerin nötralize edilmesini, ekstremitenin erken 

kullanımını ve eklem hareketi için gerekli stabiliteyi sağlar. Böylece kırık bölgesinde 

olası komplikasyonlar engellemiş olur (Simpson, 2004). 

 
 
Diyafizer humerus kırıklarının açık redüksiyonla sağaltımında lateral ve medial 

yaklaşımla başarılı sonuç sağlanır. Daha çok craniolateral ensizyonla lateralden 

yaklaşım önerilir. Böylece yapılan ensizyonun distalinde n. radialis rahatça görülür 

ve korumak için önlem alınabilir (Simpson, 2004). 

 
 
Humerus’un medial yüzeyinin anatomik şekli nedeniyle, bu bölgede kemik 

plakları uygulaması minimal sınırlarda yapılabilir. Özellikle kırığı etkileyen 

gerilmenin craniolateralde olması, ayrıca sinir ve damar yapılarının varlığı nedeniyle 

bu yaklaşım şekli pek tercih edilmez (Simpson, 2004). 
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Şekil 1.5. Diyafizer humerus kırıkları. A: A1; tam olmayan ayrılma. A2; oblik kırık. A3; transversal 

kırık. B: B1; redükte edilebilir bir parçalı kırık. B2; redükte edilebilir birkaç parçalı kırık. B3; redükte 

edilemeyen parçalı kırık. C: C1;redükte edilebilir parçalı segmental kırık. C2; segmental kırık. C3; 

redükte edilemeyen segmental kırık (Piermattei ve ark., 2006).   

 
 
 
1.2.1.3. Distal Humerus Kırıkları 

 
 
Distal humerus kırıkları, distal diyafizer bölgeyi de içerir ve supracondyler,  

unicondyler, bicondyler, epicondyler kırıklar olarak sınıflandırılabilir (Şekil 1.7). 

Humerus’un distal diyafizer 1/3’ü ve supracondyler kırıklarına kedilerde 

köpeklerden daha sık rastlanır ve genellikle parçalıdır. (Vannini ve ark., 1988; 

Langey-hobbs 2008). Distal diyafizer kırıklarla supracondyler kırıkların ayrımını 

yapmak önemlidir. Distal diyafizer kırklar fossa radii’yi (fossa supratrochlearis) 

kapsamazken, supracondyler kırıklar fossa radii ile ilişkili olup, condylleri içermez. 

Yapılan bir çalışmada, humerus kırıklarının yaklaşık yarısı (%46.6) distal humerus 

kırıkları olarak belirlenmiştir (Simpson, 2004).  

 
 

Condylus humeri kırıkları unicondyler ya da bicondyler olarak görülür. 

Gelişimini tamamlamamış hayvanlarda unicondyler kırıklar genellikle Salter-Harris 

Tip III ya da Tip IV şeklinde oluşur (Şekil 1.6)  (Tomlinson, 1993). 
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Şekil 1.6. Salter-Harris kırık tiplerinin şematik görünümü (http://arthroscopy.com/sp22000.htm). 

 

Condyler kırıklar genellikle trafik kazaları gibi ciddi travmalar sonucunda 

oluşurken, küçük travmalar da kırık oluşumuna neden olabilir. Unicondyler kırıkların 

yaklaşık %88-90’ında küçük travmalar, bicondyler kırıkların %42-43’ünde ise büyük 

travmalar neden olarak belirlenmiştir(Tomlinson, 1993). 

 
 
Condylus lateralis’incondylus medialis’e göre daha fazla kırık insidansına sahip 

olması büyüklüğü, lokasyonu ve taşıdığı yük ile ilişkilendirilir. Condylus medialis’e 

göre daha küçük olan condylus lateralis, aynı zamanda daha küçük epicondyler 

yapıya sahiptir. Aynı zamanda humeral eksenin oldukça lateralinde kalan condylus 

lateralis vücut ağırlığından kaynaklanan kuvvetlerin çoğunu karşılar ve bu kuvvetleri 

caput radii’ye aktarır. Condylus lateralis’te oluşan kırıkların büyük bir çoğunluğu 

caput radii’nin medialini de etkiler. Bu durumda, caput radii’nin kırık çizgisinin 

ilerlemesinde sıkıştırıcı bir güç olarak etkili olduğu düşünülür (Tomlinson, 1993). 

Ayrıca yüksekten düşme sırasında dirsek ekleminin hiperekstensiyonu ya 

datorsiyonu durumunda, condylus humerinin caudaline temas eden processus 

anconeus ulna, lateral ve medial condylus kırıklarına neden olabilir (Vannini ve ark., 

1988). Fakat köpeklerin tersine condylus lateralis kırıkları gibi basit condyler 

kırıklara kedilerde daha az rastlanır (Langley-Hobbs, 2008). 

 
 
Yaklaşık 14 günlük yavrularda condyler gelişim sırasında iki ayrı ossifikasyon 

merkezi belirlenmiştir. Büyüme devam ederken bu iki ossifikasyon merkezi kıkırdak 

plaklarla ayrılır, 70 günlük dönemde kıkırdak plaklarının yerini kemik doku alır ve 

ossifikasyon merkezleri de kaynaşır. Ossifikasyon merkezlerinin kaynaşmaması 

durumunda mekanik olarak zayıf bir nokta oluşarak, condyler kırık için 
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predispozisyon yaratacaktır. Condylus humeri kırığı bulunan humerus, sağlam olan 

diğer condylus humeri ile radyografik olarak karşılaştırıldığında ayrılma saptanabilir. 

Bu ayrılmanın kıkırdak plakta olduğu ve kırık hattından alınan biyopsi materyalinin 

yoğun kanselöz kemik, fibröz doku, artan osteoklastik aktiviteye ait bulgular ve 

artmış plazma hücreleri içerdiği mikroskobik olarak gözlenir. Histolojik olarak hiç 

kıkırdak doku da bulunmayabilir. Condylus humeri’de ossifikasyonun 

tamamlanmaması durumuna kalıtımsal olarak en çok Spaniel ırkı köpeklerde 

rastlanır (Tomlinson, 1993). 

 
 
Bu kırıkların spesifik lokalizasyonu kedi ve köpeklerde farklıdır. Bir çalışmaya 

göre, köpeklerde distal humerus kırıklarının yaklaşık 2/3’ü condyllerde oluşurken, 

kedilerde distal diyafizer ve supracondyler bölgede kırık olgularına daha çok 

rastlanmaktadır. Bu farklılık, büyük olasılıkla kedilerde foramen supratrochleare’nin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır (Simpson, 2004). 

 
 
Distal humerus kırıklarının sağaltım seçenekleri arasında ortopedik redüksiyon 

ve internal fiksasyon ”ORIF” ve eksternal fiksasyon yöntemleri sayılabilir. Hibrid 

eksternal fiksasyon yöntemi bazı supracondyler kırıkların sağaltımında 

kullanılmaktadır. ORIF uygulaması için, operatörün tercihine ve kırığın 

lokalizasyonuna göre kullanılabilecek pek çok yöntem vardır. Distal diyafizer ve 

supracondyler kırıklar için çapraz pin ve plak uygulamaları, unicondyler kırıklar için 

de lag vidası ve Kirschner telleri uygulaması önerilir. Bicondyler kırıklarda lag 

vidası ile birlikte plak uygulaması ya da lag vidası ile birlikte çapraz pin uygulaması 

önerilir (Simpson, 2004). 

 
 
Distal humerus kırıkları için bölgeye farklı ulaşım şekilleri önerilmiştir. 

Unicondyler kırıklarda condylus humeri’nin laterali ile epicondylus lateralis’den ya 

da epicondylus medialis’den bölgeye ulaşılabilir. Bicondyler kırıklar için yukarıda 

belirtilen her iki yaklaşım da kullanılabilir, fakat genellikle kırık hattının daha açık 

görülebildiği yaklaşım açısı tercih edilir. Dirsek ekleminin humero-ulnar bölgesine 

ulaşabilmek için, olecranon’un osteotomisi ya da m. triceps brachii tendosu’nun 
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tenotomisi yapılmalıdır (Simpson, 2004). Francia’ya göre zaten kompleks bir kırık 

tipi olan “T” ve “Y” kırığına yeni bir kırık daha eklenmiş olacağı için olecranon 

osteotomisi ile kırık hattına ulaşımdan kaçınılmalıdır (Francia, 2008). Lateral ve 

medial condyluslardan kombine olarak yaklaşıldığında intercondyler redüksiyondan 

önce condylus medialis proksimaldeki epycondylus humeri’ye tespit edilir (Macias 

ve ark., 2006). Operasyon caudalden yaklaşılarak yapılacaksa, intercondyler 

redüksiyon önce yapılır (Anderson ve ark., 1990). 

 
 
Bütün condyler kırıklar eklem ile ilişkilidir, bu nedenle eklem içi distal 

kırıklarda sağaltımın başarısı, eklem yüzeylerinin mükemmel redüksiyonu ve kırık 

fragmentlerinin stabilizasyonunu sağlayabilmektir (Kaya ve ark., 2009; Simpson, 

2004; Tomlinson, 1993). Bu, kırık iyileşmesinde çok önemli bir gösterge olan 

fonksiyonel iyileşmeye olanak sağlar. Condyler kırıklarda postoperatif olarak hareket 

yeteneğinde azalma gözlenir, bu nedenle postoperatif rehabilitasyon gerektirir 

(Simpson, 2004). 

 
 

Şekil 1.7. Distal humerus kırıkları. A: Ekstraartikular A1; basit. A2; parçalı. A3; komlike. B: 

İntraartikular parçalı B1; lateral condylus'da ayrılma. B2; medial condylusda ayrılma. C: İntraartikular 

komplike C1; 1. derece metafizyal ayrılma. C2; 2. derece metafizyal parçalı kırık. C3; 

3.derecemetafizyal komplike kırık (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
1.3. Sağaltım Yöntemleri 

 
 

1.3.1. Operatif Olmayan Yöntemler 
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1.3.1.1. Klasik Kafes İstirahatı 

 
 
Basit bir fissur veya fragmentlerin deplase olmadığı, kemikte belirgin bir 

deformasyonun oluşmadığı ve özellikle de raşitik hayvanlarda görülen yaş ağaç 

kırığı ve açılanma oluşmayan olgularda en az iki hafta süreyle geniş bir kafeste 

kırığın komplikasyon göstermeden spontan olarak iyileşmesi sağlanabilir (Aslanbey, 

1996). 

 
 
 
1.3.1.2. Bandaj Uygulaması 

 
 
Omuz ekleminin immobilizasyonunun sağlanmasındaki zorluk nedeniyle, humerus 

kırıklarının sağaltımında tek başına bandaj uygulaması yeterli olmamaktadır. “Spica 

splint” uygulaması, humerus kırıklarının proksimal fragmentinin stabilizasyonunu 

sağlayabilecek tek bandaj yöntemidir (Şekil 1.8). Çoğunlukla diyafizer kırıklarda kas 

gerilme kuvvetinden dolayı, fragmentler arasında açılanma gözlenir ve bu gerilim 

spica splint tarafından yeterince engellenemez. İskelet gelişimi tamamlanmayan 

yavru hayvanlardaki yaş ağaç kırığı ya da fragment uçlarının deplase olmadığı 

kırıklar bu uygulama için elverişlidir (Piermattei  ve ark., 2006). 

 

 
 
Şekil 1.8. Spica splint (Scott ve Mclaughlin, 2007). 
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1.3.2. Operatif Yöntemler 

 
 
Kedi ve köpekler arasında özellikle distal humerus’daki anatomik farklılık nedeniyle, 

operatif sağaltımda uygulanacak metot ve implant seçimi çok önemlidir. Örneğin 

External Skelatal Fixator (ESF) ve IM pin uygulamaları için pinin geçtiği “güvenli 

koridorlar ve alanlar” tanımlanır. Longitudinal düzlemden geçecek olan pin 

uygulamasında “güvenli koridor” terimi pinin nörovasküler ve muskulotendinöz 

yapılardan geçmediğini, “riskli koridor” teriminde pinin muskulotendinöz yapılardan 

geçtiğini fakat önemli nörovasküler yapılardan geçmediğini, son olarak da “güvenli 

olmayan koridor” terimi pinin hem muskulotendinöz hem de nörovasküler yapılardan 

geçtiğini tanımlar. Femur ve humerus gibi proksimal ekstremite kemiklerinde pin 

uygulaması için güvenli koridor tanımlanmaz, uygulama için riskli koridor seçilir 

(Langhey-Hobbs ve Straw, 2005). 

 
 
 
1.3.2.1. Kapalı Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon 

 
 
Kırık redüksiyonu ve pinin yerleştirilmesi palpasyon ve radyografi ile sağlanır. 

Burada amaç kırık uçlarını karşı karşıya getirmek, kemiğe normal anatomisini 

kazandırmaya çalışmaktır. Bunun için kemiğe çekme gücü uygulanır, repozisyon 

manüplasyonları yapılır. Bu nedenle sedasyon veya kas gevşetici uygulanmalıdır. 

Kırık bölgesindeki kasların gergin olmaması bu uygulama için çok önemlidir. Bunun 

için müdahale ya erken dönemde ya da hematomun etkinliğinin geçtiği birkaç gün 

sonra yapılmalıdır (Aslanbey, 1996). 

 
 

Kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon özellikle femur’un diyafizer transversal 

kırıklarında, basit humerus kırıklarında, kediler ve yavru köpeklerde eklemle ilgili 

olmayan basit kırıklarda kullanılabilir (King, 1970).  
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Avantajları: 

• İyileşme süreci, kırık organizasyonu korunduğu için aralıksız olarak devam 

eder. 

• Teknik, operatör için basit ve hızlı, hasta için daha az ağrılı olup, ilgili 

ekstremitenin daha erken kullanımına olanak sağlar. 

• Geniş bir ensizyon hattı gerektirmediğinden hasta için ağrısız olup, 

postoperatif bakım için hasta sahibinekolaylık sağlar. 

• Daha az invaziv olduğu için bölge anatomisinin çok iyi bilinmesini 

gerektirmez. 

• Daha ekonomiktir (King, 1970) 

 
 
 

 

1.3.2.2. Açık Redüksiyon 

 
 
Bir grup İsviçreli ortopedist, genel cerrah, mühendis ve metalurjist; 1958 yılında bir 

araya gelerek, kendilerini, “AO Grubu” (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-

fragen) olarak adlandırmışlar, daha sonra ASIF (Association for the Study of Internal 

Fixation) olarak tanınmaya başlanmışlardır. Bu grup, insan cerrahisinde kullanılan 

internal fiksasyon metotlarını tartışmışlardır. Bu çalışmada kırık parçalarının 

fiksasyonunun ve travmatize ekstremitenin erken mobilizasyonunun kırık 

kaynamasının başarısında primer öneme sahip oldukları sonucuna varmışlardır. 

AO/ASIF prensiplerine göre bir kırığın yönetimi tüm travmatize ekstremitenin 

sağaltımını içermektedir (kırık kemik, komşu eklemler ve ilgili yumuşak dokular). 

Bunun için kırık parçalarının anatomik redüksiyonunda özellikle eklem içi 

kırıklarında artiküler yüzeylerin, vasküler desteğin ve yumuşak dokuların korunması 

amaçlanır. Bu da itina ile yapılmış atravmatik cerrahiyle başarılır. Ayrıca 

biyomekanik gereklilikleri karşılayan stabil internal fiksasyon ile erken ağrısız aktif 

hareketin ve tam vücut ağırlığının opere edilen ekstremiteye verilmesinin sağlanması 

amaçlanmalıdır (Aslanbey, 1996; Piermattei ve ark., 2006). 
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Açık redüksiyonda intramedullar “İM” pin, plak, sirküler ve linear eksternal 

fiksatörler gibi değişik fiksasyon materyallerinden yararlanılır (Boudrieau ve 

Sinibaldi, 1992). 

 
 
Kırığın yeri, şekli ve hayvanın vücut yapısı sağaltım yöntemlerinin 

belirlenmesinde en etkili unsurlardır (Boudrieau ve Sinibaldi, 1992). 

 
 
 
1.3.2.2.1. İntramedullar Pin ve Çivileme 

 
 

İM pin ile; çoğunlukla paslanmaz çelik kaplı, çapı 2-5 mm arasında ve ucu genelde 

piramidal üç yüzlü trokar şeklinde olan Steinmann pini ifade edilir. Kirschner “K” 

telleri ise, 0.8 mm-2 mm çapında 150-300 mm boyunda ve çoğunlukla trokar uçlu 

olan pinlerdir (Johnson ve ark., 2005). 

 
 

Kedilerde humerus kırıklarındaİM pin uygulaması sık kullanılan etkili bir 

yöntemdir  (Şekil 1.9.) (MarcllinLittle ve ark., 1994). Eğim ve medullar kavite olarak 

daha düz olan humerus, pin uygulamak için uygun bir yapıya sahiptir. Uygulamada 

bazı önemli özellik dikkate alınmalıdır: 

• Dar medullar kanal: Pin seçimi yapılırken medullar kanalın distalini 

doldurması amaçlanır(Langley-Hobbs ve Straw 2005). 

• Foramen supracondylicum: Foramen supracondylicum’un varlığı pinin 

condylus humeri’nin medialine gönderilmesini engeller. Bu nedenle pin condylus 

medialis’in 7-8 mm proksimaline yönlendirilir (Piermattei ve ark., 2006). Pinin 

dahadistale gönderilmesi durumunda, foramen supracondylicum’dan geçen n. 

medialis ve a. brachialis zarar görebilir, pin dirsek eklemine penetre olabilir 

(Langley-Hobbs ve Straw 2005). 

 
 
Kedilerde çoğunlukla iatrojenik kırık oluşturmadan ya da pini ekleme penetre 

etmeden İM pini epicondylus medialis’e göndermek mümkün değildir. Bu nedenle 

pin medullar kanalın distaline kadar gönderilir. Fossa olecrani’nin konkav yapısı 
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radyografik olarak tespit edilerek, pinin distale ne kadar ilerletileceği ölçülebilir. 

Normal anatomik yapı korunurken, fossa olecrani’ye penetrasyonu da engellemek 

gerekir. Humerus için uygun olan pinin çapı (örneğin; 1.1 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 

mm) distal humerus’a göre belirlenir (Langley-Hobbs ve Straw 2005). 

 
 

Bir çalışmada değerlendirilen 7 kedide humerus’a uygun maksimum pin çapı 

condylus medialis’in medullar genişliği ile belirlenip, bunun maksimum 1.6 mm 

olduğu, medullar kanalın distal bölümünün genişliği ise maksimum 2.4 mm olarak 

ölçüldüğü belirlenmiştir (Şekil 1.9). Tüm olgularda foramen supracondylicum’un 

distali seviyesinde medullar kanalın olmadığı saptanmış, bu nedenle pinin foramen 

supracondylicum’un proksimaline yerleştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Bu 

uygulamada pin uzunluğu kırık fiksasyonu için yeterli olmadığında, yardımcı 

fiksasyon yöntemleri kullanılmadır (Langley-Hobbs ve Straw 2005). 

 

 
 
Şekil 1.9. Distal medullar kanal ve epycondylus medialis içine İM pin uygulaması(Langley-Hobbs ve 

Straw, 2005). 
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Humerus’un stabil kırıklarında Steinmann pinleri sıklıkla kullanılır. Uygulama 

retrograd ya da anterograd olarak yapılabilir (Piermattei ve ark., 2006). Genel bir 

öneri olarak pin medullar kanalın çapının %70’ini doldurmalıdır. Bu oran 

doğrultusunda pin çapının genişlemesi, implantı bükülme kuvvetine karşı daha 

avantajlı hale getirir. Bu durum, fiksasyon materyali olarak yalnızca İM pin 

kullanıldığında geçerlidir. Zira, İM pinin daha büyük çaplı oluşu daha iyi bir stabilite 

sağlamaktadır (Roe, 2003). İM pinler çökme ve rotasyonal kuvvetlere karşı direnç 

sağlamaz. Sonuç olarak İM pin kullanıldığında çoğu zaman ek fiksasyon 

gerekecektir (Johnson ve ark., 2005). Büyük çaplı pinler fossa supratrochlearis (fossa 

radialis)’in hemen proksimaline sabitlenir, ancak bu pinlerin kullanımı proksimalden 

kemiğin diyafizer orta hattına kadar olan kırıklar için uygundur. Distal fragmentte 

pinin stabilizasyonu tam olarak gerçekleştirilemez (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Anterograd uygulamada Steinmann pini, tuberculum majus’un lateral eğimini 

takip ederek, kemiğe proksimal uçtan yerleştirilir. Pinin kemikle tuberculum 

majus’un birleştiği eğimi takip ederek girdiğine dikkat edilir. İlk delik kemik 

yüzeyine dik olarak pin ile açılır. Pin dıştaki kortekse sabitlendikten sonra, distale 

doğru caudomedial yönde ilerletilir ve foramen supracondylicum’un hemen 

proksimaline yerleştirilir (Piermattei ve ark., 2006; Scott ve Mclaughlin 2007). Pin, 

distal segmente gönderilirken iki segment uygun pozisyonda sabit olarak kilitli 

kemik forsepsleriyle tutulur. Bir segmentin diğerinin üzerinde hareket etmesi pinin 

stabilitesini bozar (Piermattei ve ark., 2006). Aynı uzunlukta başka bir pin ile İM 

yerleştirilen pinin ne kadar distale gittiği ölçülür ve dirsek ekleminin normal 

hareketleri kontrol edilir. Pinin konumu radyografi ile de kontrol edilir. Yumuşak 

doku hasarını azaltmak için pinin ucu küt olarak ve mümkün olduğunca kemiğe 

yakınyerden kesilir.Yeteri kadar bırakılan uç iyileşme sağlandıktan sonra pinin 

uzaklaştırılmasına olanak sağlar (Piermattei ve ark., 2006; Scott ve Mclaughlin 

2007). 

 
 
Retrograd uygulamada kırığın redüksiyonu yapılmadan önce, pin kırık 

hattından proksimale doğru yönlendirilir ve craniolateral yönde tuberculum 

majus’dan çıkana kadar ilerletilir. Daha sonra sivri ucu distale gelecek şekilde 
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döndürülerek kırık hattına kadar çekilir (Piermattei ve ark., 2006). Kırık redüksiyonu 

sağlandıktan sonra, köpeklerde pin distalde condylus medialis ya da fossa 

olecrani’nin proksimaline sabitlenir. Kedilerde ise, pini condylus medialis içine 

göndermek bu seviyede medullar kanal bulunmadığı için çoğunlukla mümkün 

değildir. Pini bu yönde zorlamak, kemiğin kırılmasına ya da pinin fossa olecrani’ye 

penetre olmasına neden olur. Bu durumda pini medullar kanalın distaline 

yerleştirmek gerekir (Langley-Hobbs ve Straw 2005). 

 
 
Steinmann pininin tek başına fiksasyon materyali olarak İM uygulaması küçük 

köpek ve kedilerde, transversal ya da kısa oblik kırıklar için endikedir. İM pin 

uygulaması, stabil olmayan kırıklarda diğer yöntemlerle kombine edilerek 

uygulanabilir. Açık redüksiyonda ilk olarak kemiğin redüksiyonu sağlanır, sonra İM 

pin proksimal segmente yerleştirilir. Bunu takiben yardımcı fiksasyon tekniği 

uygulanır (Piermattei ve ark., 2006).  

 
 
Yardımcı fiksasyon teknikleri: 

1. Serklaj teli uygulaması: Transversal ya da kısa oblik kırıklarda kullanılır. 

(Şekil 1.10 A) 

2. Hemiserklaj teli uygulaması: Transversal ya da kısa oblik kırıklarda 

kullanılır (Şekil 1.10.B). 

3. İntrafragmental tel uygulaması: Transversal kırıklarda her iki fragmentin 

korteksinden ve kırık hattındaki intramedullar pinden geçirilerek yerleştirilir. Bu 

uygulamada fragmentlerin rotasyonel stabilitesi tam olarak sağlanamaz. Çünkü, 

korteksin karşısındaki tel kırık uçları içerden kilitlenene kadar halen hareketlidir 

(Şekil 1.10 C). 

4. Schanz pini ve serklaj teli uygulaması: Diyafizer kırıklarda kullanılır. Ucu 

vidalı pinlerin İM kullanılmasının, düz pinlere oranla komplikasyonları büyük 

oranda azalttığı bildirilmektedir. Bu pinler, aksial kompressif kuvvetleri nötralize 

ederek, pinin kaymasını ve dolayısıyla kemik boyunda oluşacak kısalmayı 

önleyebilen materyaller olarak düşünülmüştür. 

5. Lag vidası uygulaması: Transversal ve oblik kırıklarda kullanılır. Bu 

uygulama sadece çok büyük yapılı ırklarda yapılabilir (Şekil 1.10.E). 
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6. İki ya da daha fazla İM pin uygulaması: Transversal kırıklarda kullanılır. 

7. Eksternal fiksatör “Tip1” 1/1 konfigürasyonu: Stabil diyafizer kırıklar için 

uygundur (Şekil 1.10 F). 

8. Eksternal fiksatör “Tip1” 2/2 konfigürasyonu: Stabil parçalı kırıklar için 

uygundur (Schrader, 1991; Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.10. İM pin ve yardımcı fiksasyon teknikleri. A. Serklaj teli, B. Hemiserklaj teli, C. Fragment 

ve İM pinden geçen serklaj teli, D. Lag vidası, E. İki adet pin kullanımı, F.Unilateral eksternal fiksatör 

1/1 pin (Piermattei ve ark., 2006). 

 

Dinamik İM çapraz pin uygulaması, hem proksimal ve distal diyafizer ve 

metafizer kırıklar için uygundur (Şekil 1.11.). İki adet Kirschner teli medullar 

kaviteye yerleştirilir (Simpson, 2004; Scott ve Mclaughlin, 2007). Çift pin 

uygulanabilirliği rotasyon hareketinin elimine edilmesine olanak sağlar (Simpson, 

2004). Proksimal kırıklarda ilk Kirschner teli tuberculum majus’un 

proksimolateralinden, ikinci Kirschner teli ise tuberculum majus’un 

proksimomedialinden gönderilirken, distal kırıklarda ise epicondylus medialis ve 

epicondylus lateralis’in hemen cranialinden gönderilir (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

Epicondylus lateralis’den uygulanacak pin, bu bölgenin kemik genişliğinin daha 

küçük olması nedeniyle epicondylus medialis’den uygulanacak pinden daha küçük 

çaplı olacaktır (Simpson, 2004). 
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Şekil 1.11. Humerus’ta Rush pini uygulamasında destek bölgeleri (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
 
1.3.2.2.2. Interlocking Pin 

 
 
Interlocking pin, İM yerleştirilen pin ve bu pinin korteks-pin-korteks sırasıyla 

penetre edilen vidalarla kilitlenmesi sistemidir (Çaptuğ ve Bilgili, 2006). 
 
 

İnsanlar için çok sayıda farklı interlocking pin modeli kullanılmıştır. 

Huckstep’in dizaynettiği model insan ortopedisinde daha çok tercih edilmiş ve 

hayvanlar için de uygun olacağı öngörülmüştür. Bunun nedeni, açık redüksiyonla 

uygulanabilir olması ve skopiye gereksinim duyulmamasıdır. Huckstep pini’nin, tüm 

pin boyunca üzerinde delikbulunması bir avantajıdır. Bu durum, istenildiği noktada 

pine vida uygulanması için olanak sağlar (Dural ve Diaz, 1996). Huckstep pini 

üzerinde pinle uyumlu delikler bulunan bir rehber gereç (Şekil 

1.13.)eşliğindevidalanır (Cotto ve Rovesti, 1998; Hay ve Johnson, 1995). Bu 

uygulamafiksasyonu kolaylaştırır ve operatörü skopi ile etkileneceği 

radyasyondankorur (Houlton ve McGleon, 1992; Durall ve ark.,1993). Ayrıca 4 vida 

delikli (2 proksimalde, 2 distalde) ya da 3 vida delikli (2 proksimalde, 1 distalde) 
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interlocking pin modelleri de kullanılabilir. Metafizyal humerus kırıklarında vidanın 

kırık hattından 1-2 cm uzaklıkta olabilmesi için 3 vida delikli interlocking pin 

kullanılmalıdır (Scott ve Mclaughlin, 2007).  
 
 
Interlocking pin kedi ve köpeklerde kırıkların fiksasyonunda son 10 yıl içinde 

başarıyla kullanılmaktadır (Durall ve Diaz, 1996). Teknik köpeklerde sıklıkla 

kullanılırken, kedilerde medullar kanalın dar olması nedeniyle daha az uygulanır 

(Johnson, 2004). Interlocking pin uygulamasında vidanın kullanımına göre farklı 

adlandırmalar yapılmaktadır. Vida sadeceproksimal ya da distal fragmentteki pin 

bölümüneuygulandığında“dinamik interlocking pin”, hem proksimal hem distal 

fragmentteki pin bölümüne uygulandığında ise “statik interlocking pin” olarak 

adlandırılır (Şekil 1.12.). Dinamik interlocking pin'in kullanım amacı, basışsırasında 

oluşan aksial kompresyondan yararlanmaktır (Dueland ve ark., 1996; Cotto ve 

Rovesti, 1998). 

 

 
 

Şekil 1.12. Klemm ve Schellmann interlocking pinlerinin şematik görünümü. Proksimal ve/veya distal 

büyük fragmentlerde vida kullanımına göre statik ve dinamik fiksasyon (Durall ve Diaz, 1996). 
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Şekil 1.13. Interlocking pinin kılavuz aracılıgı ile vidalanması (Denny, 1991). 

 
 
Interlocking pinin diğer intramedullar pinlere göre öncelikli avantajı; fiksasyon 

“statik interlocking pin” özelliğinde ise, reabsorbsiyona bağlı bacak kısalığı 

gelişmeyecektir (Durall ve Diaz, 1996). Diğer bir avantajı; bölgenin sınırlı 

açılmasıyla, kırık hematomunun büyük oranda korunması vebunun biyolojik 

iyileşmeye olanak sağlamasıdır. Böylece kemiği besleyen ve yumuşakdokulardan 

köken alan damarlar da korunmuş olacaktır (Lillich ve ark., 1999; Piermattei ve ark., 

2006).  

 
 
Stabilizasyonun derecesi uygulanan pinin çapına bağlıdır. Uygulanan pinin çapı 

medullar kanalı doldurmalı ve korteksin internal yüzüne yeterli ölçüde temas 

etmelidir (Hinko, 1975; Ege, 1991; Olmstead, 1991; Schrader, 1991). İM pinin mikro 

düzeyde hareketleri implant ile kemik arasındaki dokunun rezorpsiyonuna neden 

olabilir. Böylece medullar çapta artma, tutucu kuvvetlerde azalma gelişecek, bunun 

sonucunda fragmentlerin stabilizasyonu bozulacak ve pin hareket edecektir (Whitney 

ve Schrader 1987; Olmstead, 1991). 

 
 
Interlocking pin uygulamasının en önemli avantajı pin migrasyonunun 

engellenmesidir. Ayrıca rotasyonel ve teleskopik hareketleri de engelleyerek 

yumuşak doku ve periosteal etkilenmeyi minimalize eder (Magerl ve ark., 1979).  İM 
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implantlar oblik, spiral ve parçalı kırıklar için yeterli stabilizasyonu sağlayamaz. Ek 

olarak vida ve serklaj teli uygulaması bu tip kırıklar için kullanılabilir (Hinko, 1975; 

Yücel ve ark., 1982; Denny, 1991; Hulse ve Hyman, 1991; Schrader, 1991; Durall ve 

ark., 1993). 

 
 
Interlocking pin uygulaması germe, açılanma, rotasyon, kompresyonve 

mengene kuvvetleri gibi bütün çevresel güçlerin nötralizasyonunda etkilidir (Kinast,  

ve ark., 1990). Longitudinal düzlemde intramedullar yerleştirilen interlocking pinleri 

açılanma kuvvetlerine maximum direnç gösterirken, kilit sistemi olarak yerleştirilen 

vidalar ise rotasyon, kompresyon ve mengene güçlerine maksimum direnç sağlar 

(Durall ve Diaz, 1996; Dueland ve ark., 1997; Bernarde ve ark., 2001; Duhautois, 

2003). 

 
 
Önceleri medullar kanal çaplarının genişliği nedeniylesadece köpekler kırık 

sağaltımında kullanılabilinen interlocking pinlerin daha sonra kediler için küçük 

boyutluları uygulamaya sokulmuştur. Böylece humerus, femur ve tibia’nın diyafizer 

kırıklarının sağaltımında başarılı, güvenli ve avantajlı bir İM fiksasyon yöntemi 

olmuştur (Johnson ve ark., 2005; Çaptuğ ve Bilgili, 2006; Piras, 2009) . 

 

   
Şekil 1.14. Humerus’un diyafizer 1/3 oblik kırığında interlocking pin uygulamasının anterio-posterior 

radyografik görünümü (Çaptuğ ve Bilgili, 2006). 
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Interlocking pin uygulaması kapalı diyafizer kırıklar için endikedir (Simpson, 

2004). Açık kırıklarda uygulanan intramedullar pinlerin, enfeksiyonu medullar 

kanala taşıma riski nedeniyle, kullanımından mümkün olduğunca kaçınılması önerilir 

(Harrari, 1992). Oysa insan hekimliği ve veteriner hekimliğinde, yüzlerce açık kırık 

olgusunda interlocking pin uygulamasından oldukça başarılı klinik sonuçlar alındığı 

açıklanmıştır (Olmstead,1991; Durall ve Diaz, 1996; Muir ve Johnson, 1996). Açık 

kırıkların kapalı redüksiyonuyla interlocking pin yöntemi uygulamasında, ancak 

%1.2’sinde enfeksiyonla karşılaşıldığı bildirilmiştir (Durall ve Diaz, 1996). 

 
 
Biyomekanik yönden değerlendirildiğinde; intramedullar pinlerin kemik ile 

aynı eksende olması ve tubuler kemiklerde bölgeye gelen yükü paylaşması nedeniyle 

bu pinlerin kırık sağaltımında iyi bir seçenek olduğu gözlenmektektedir (Cotto ve 

Rovesti 1998). 

 
 
Deneysel çalışmalar, intramedullar pin ile stabilizasyonda iyileşmenin 8-16 

haftada, kallus oluşumuyla gerçekleştiğini ortaya koymuştur (Durall ve ark.,1996). 

Fiksasyon kırık hattında kompresyon oluşturan interlocking pin uygulamasıyla 

yapıldığında, çok az kallus ya da kallussuz bir iyileşme şekillenmektedir (Durall ve 

Diaz,1996; Lillich ve ark.,1999). 

 
 
Silindirik bir yapıda çapının %30'undan daha büyük bir delik bulunduğunda, 

cisimde stres ve buna bağlı olarak kırılma potansiyeli oluşacaktır. Oysa interlocking 

pinlerde vida delikleri daima pin çapının %30'undan büyüktür, küçük çaplı pinlerde 

ise bu oran %50'ye ulaşmaktadır (Durall ve Diaz, 1996). 

 
 
Küçük hayvanlarda kullanılan bazı interlocking pin boyutları ve vida çapları 

aşağıda belirtilmiştir (Altunalmaz, 2003). 

• Pin; 69-112 mm boy, 4.7 mm çap, 2.00 mm çaplı kortikal vida 

• Pin; 140-230 mm boy, 6 mm çap, 2.7 mm çaplı kortikal vida 

• Pin; 140-230 mm boy, 6 mm çap, 3.5 mm çaplı kortikal vida 

• Pin; 140-230 mm boy, 8 mm çap, 3.5 mm çaplı kortikal vida 
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• Pin; 140-230 mm boy, 8 mm çap, 4.5 mm çaplı kortikal vida 

 
 

Kedilerde çok sayıda farklı interlocking pin sistemi kullanılabilir (Duhautois, 

1995; Larin ve ark., 2001). Bir çalışmada 4-4,7 mm çaplı 316L paslanmaz çelikten 

yapılmış 68, 79, 91, 101 ve 112 mm uzunluğundaki pinlerin kedilerde humerus için 

uygun olabileceği açıklanmış olup, bu pinlerin her iki ucunda da 2 mm çaplı 3  

(proksimal ya da distalde tek vida deliği) ya da 4 vida deliği bulunur (Johnson, 2004; 

Piras, 2009). 
 
 

Proksimal ve distal fragmentte hem pinin yerleşebileceği, hem de pinin 

proksimal ve distal ucuna birer kortikal vidanın uygulanabileceği kadar sağlam 

kemiğin bulunması gerekir. Diyafizer humerus kırıkları çoğunlukla kemiğin distal 

1/3’ünde oluşur, bu nedenle distal fragmentin iyi değerlendirilmesi gerekir. Farklı 

büyüklükteki vidalar, vidalama bölgesinden epicondylus medialis içine ya da fossa 

radii’nin proksimaline gönderilir. Interlocking pin uygulamasındaki temel amaç; 

köprü osteosentez tekniğiyle fragmentlerin damar yapısına en az zarar vererek, hızlı 

iyileşmeyi sağlamaktır (Simpson, 2004). 

 
 
Parçalı kırıklarda interlocking pin destek fonksiyonunda kullanılırken, 

fragmentler serklaj teli ile redükte edildiğinde interlocking pin nötralizasyon 

fonksiyonunda olacaktır. Otojenöz kemik greftleri de kullanılabilir (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 
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Şekil 1.15. Humerus’ta interlocking pin uygulaması (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
1.3.2.2.3. Eksternal Fiksatör 

 
 

Eksternal fiksatörle immobilizasyon genellikle aşağıdaki amaçlar için uygulanır. 

a) Kompresyon uygulamak: Kırıklar ve artrodez operasyonlarından sonra 

immobilizasyon ve kompresyon sağlamak için, 

b) Nötralizasyon sağlamak için: Parçalı kırıklarda ekstremite kısalığını önlemek için, 

c) Distraksiyon uygulamak için: Kemik kaybı bulunan kırıklarda, ekstremite 

kısalığının önlenmesinde ve uzatma operasyonlarında, 

d) Hem kompresyon hemde nötralizasyon uygulamak için: Bazı segmental parçalı 

kırık olgularında, hem intramedullar çivileme, hem de eksternal fiksatör uygulaması 

gerekebilir (Aslanbey, 1996). 

 
 

Eksternal fiksatör pinlerini uygun yerlere yerleştirmek ve uygun büyüklükte pin 

seçimi için, kemiğin belirli yerlerinin ölçüsü ve pozisyonu bilinmelidir (Şekil 1.16.). 

Eksternal fiksatör pinleri için güvenli koridor tanımlanmamıştır, fakat iki güvenli 

alandan sözetmek mümkündür. Birincisi; proksimal humerus’un craniolateralinde 

dorsalde m. supraspinatus’un insersiyosu, caudolateralinde m. deltoideus, 

craniolateralinde m. cleidobrachialis ile sınırlı olan alandır. V. cefalica boyunda v. 
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jugularis externa ile birleşmeden önce, tuberculum majus üzerinde bulunan m. 

supraspinatus’un insersiyosunun cranialinden geçer. Kedilerde clavicula m. 

brachiocephalicus ve m. clediobrachialis ile birleşir ve palpe edilebilen bu alan m. 

supraspinatus’un insersiyosunun craniolateralinde bulunur. “V” şeklindeki güvenli 

alan, m. deltoideus’un acromial ucunun m. cleidobrachialis ile birleştiği tuberositas 

deltoideus’un en distal ucunda, humerus’un alt 1/3’ünde sona erer. İkinci güvenli 

alan ise lateral epicondyler bölgedir (Langhey-Hobbs ve Straw, 2005).  

 

 
 
Şekil 1.16. Humerus’ta eksternal fiksatör pinlerinin yerleştirilmesi için dikkate alınan kriterler. A; 

condylus medialis’in distal ucu, B; epicondylus lateralis ve medialis arasında kemiğin uzun eksenine 

dik olarak indirilen çizgi, C; kemiğin cranial yüzünde foramen supracondylicum’un distal ucu, D; 

kemiğin caudal yüzünde foramen supracondylicum’un proksimal ucu, E; tuberculum majus’un 

proksimal ucu, F; minimum condyl çapı “ortalama 7.4 mm”, B-D; epicondylus medialis ile foramen 

supracondylicum arsındaki mesafe “ortalama 18.4 mm” (%95’i 17.61-19.19 mm) olarak ölçülmüştür, 

B-C; foramen supracondylicum’un distali ile condylus medialis arasındaki mesafe “ortalama 6,2 mm” 

(%95’i 5.56-6.76 mm) olarak ölçülmüştür (Langhey-Hobbs ve Straw, 2005). 

 

Eksternal fiksatörün transcondyler pinleri epicondylus lateralis’in cranialinden 

epicondylus medialis’in craniodistaline doğrueklem yüzeyine paralel olarak bu 
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noktadan çıkacak şekilde açılandırılır. Transcondyler pin yerleşimi için uygun pin 

çapı 1.5-2 mm arasındadır. Pinler transcondyler olarak distolateral ve proximomedial 

açıyla gönderilirek, medial korteksin 20mm uzağından çıkar ve lateralde n. radialis, 

medialde foramen supracondylicum’a penetrasyon önlenmiş olur (Şekil 1.17) 

(Langhey-Hobbs ve Straw, 2005). 
 

 

Şekil 1.17. Eksternal fiksatör pinlerinin yerleşim bölgeleri (Langhey-Hobbs ve Straw, 2005). 

 

Eksternal fiksatörler distraksiyon, kompresyon, dirseklenme, makaslanma ve 

rotasyonel güçlere karşı koyarak rijid bir fiksasyon sağlar. İntramedullar yapıya daha 

az zarar verirler ve vaskularizasyona engel olmazlar (Canpolat ve ark., 1997B). 

 
 
Eksternal fiksatörler; unilateral (Tip 1, half pin, yarım pin),bilateral (Tip 2, full 

pin, tam pin),trilateral (Tip 3, multi pin) vesirküler (İlizarov) olmak üzere dört 

değişik şekilde uygulanır (Canpolat ve ark., 1997B). İlizarov uygulamasında 

modifiye olarak Kirschner telleri ile konvansiyonel fiksatörlerde kullanılan yarım 

pinler alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Kemik segmentlerinin kontrolü ve 

fiksatörün stabilitesinin arttırılmış olduğu bu uygulamaya “hibrid tel-yarım pin 

konfigürasyonu” denir. Burada temel amaç daha fazla kemik stabilitesi sağlamak 

değildir. Bazı olgular için yarım pin kullanımı ile uygulama kolaylığı sağlaması 
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avantajdır. Hibrid konfigürasyonda, yarım pin kullanılan seviyelerde ekstremitenin 

yalnız bir tarafında transfiksasyon yapılması doku travmasını azaltır. Yeterli sayıda 

yarım pin kullanılmaması durumunda, gerdirilmiş Kirschner telleri üzerinde 

istenilenden fazla aksial yük oluşur. Caulhon ve ark. insanlarda yeterli bir stabilite 

sağlamak için, her segmentte 3 adet yarım pin kullanımının gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır (Kürüm ve ark., 2002). 

 

 
Eksternal fiksatörlerde düz veya yivli pinler (Schanz pini) kullanılır. Yivli 

pinlerle daha rijid bir fiksasyon sağlandığı bildirilmiştir. Kullanılan bar sayısı arttıkça 

fiksasyonda rijidite de artmaktadır.Kedilerin küçük vücut yapısı nedeniyle Kirschner-

Ehmer ve SK barları yerine acrylic/epoxy birleştirme barları tercih edilir. Eksternal 

fiksasyon uygulamalarında pinlerde gevşeme, pin yolu drenajı ve enfeksiyonu, 

gecikmiş union, nonunion, fiksatörde bozulma gibi komplikasyonlar görülebilir 

(Canpolat ve ark., 1997A; Piras, 2009). 

 
 
Eksternal fiksatörler kediler tarafından iyi tolere edilen, uzaklaştırılması kolay 

ve bazı sağaltım seçeneklerine göre daha ucuz implantlardır. Humerus’un 

craniolateraline Tip 1 eksternal fiksatör tek başına ya da İM pin ile birlikte 

kullanılabilir. Fiksasyonun rijiditesini arttırmak için çift bar kullanılsa da kediler için 

nadiren gerekli olabilir. Kedilerde humerus’un distaline iki pinin yerleştirilmesi 

zordur, bu nedenle distal pin condylus humeri’den tamamen geçirilip (full pin) 

laterale bir bar (hybrit Tip 1-2 eksternal fiksatör) daha eklenebilir (Piras, 2009; Scott 

ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
Eksternal fiksasyon yöntemi diyafizer kırıklar ve ekstraartiküler Tip A kırıkları 

için uygun bir yöntemdir. Unilateral Tip 1 “single-bar ya da double-bar” fiksatörler 

diyafizer kırıklarda, hibrid Tip 1 ve Tip 2 fiksatörler ise proksimalde bulunan Tip B 

ya da distal ekstraartikülar Tip A2 ve Tip A3 kırıklarında kullanılır (Piermattei ve 

ark., 2006). 
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Eksternal fiksatörler birçok kırık tipinde kullanılabilir olmasına rağmen, en çok 

diyafizer Tip B ve Tip C kırıkları ve açık kırıklar için uygundur. Kırık kemik 

uçlarının doğru kaynaması için uç uca getirilerek hareketsizliğinin sağlanması 

vebunun için kullanılan aparey olan “Splint” kasların araya girmesini en aza 

indirmek için kemiğin craniolateraline yerleştirilir. Distal segment kısa ise, distal pin 

transcondyler pozisyonda gönderilebilir. İlk olarak, distal pin tıpkı transcondyler vida 

uygulamasında olduğu gibi transcondyler olarak gönderilir. Sonra proksimal pin 

yerleştirilir, birleştirme barlarının klempleri takılır ve son olarak sentral pin 

klemplerin içinden geçirilir (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Distal fragment parçalı ya da destek gerekiyorsa hibrid splint kullanılabilir. Bu 

uygulama ile iyileşme süresince dirsek ekleminin bütün hareketlerine olanak sağlanır 

(Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Eksternal fiksatörün İM pin uygulamasıyla kombine edilmesi, rotasyonel ve 

makaslama kuvvetlerinin de kontrol altına alınmasını sağlar. Fiksatör yaklaşık 4-6 

hafta sonra (kallus oluşumu gözlendikten sonra), İM pin ise fragmentlerdeki birleşme 

radyolojik olarak tespit edildikten sonra uzaklaştırılır (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 

1.3.2.2.4. Kemik Plakları 

 
 

Germe çubuğu kuralı’na göre, bir kemiğin gerilme tarafına plak uygulanarak 

fiksasyon sağlanır. Çoğunlukla diyafizer transversal kırıkların sağaltımında kullanılır 

(Aslanbey, 1996).  

 
 

Plak ya da İM pin kullanımı operatörün tercihine göre değişebilir. Plaklar stabil 

olmayan Tip B ve Tip C diyafizer kırıklar için endikedir. Plaklar humerus 

kırıklarında kırığın lokalizasyonuna göre kemiğin her yönüne uygulanabilir. Konveks 

dorsolateral yüzey proksimal humerusun tansiyon bölgesidir. Bu nedenle gövdenin 

proksimalinde bulunan birçok kırık olgusunda, plağın cranial yüzeye uygulanmasının 
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daha avantajlı olduğu gözlenmiştir. Böylece m. pectoralis’e zarar verilmemiş olur. 

Orta diyafizer kırıklarda plak uygulaması cranial, lateral ve medial yüzeyden yapılır. 

Lateral yüzeyde belirgin bir curvatura varlığı ve n. radialis ile m. brachialis’e olan 

yakınlık dezavantajdır.Lateral yüzeye plak uygulaması için kemiğe craniolateralden 

yaklaşılır ve plak m. brachialis ile n. radialis’in altına yerleştirilir. Medial yüzeye 

plak yerleştirmek çoğu zaman daha kolaydır. Fakat n. medilais ve a. brachialis’e 

dikkat etmek gerekir Humerusun distalinde ise tansiyon bölgesi mediocaudaldir. 

Distal 1/3’de bulunan kırıklar ve uzun plak gerektiren kırıklar için, medial yüzde 

plak uygulaması düşünülebilir. Supracondyler kırıklarda ise, plak caudomedial yüzde 

ya da epicondylus medialis’e caudal yönde uygulanır, bazen de epicondylus lateralis 

tercih edilir.Kedilerde distal humerus’a plak uygulaması daha zor 

olacağından,genellikle diğer implantlar tercih edilir (Piermattei ve ark., 2006; Scott 

ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
 Kemiğin primer iyileşmesini sağlamak için interfragmental kompresyon ve 

nötralizasyon gerektiğinde, lag vidası ya da serklaj tellerinin plak uygulamasıyla 

birlikte kullanımı uygun olur. Operatör, köprü yöntemini kullanabilir ve fragmentlere 

en az derecede manipülasyonda bulunarak destek fonksiyonlu plak uygulayabilir. 

Hayvanın büyüklüğü, mizacı, fragmentlerin konfigürasyonu ve artan kontraksiyon 

nedeniyle plak üzerine binen stres artışı söz konusu ise, plak ve pin kombinasyonu 

uygulanabilir (Piermattei ve ark., 2006).  

 
 
 
1.3.2.2.4.1.Bazı Plak Çeşitleri 

 
 
Dinamik Kompresyon Plağı (DCP):Kırık fragmentleri gerilim ve kompresyon altında 

olduğunda bu plak, kompresyon plağı ya dagerme bandı plağı olarakkullanılır. Uzun 

kemikler eksantrik yüklemeye maruz kalır.Kemiğin laterali distraksiyon, mediali ise 

çarpma ve kompresif güçlerin etkisindedir. Plağın kemiğin distraksiyon veya gerilme 

kuvvetlerine en çok maruz kaldığı tarafa yerleştirilmesi önemlidir. Bu yüzey 

humerus’ta cranial veya lateral yüzeylerdir.Bu plak tipi eksantrik vidaları sayesinde 

aksial kompresyon yaratılmasına izin verir. Pratikte vida deliğe oturtulup 
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sıkıştırıldığında fragmentler plağa doğru hareket eder ve sonuçta kırık hattında 

kompresyon oluşur. DCP ile oluşturulan aksial kompresyon çoğu zaman basit 

transversal kırıklarda etkilidir. Plak uygulamadan önce kemik ve kırık yapısına göre 

uyumu yapılırken, plağın kırık hattının 2 mm üzerinde kalacak şekilde 

eğimlendirilmesi karşı kortekste kompresyon yaratacaktır (Johnson, 2005). Uzun 

zamandır humeral kırıklarda en sık kullanılan plak tipi 2.7 mm DCP’dir.  Ancak bu 

plağın kedilerde kullanımında boyutları ve şekliyle ilgili komplikasyonlara sıklıkla 

rastlanmaktadır (Piras, 2009).  

 
 
Limited-Contact Dynamic Compression Plate (LC-DCP): Bu plak tipi DCP’nin 

daha gelişmiş şeklidir. Birçok element plak dizaynında kullanılmış, paslanmaz çelik 

ve titanyumun uygun olduğu saptanmıştır. Titanyum plaklarının en önemli avantajı 

doku toleransının yüksek olmasıdır. DCP ile karşılaştırıldığında plak-kemik teması 

daha azdır  (Şekil 1.18.)(Johnson, 2005). Son zamanlarda geliştirilen ve kedilerde 

kullanıma daha uygun olan 2-1.5 mm LC-DCP (25-85 mm uzunluğunda, 4-14 vida 

deliği içeren) ya da 2-2.4 LC-DCP (33-113mm uzunluğunda, 4-14 vida deliği içeren) 

tipi plaklar daha az komplikasyonla iyi sonuçlar verebilmektedir. 

 

 

                 
 
Şekil 1.18. LC-DCP (Johnson, 2005). Şekil 1.19. LC-DCP’nin kompresyon 

plağı olarak kullanımı (Johnson, 2005). 

  

Kilitli Kompresyon Plağı (LCP): Bu plaklar anguler stabilitenin sağlanması ve 

kemik implant temasından kaçınmak için, vida başı ve vida deliği arasındaki bağlantı 

yivli olacak şekilde dizaynedilmiştir. Vidalar plağın kemik üzerinde kompresyon 



35 
 

 

oluşturmasına neden olmaz (Wagner, 2003). Bunun yerine internalfiksatör analoğu 

olarak sadece kemik ve implant arasında bağlantı aracıdır (Koch, 2005). Son 

zamanlarda kedilerde kırık sağaltımında “Sentez LCP” ve “Fixin LCP” gibi farklı 

tiplerde mini kilitli kompresyon plakları kullanılmaktadır. Mini plak sistemleri 1.9-

2.5 mm çapında self-tapping vidalara uyum sağlar. Bu plak tipinin en farklı özelliği 

kilitli vidalar için dişli vida deliği ünitesini, standart cortikal vidalar için dinamik 

kompresyon ünitesini aynı vida deliğinde içeren kombine vida deliklerine sahip 

olmasıdır (Şekil 1.20) (Piras, 2009). 

                     
A. B.                                    C. 

 
Şekil 1.20. A. Kombine vida delikli LCP plağı, B. Locking vida, C. Klasik vida, (http://www. 

aofoundation.org: 2009). 

 
Veterinary Cuttable Plate (VCP): Küçük hayvanlar için dizayn edilmiş, çeşitli 

şekillerdeki plaklardır (Şekil 1.21). Kırığın durumuna uygun olarak istenilen 

uzunlukta kesilebilir. Kompresyon plağı olarak kullanılamazlar, fakat uzunluğu 

boyunca çok sayıda vida deliği bulundurur. VCP diğerlerine göre daha zayıftır, 

plağın sertlik gücünü arttırmak için iki plak üst üste uygulanabilir. Kalınlığı ve vida 

deliğinin boyutu birbirinden farklı, genişliği ve uzunluğu aynı olan 1.5-2 mm ve 2-

2.7 mm boyutlarında VCP genellikle kedilerde kullanılır. Parçalı kırıklarda eğim 

kuvvetlerine karşı direnci arttırmak için İM pinle kombine olarak plate-rod tekniği 

şeklinde kullanılabilir (Johnson, 2005). 

 

 

 

 

 
Şekil 1.21. VCP (Johnson, 2005). 
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Rekonstrüksiyon Plakları(RCP): Vida delikleri arasında derin çentikler bulunur  

(Şekil 1.22). Bu özellik diğer plaklara göre daha fazla uygulama alanı sağlar. 

Kompresyon plakları kadar kuvvetli plaklar değildir (Johnson ve ark., 2005). 

 

 
 

Şekil 1.22. Rekonstrüksiyon plağı (Johnson ve ark., 2005). 
 
 
 

1.3.2.2.4.2. Plakların Fonksiyonları 

 
 
Nötralizasyon Plakları: Diyafizer kırıkların interfragmental kompresyonu lag vidası, 

serklaj, semiserklaj veya interfragmental tel ile birlikte kemiğin gerilme yüzüne 

uygulanan ve vida stabilitesini koruyan plaklar, koruma ya da nötralizasyon 

özelliğindedir. Plağın diğer implantlarla birlikte oluşturduğu interfragmental 

kompresyon ile rotasyonel, açılanma, makaslama (shearing) güçlerini koruyucu bir 

etkisi vardır. Bu plaklar lag vidaları veya serklaj teli kullanılarak anatomik 

redüksiyonu sağlanan Tip B ve bazı Tip C stabil olmayan kırıkların sağaltımında 

kullanılır (Şekil 1.23) (Johnson ve ark., 2005). 

 

 
 
Şekil 1.23. Nötralizasyon plağı ve lag vidası ile osteosentez (Johnson ve ark., 2005). 
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Buttress (Payandalı) Plakları: Metafizer kırıklarda kompresyon kuvvetleri 

eklem yüzeyine komşu alanlarda çökme yaratma eğilimindedir. Buttress plaklarının 

fonksiyonu bu çökmeye engel olmaktır. Metafizer kırıkların intraartiküler kırıklarla 

birlikte bulunduğuolgularda, intraartiküler kırıklarınfiksasyonu lag vidasıyla yapılır. 

Bu fiksasyon tek başına yeterliolmayıp plakla kombine edilmesi gerekirse, plak 

buttress fonksiyonunda olacaktır (Şekil 1.24) (Johnson ve ark., 2005). 

 

   
 
Şekil 1.24. Buttress Plağı (Johnson ve ark., 2005). 

 

Köprü Plakları: Plağın kullanım amacı, kemik uzunluğu ve kırığın proksimali 

ile distalindeki eklemlerin düzlemini korumaktır. Köprü plaklarının fonksiyonu 

makaslama ve açılanma kuvvetlerinden kaynaklanan aksial deformiteyi 

engellemektir. Plak vücut ağırlığından kaynaklanan kuvvetlere maruz kalır. 

Kaynama direkt kemiksel iyileşme yerine köprü kallusile olacağından, kemik 

fragmentleri ve çevresindeki yumuşak doku için gereklivasküleryapı korunmalıdır 

(Şekil 1.25) (Johnson ve ark., 2005). 
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Şekil 1.25.Köprü Plağı (Johnson ve ark., 2005). 

 

 

Plak-pin kombinasyonu sinerjistik mekanik özelliğinedeniyle,özellikle köprülü 

büyük parçalı kırıklarda etkilidir. İM pin fragmentleri açılanma güçlerine karşı 

korurken, plak aksial kompresyon ve rotasyonel kuvvetlere karşı direnç gösterir. 

Medullar kanal çapının %40-50’si kadar çapta olan pin, köprü plağının internal 

stresini dolayısıyla plağın yıpranma payını azaltır (Şekil1.26.) (Johnson ve ark., 

2005).  

   
Şekil 1.26. Plak-Pin kombinasyonu (Johnson ve ark., 2005). 
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Veteriner hekimlikte osteosentez için en çok kullanılan plaklar; DCP, RCP ve 

VCP’dir. Kedilerde humerus, femur ve tibia kırıklarında 2.7 mm olan plaklar tercih 

edilir. Plak büyüklüğü ve şeklinin yanlış seçimi kırılma, açılanma ve strese karşı 

dayanıklılığın azalmasıile komplikasyonlara neden olabilir. Kedilerde yaygın olmasa 

da 2.4 mm LC-DCP kullanılabilir. Normal bir kedi için 2.4 mm çelik LC-DCP plak 

kullanımı 2.7 mm DCP plaktan daha uygun olabilir. Bütün plak tiplerinin 

biyomekanik özellikleri birbirine yakın olmasına rağmen, LC-DCP plak kemik 

temasının daha az olması ve vida ölçülerinin kedi uzun kemik yapısına daha uygun 

olması nedeniyle VCP’ye göre avantajlıdır. Titanyum versiyonunun kullanımı ise, 

buttressfonksiyonundaki fiksasyona gerek olmayan redükte edilebilir kırıklar için 

sınırlıdır (Zahn ve Matis, 2004; Piermattei ve ark., 2006; Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
 

1.3.2.2.5. Kemik Vidaları 

 
 

Kompresyon ile fragmentlerin birleştirilmesi vidalama ile gerçekleştirilir. Vida 

uygulaması için kemikte delik açma işlemi, kullanılacak vidanın türüne bağlıdır 

(Aslanbey, 1996). Kemik vidaları lag vidası fonksiyonu sayesinde interfragmenter ya 

da plak-kemik kompresyonu sağlar (Piermattei ve ark., 2006). ASIF 5 tip kemik 

vidası geliştirilmiştir; 1) Korteks vidası; diyafizer bölgedeki sert kortikal kemik 

kısmında kullanılır. Vida çapı kemik çapının %40’ından büyük olmamalıdır. 2) 

Kanselöz kemik vidası; metafiz ve epifizdeki süngerimsi kemik kısmında kullanılır, 

vidanın daha kalın ve geniş dişleri vardır. 3) Gövde vidası; kısa dişli ve gövdeli 

korteks vidasıdır. Diyafizer kırıklarda lag vidası olarak kullanılır. 4) Kanallı vidalar; 

merkezinde kanalı bulunur, Kirschner teli’nin yerleştirilmesinde rehber olarak 

kullanılır. Kanallı vidalar özellikle distal humerus’un ve proksimal femur’un epifizer 

ve diyafizer kırıklarında lag vidası olarak kullanılır. 5) Kilitli başlı vidalar; plak 

deliğine kilitlenen vida başına sahiptirler. LCP (Locking Compression Plate)’de 

olduğu gibi internal ffiksasyon sağlamak için kullanılırlar (Johnson ve ark., 2005; 

Piermattei ve ark., 2006). ASIF kemik vidaları, normal kemik vidalarından biraz 

farklıdır. Bu vidalarda, vida dişlerinin temas yüzeyleri daha büyük olup, bu dişler 

vida eksenine hemen hemen dik açıdadır. Bu durum kemikte tam bir bağlantı sağlar. 
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Ayrıca, önceden bir klavuz vida kullanılması ve kemiğe zarar vermeden vida için 

uygun bir delik açılması da mümkündür (Aslanbey, 1996). 

 
 
 Fonksiyonel olarak kemik vidalarını 3 gruba ayırmak mümkündür; 1) Lag 

vidası; interfragmental kompresyon vida başı ilk kortekse dayanıp vida dişleri ikinci 

kortekse tutunduğunda sağlanır. Parsiyal dişli vidalar vida dişleri kırık hattından 

geçmiyorsa otomatik olarak lag vidası fonksiyonundadır. Full dişli vidalarda 

interfragmental lag vidası fonksiyonu sağlayabilmek için özel uygulama tekniği 

gerekir. İlk korteksteki delik vida dişlerinin kayacağı şekilde açılır, ikinci kortekste 

ise vida dişleri kemiğe gömülür. 2) Pozisyonel vida; kemik vidaları fragmentleri 

fiksasyon pozisyonunda interfragmental kompresyon yaratmadan tutar. Lag vidası 

fragmentte kollaps yaratıyorsa tercih edilebilir. 3) Plak vidası; plağın kemiğe 

tutunmasını sağlar. Vida büyüklükleri plakla uyumludur. Full dişli vidalar kemik-

plak kompresyonuda sağlar. Vida dişleri plağa tutunmaz yalnız her iki kortekste 

kemiğe gömülür (Johnson ve ark 2005; Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Büyüme dönemini tamamlamış hayvanlarda lag vidası uygulamasıyla sağlanan 

interfragmental kompresyon, en çok intraartiküler Tip B ve Tip C kırıkları için 

gereklidir. Vida makaslama kuvvetleri ve hayvanın ağırlığının etkisinde kaldığı için, 

lag vidası uygulamasında olduğu gibi sadece kortekse tam bir delik açıp vida 

uygulamaktansa, parsiyel vida delikleri açıp kanselöz vida kullanımı tercih 

edilmelidir. Vida delikleri kırık hattına çok yakın açılırsa, vida deliklerinin birleşme 

yerinde ve parsiyel deliklerin içindeki düz boyunlu vidalar üzerinde yoğunlaşan stres 

sorun yaratabilir (Piermattei ve ark., 2006). 
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Çizelge 1.3. Kedilerde kullanılan bazı implantlar ve özellikleri (Harrari, 1992). 
 
İmplant Tipi ve Büyüklüğü 
Serklaj teli Çapı 20-22 gauge olup, ilmek ile ya da döndürerek bağlanırlar. 
Eksternal fiksatörde 
kullanılan pinler 

Çapı 0.0625, 0.078 ya da 0.044 inch olan düz ya da yivli pinler,  
metal ya da karbon birleştirme barları, akrilik gövde ya da küçük klemplerle 
bağlantılıdırlar. 

Kirschner teli Çapı 0.035, 0.045, 0.054 ya da 0,062 inch 
Steinmann pini Çapı 0.0625, 0.078 ya da 0.094 inch olan trokar ya da balta uçlu pinler. 
Plak ve vidalar DCP , rekontrüksiyon ya da cuttable plaklar ile kullanılan 2.0-2.7 mm çaplı 

vidalar. 
Interlocking pin Çapları 4-4.7 mm olan pinler ve 2.0 mm olan vidalar kullanılır. 

 
 
 
1.3.2.3.  İmplantların Uzaklaştırılması 

 
 
İmplantlar normal süreleri dışında migrasyon, bölgedeki yumuşak dokuda irritasyon, 

ağrı, enfeksiyon ya da iyileşme dokusunda obstrüksiyona neden olma durumlarında 

uzaklaştırılmalıdır. İmplanttan kaynaklanan neoplaziler, implantın kemik üzerinde 

stres oluşturması ya da kırılması gibi komplikasyonlara kedilerde köpeklerden daha 

az rastlanır. İM pinin eklem yüzeyine penetre olması ve eklem hareketini kısıtlaması 

durumunda da uzaklaştırılması gerekir. Kircshner telleri kemik çevresindeki 

yumuşak dokulara migre olabilir, fakat genellikle klinik problemlere neden olmaz.  

Serklaj tellerinin kırık hattındaki hareketi fibrovasküler yapılarda travma yaratması 

iyileşmede gecikme ilesonuçlanabilir. Tellerin uzaklaştırılmasını gerektiren bu 

durum, iyileşmenin gecikmesiyle sonuçlanabilir. Kemik plakları ya da vidalar, 

iyileşme döneminde olgun kemik dokusunun şekillenmesine ilişkin bozukluklara ya 

da kronik osteomyelitislere neden olabilir. Eksternal fiksatör pinlerinin periostal 

reaksiyon oluşturması ya da gevşemesi durumunda uzaklaştırılmaları gerekebilir 

(Harrari,2002). 

 
 
 
1.4.Kırık Lokalizasyonuna Göre Sağaltım Seçenekleri 
 
 
Uzun kemik kırıklarının lokalizasyonu, morfolojisi ve önemi açısından AO grubu 

tarafından alfabetik ve numaralandırmaya dayalı bir klasifikasyon sistemi kabul 

edilmiştir. Bu sistem, AO (Arbeitsgemeinschaft fur Osteosyntese) ve ASIF 
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(Assosiation for the Study of Internal Fixation) tarafından insan hekimliğinde 

kullanılan sistemdir. Kırık konfigürasyonlarının durumunu ve redüksiyondan sonraki 

stabilizasyon derecesini belirleyerek, uygun sağaltım ve prognoz için gerekli olan 

bilgiyi sağlamada yardımcı olur (Piermattei ve ark., 2006).  

 
 

Bu sisteme göre; her uzun kemik için bir numara verilmiştir; “1” humerus, “2” 

radius/ulna, “3” femur, “4” tibia/fibula.Her bir kemik kendi içerisinde bölgelere 

ayrılmıştır; “1” proksimal, “2” diyafizer, “3” distal. Her bir kırık tipi için 

gruplandırma yapılmıştır; “A” basit kırıklar, “B” parçalı kırıklar, “C” komplike 

kırıklar. Kırıklar önem derecesine göre de kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. Bu da 

A1, A2, B1, B2, C1, C2…. şeklinde ifade edilir (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 
1.4.1. Proksimal Humerus Kırıkları 
 
 
1.4.1.1.Proksimal Ekstraartiküler Basit Kırıklar “Tip 1-1-A” 
 
 
Fizyal kırıklar, büyüme plağı kapanmamış genç hayvanlarda rastlanan ve humeral 

kırıkların %5’ini oluşturan, daha az görülen kırıklardır. Direkt ya da indirekt 

travmalardan kaynaklanabilir. Kedilerde proksimal humerus kırıklarına az 

rastlanmakla birlikte, bu bölgenin kırıkları tuberculum majus ve caput humeri’yi de 

içerebilir (Tomlinson, 1993). Proksimal humerus iki epifize sahip olup, bunlar 

tuberculum majus ve caput humeri’dir. Bunlar ya kıkırdak bir köprüyle kaynaşır ya 

da birbirlerine tamamen bağlıdırlar. Bu nedenle bazı kırıklar her ikisini de kapsarken, 

bazıları sadece birini içerir (Piermattei ve ark., 2006). Kedilerde buradaki büyüme 

plakları 19-26. haftalar arasında kapanır (Denny ve Butterwort, 2000). Salter-Harris 

Tip I ve Tip II sık görülmekle birlikte, Tip III de bazı olgularda rapor edilmiştir. 

Humerus epifizinde ayrılmanın olabilmesi için ciddi bir travma gerekir (Denny ve 

Butterwort, 2000). 

 
 

Humerus’un proksimal metafizer kırıklarına çok rastlanmamakla birlikte, 

transversal ve çöküntü kırıkları bu bölgede en çok görülen kırık tipleridir (Şekil 
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1.29.).Çarpmaya bağlı metafizer kırıklar oldukça ender görülür (Piermattei ve ark., 

2006). Yavrularda sekonder nutrisyonel hiperparatiroidizm, erişkinlerde ise 

osteosarkom bu bölgede kırığa predispozisyon yaratan nedenlerdir (Denny ve 

Butterwort, 2000). 

 

 
Kapalı Redüksiyon ve Fiksasyon: Her iki epifiz hatttı sağlam ve kırık oluşumu 

yeni ya da minimum deplasmanlı bir kırık ise,kapalı redüksiyon uygulaması başarılı 

olabilir. Fragmentlerin arası 5 mm veya daha az ise, kırık bulunan ekstremitenin 

fleksiyon durumunda gövdeye sabitlenmesi ile yapılan modifiye Velpeu bandajı ile 

3-4 haftasüresince immobilizasyon sağlanabilir ve kırık kısa sürede iyileşir 

(Piermattei ve ark., 2006; Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
Operatif Yaklaşım ve Fiksasyon: Kapalı redüksiyonun mümkün olmadığı 

durumlarda, proksimal humerus ve omuz eklemine craniolateral yaklaşımla açık 

redüksiyon uygulanarak, fragmentler normal pozisyonlarına getirilir (Piermattei ve 

ark., 2006). Tuberculum majus’un avulsiyonunda deplase olan tuberculumun 

redüksiyonunu omuz ekleminin ekstensiyonuile kolaylaştırabiliriz (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). Çoğunlukla büyüme plağı kapanmamış 7 aylıktan küçük 

kedilerdegerekli olan internal fiksasyon Steinmann pini ya da Kirschner pinleri 

kullanılarak sağlanır (Denny ve Butterwort, 2000). İnce ve düz pinlerle iatrojenik 

olarak büyüme plağının kapanma riski çok düşüktür. İki Kirschner teli tuberculum 

majus’dan caput humeri’ye doğru yerleştirerek, kırık olan tuberculumun 

stabilizasyonu sağlanabilir. Fizyal bölgede kuvvetli bir kaynama olacağından 

minimum stabilite yeterli olacaktır. Pinlerin yaratacağı yumuşak doku irritasyonunu 

minimuma indirmek için, mümkün olduğunca pinler kısa kesilir ve eğilir (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). İskelet gelişimini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın olan 

olgularda sağaltım seçenekleri daha fazladır. Bunlarda lag vidası ve germe teli gibi 

ek uygulamalar, pinlerin yeterli stabilite sağlamadığı durumlarda gerekli olabilir 

(Denny ve Butterwort, 2000; Piermattei ve ark., 2006; Scott ve Mclaughlin, 2007). 
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Caput humeri’nin Salter-Harris Tip I ve Tip II kırıklarında açık veya kapalı 

redüksiyonla Kirschner teli kullanılarak fiksasyon sağlanabilir (Şekil 1.27. B)  (Şekil 

1.28. B). Pinler tuberculum majus’un hemen distalinden caput humeri içine 

gönderilir. Gelişimini tamamlamış hayvanların caput humeri ayrılmalarında lag 

vidası (2.7 mm) ve Kirschner teli kullanılarakfiksasyon sağlanabilir (Şekil 1.27. C) 

(Şekil 1.28.C)(Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 

 
 

Şekil 1.27. A.Tuberculum majus’da Tip A3 (Salter-Harris Tip I) kırığı. B. İki adet Kirschner teli ile 

fiksasyon C. Bir adet kanselöz kemik vidası ile fiksasyon (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.28. A. Salter-Harris Tip II kırığı. B. Transfiksiyonel Kirschner teli ile fiksasyon. C. Kanselöz 

kemik vidası ile fiksasyon (Piermattei ve ark., 2006). 

 
Proksimal metafizyal kırıklarda fragmentlerin redüksiyonu sağlandıktan sonra, 

tuberculum majus’dan distale doğru epicondylus medialis içine İM pin gönderilebilir 

(Piermattei ve ark., 2006). 
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Şekil 1.29. A. Proksimal metafizyal transversal çöküntü kırığı. B. Tuberculum majus’dan condylus 

medialis’e İM pin uygulaması (Piermattei ve ark., 2006). C. Rush pini uygulaması (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 

 
 
 

1.4.1.2. Proksimal Ekstraartiküler Multifragmental Kırıklar “Tip 1-1-B" 

 
 
Bu tür kırıklarda kemik segmentleri ve kallus oluşumu eklem ya da plexus brachialis 

üzerinde baskı oluşturabilir ya da omuz ekleminde fonksiyon bozukluğuna yol 

açacak açılanmalara neden olabilir.Hareket ve fonksiyonel işlevin sınırlı kalma riski 

nedeniyle açık redüksiyon ve internal fiksasyon her zaman endikedir. Metafizyal 

kırıklarda hızlı iyileşme tipiktir, fakat fragmentlerin anatomik rekonstrüksiyonu 

interfragmental kompresyonla sağlanamıyorsa, proksimal fragmentin kısalığından 

dolayı fiksasyonda problem olabilir (Piermattei ve ark., 2006).  

 
 

Operatif Yaklaşım: Bu kırıklarda humerus’un proksimalinden craniolateral 

yaklaşılır. 

 
 

İnternal Fiksasyon:Proksimal metafizyal parçalı kırıklarda redüksiyon 

sonrası, fragmentlerin stabilizasyonu lag vidası ya da serklaj telleriyle sağlanır. İki 

parçalı kırıklarda fiksasyon, cranial yüzeyde uygulanan plak veya pin ve germe 

telleri ile sağlanabilir. Komplike kırıklar için de cranial yüzeye düz ya da T plakları 

uygulayarak ya da hibrid eksternal fiksatörler kullanılarak fiksasyon sağlanabilir 

(Şekil 1.30.). Redükte edilemeyen fragmentlerin arasına fragmentlere zarar vermeden 
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otojen kansellöz kemik greftleri yerleştirilebilir. Fiksasyonu korumak için, 

postoperatif dönemde ilk 2-3 hafta süresince karpal fleksiyon pozisyonda bandaj 

önerilir (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.30.Tip B2 kırık için buttress plağı uygulaması (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 
1.4.1.3. Caput Humeri ve Tuberculum Majus’u İçeren İntraartiküler Parçalı 

Kırıklar  

 
 
Gelişimini tamamlamamış hayvanlarda caput humeri ve tuberculum majus’da 

proksimal büyüme plağını içeren Salter-Harris Tip III kırıkları oluşabilir. Bu tip 

kırıklarda tuberculum majus’un avulsiyonu ve caput humeri’nin tamamen ayrılması 

söz konusudur. Bunlara ilave olarak bazen de tuberculum minus da kırılabilir. Bu tür 

kırıklar eklem yüzeyini de içerir ve açık redüksiyon gerektirir. Omuz eklemine 

craniolateralden yaklaşılır, kırık hattına ulaşıldıktan sonra caput humeri ve 

tuberculum majus Kischner telleriyle fikse edilir (Şekil 1.32.)(Denny ve Butterwort, 

2000). 

 
 

Gelişimini tamamlamış hayvanlarda bu kırık tipine ender olarak rastlanır. 

Alternatif bir sağaltım olarak Kirschner teli, lag vidasıyla kombine edilebilir (Şekil 

1.31) . Proksimal büyüme plağını da içeren kırıklarda implant tuberculum majus’dan 
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caudale doğru caput humeri içine gönderilir (Denny ve Butterwort, 2000).Ayrılan 

eklem parçası çok küçükse Kischner telleri eklem yüzünden subcondral olarak 

gömülebilir (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 

(a)  

 
Şekil1.31. Caput humeri kırığının Lag vidası ve Kirschner teliyle fiksasyonu (Denny ve Butterworth, 
2000). 
 

 
 

Şekil 1.32. a) Proksimal humerus’datuberculum majus ve caput humeri’de Salter-Harris Tip III kırığı. 

b) Caput humeri’nin iki adet Kirschner teliyle fiksasyonu. c) Tuberculum majus’un iki adet Kirschner 

teliyle fiksasyon (Boudrieau ve Sinibaldi, 1992; Denny ve Butterworth, 2000). 

 
 
 
 
1.4.2.Diyafizer Humerus Kırıkları 
 
 
1.4.2.1. Diyafizer Basit ya da Tam Olmayan Kırıklar “Tip 1-2-A” 

 
 
Diyafizer kırıklar, humerus kırıklarının yarısını oluşturur. Spastik m. brachialis 

kontraksiyonu bu tür kırıklarda en çok gözlenen sonuçtur. Genellikle distal segment 

craniale açılanır (Piermattei ve ark., 2006). Proksimal ve orta hattaki diyafizde 
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transversal kırıklar oluşurken distaldeki kırıklar sulcus m. brachialis’i takip ederek 

oblik ya da spiral kırık olma eğilimindedir (Denny ve Butterwort, 2000).    

 
 

Operatif Yaklaşım: Humerus’un proksimal 3/4 bölümüne ulaşım için 

craniolateral yaklaşım uygundur (Şekil 1.37)(Piermattei ve ark., 2006). Özellikle n. 

radialisbulunup, korunmalıdır (Denny ve Butterwort, 2000). Medial yaklaşımda 

kullanılabilir. Foramen supracondylicum’dan geçen ve humerus’un medial yüzünde 

epicondylus medialis’in hemen üzerinde seyreden n.medialis ve a.brachilais distal 

diyafizer ve metafizer kırıklarda dikkat edilmesi gereken anatomik yapılardır. Ayrıca 

M.triceps brachi’nin caput medialisinin hemen altında seyreden n.ulnaris de 

korunmalıdır (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
Kapalı Redüksiyon ve Fiksasyon: Özellikle kedilerde ve küçük yapılı köpek 

ırklarında tranversal ve kısa oblik kırıklarda, fragmentlerin kolayca palpe edilebildiği 

durumlarda kapalı redüksiyon mümkündür. İmmobilizasyon en iyi şekilde İM pinle 

sağlanır. Rotasyonel stabilite gerektiğinde, Tip 1 (half pin) eksternal fiksatör ek 

olarak uygulanabilir ya da eksternal fiksatör primer uygulama olarak da düşünülebilir 

(Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
İnternal Fiksasyon:Humerus kedi ve köpeklerde benzer olsa da bazı anatomik 

farklılıklar gösterir. Kedilerde diyafiz daha düzdür ve medullar kanal çapı daha 

uniform yapıdadır. Bu nedenle, kedilerde humerus’un diyafizer kırıklarında 

intramedullar fiksasyon uygulamasıyla sağaltım daha tatmin edici sonuçlar verir 

(Denny ve Butterwort, 2000). 

 
 
1. İM pin: Transversal ve kısa oblik basit kırıklarda tek başına, uzun oblik ya da 

spiral, basit ya da redükte edilebilir tek parçalı kırıklarda ayrıca bir fiksasyon 

yöntemi ile birlikte kullanılabilir (Şekil 1.34. A, B, C) (Piermattei ve ark., 2006). 

Medullar kavitenin proksimalde geniş, distalde dar olması nedeniyle, İM pin ile 

yapılan fiksasyon rotasyonel stabilite yönündendirençsiz kalabilir (Şekil 1.33)  

(Denny ve Butterwort, 2000).  
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Şekil 1.33. Diyafizer oblik kırığınİM pin ve serklaj teli ile fiksasyonu (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 

 
 

Şekil 1.34. Diyafizer transversal kırığın; A. İM pin ile fiksasyonu, B. İM pin ve serklaj uygulamasıyla 

fiksasyonu, C. İM pin ve hemiserklaj uygulamasıyla fiksasyonu, D. İM pin ve eksternal fiksasyon 

uygulamasıyla fiksasyonu (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
2. Tip 1 eksternal fiksatör: Uzun oblik ya da spiral, basit ya da redükte 

edilebilir tek parçalı kırıklarda, birden fazla parçalı ve komplike kırıklarda tek başına 

ya da ayrıca bir fiksasyon yöntemi ile birlikte kullanılabilir (Şekil 1.34 C, Şekil 

1.35). Kapalı redüksiyon ve splint uygulaması ya da sınırlı açık redüksiyon 

mümkündür (Piermattei ve ark., 2006). Humerus’un proksimal ve distal ucundaki iki 

küçük alan dışında kas tabakasıyla çevrelenmiş olması nedeniyle eksternal fiksatör 
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pinlerinin girişi için güvenli bir alan bulmak zordur. Pinlerin büyük kas kitlelerini 

geçmesi bir direnç oluşturacağı gibi ağrıya ve pin çevresinde enfeksiyona neden 

olabilir. Bu nedenle craniolateralden yapılan açık redüksiyon önerilir. Unilateral 

eksternal fiksatör kemiğin craniolateral yüzeyine yerleştirilir. Genellikle proksimale 

üç distale iki pin uygulanır (Şekil 1.34. C) (Denny ve Butterwort, 2000).  

 

 
 

Şekil 1.35.Tip 1 eksternal fiksatör uygulaması(Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
3. Kemik plakları: Bütün kırık tiplerinde kullanılabilir. Oblik ve transversal 

kırıklarda nötralizasyon plağı stabilizasyon için, kompresyon plakları ise germe 

bandı olarak kullanılır (Şekil 1.36) (Piermattei ve ark., 2006).  

 

 
 

Şekil 1.36.Kemik plakları ile osteosentez(Scott ve Mclaughlin, 2007). 
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Şekil 1.37. Humerus’un diyafizine craniolateral yaklaşım ve plak uygulaması (Denny ve Butterworth, 
2000). 
 
 
 
1.4.2.2.Diyafizer Parçalı Kırıklar “Tip 1-2-B” 

 
 
Bu kırıkların sağaltımında, rotasyonel stabilizasyonun mümkün olmadığı ve 

kompresyona karşı minimum dirence sahip olduğu için açık redüksiyon önerilir 

(Piermattei ve ark., 2006).  
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1.4.2.2.1. Redükte Edilebilir Tek Parçalı Kırıklar “Tip B1” 

 
 
Parçalı kırıklarda kemik plakları lag vidası ile kombine edilerek uygulanabilir 

(Denny ve Butterwort, 2000). Kırık parçanın serklaj teli ya da lag vidası ile 

fiksasyonu sağlanabiliyorsa, bu kırık herhangi bir basit oblik ya da transveral kırık 

kadar iyi bir şekilde sağaltılabilir. Nötralizasyon plakları da fiksasyon için 

kullanılabilir (Şekil 1.38) (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 
Şekil 1.38. Redükte edilebilir tek parçalı diyafizer kırığını nötralizasyonplağı ile fiksasyon teknikleri 

(Scott ve Mclaughlin, 2007;Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 

1.4.2.2.2. Redükte Edilebilir Birkaç Parçalı Kırıklar “Tip B2” 

 
 
Bu kırıklarda rekonstrüksiyon seçenekleri ve köprü osteosentez yöntemi 

kullanılabilir. Köprü osteosentez tekniği için, köprü plağı ile plak ve İM pin 

kombinasyonu kullanılabilir. Eksternal fiksatör daha sınırlı açık yaklaşıma olanak 

verdiği için iyi bir alternatif sağaltım seçeneğidir. Eksternal fiksatör tek başına ya da 

İM pinle kombine edilerek kullanılabilir. Interlocking pin de diğer bir sağaltım 

seçeneğidir (Piermattei ve ark., 2006). 
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1.4.2.2.3. Redükte Edilemeyen Parçalı Kırıklar “Tip B3” 

 
 
Bu kırıklarda da köprü osteosentez ve interlocking pin yöntemleri kullanılır (Şekil 

1.39)(Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.39. A.Redükte edilebilir parçalı proksimal diyafizer kırık, B.Kemik plağı ile fiksasyon 

(Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.40. Diyafizer kompike kırığın bir ya da iki barlı Tip1 eksternal fiksatör ile fiksasyonu (Scott 

ve Mclaughlin, 2007). 
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1.4.2.3. Diyafizer Komplike Kırıklar “Tip 1-2-C” 

 
 
Bu kırıklar da rotasyonel stabilizasyonun mümkün olmaması ve kompresyon 

güçlerinin varlığı nedeniyle açık yaklaşım ve internal fiksasyon gerektirir (Piermattei 

ve ark., 2006). 

 
 
 

 1.4.2.3.1. Redükte Edilebilir Segmental Kırıklar “Tip C2” 

 
 
Kedilerde ve küçük yapılı köpek ırklarında, kırık hattının serklaj uygulanabilecek 

kadar uzun olduğu durumlar dışında, bu kırıklarda İM pin oldukça seyrek kullanılır. 

Daha yaygın olan kullanımlar şunlardır: 

1. Rekonstrüksiyon için lag vidası, serklaj teli, interfragmental kompresyon ve 

nötralizasyon plağı ya da Tip 1 eksternal fiksatör (Şekil 1.40, Şekil 1.41). 

2. Köprü osteosentez için Tip 1 eksternal fiksatör daha sık olarak kullanılsa da 

uzun köprü plakları da tercih edilebilir. Plak ve pin kombinasyonları köprü plakları 

üzerindeki stresi azaltmak için uygulanabilir(Şekil 1.41 B,C,D).  

3. Interlocking pin ile köprü osteosentez (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 

1.4.2.3.2. Redükte Edilemeyen Segmental Kırıklar “Tip C3” 

 
 
Köprü osteosentez tek sağaltım seçeneğidir. Genellikle Tip 1 eksternal fiksatörle 

redükte edilse de, uzun köprü plağı, plak ve pin kombinasyonu ya da interlocking pin 

de tercih edilebilir (Piermattei ve ark., 2006). 
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 A. B. C. D. 

 
Şekil 1.41.Parçalı diyafizer humerus kırığının A. Hibrit Tip 1-2 eksternal fiksatör ile, B. Köprü 

fonksiyonunda kullanılan DCP ile , C. Kemik uzunluğunun korunması için uzatma plağı ile, D. Plak-

Pin kombinasyonu ile fiksasyonu(Scott ve Mclaughlin, 2007) 

 
 
 

1.4.3. Distal Humerus Kırıkları  

 
 
1.4.3.1. Ekstraartiküler Kırıklar 

 
 
Humerus’un distal diyafizer ve supracondyler kırıklarına kedilerde köpeklerden daha 

sık rastlanır.Supracondyler humerus kırıklarında kırık hattı çeşitlilik gösterse de 

genellikle foramen supracondylicum’dan geçerve çoğunlukla parçalıdır (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). Genç hayvanlarda kırık ve fizyal ayrılmalar birlikte görülebilir 

(Salter-Harris Tip II). Kırıklarda kapalı redüksiyon mümkün olsa bile, açık 

redüksiyon internal fiksasyon uygulaması daha uygundur. En iyi sonuç, iyileşme 

dönemi boyunca eklem hareketine izin veren stabil internal fiksasyonla sağlanır 

(Piermattei ve ark., 2006). 

 
 

Operatif Yaklaşım:Deri ensizyonu lateral, medial ya da her iki yönden de 

yapılabilir. Çoğunlukla lateral ve medial ensizyon birlikte gerçekleştirilir. Kedilerde 

distal humerus’a yaklaşım sırasında foramen supracondylicum’dan geçen n. medialis 

ve a. brachialis korunmalıdır. Sinir lezyonunu önlemek için foramen 

supracondylicum’un medial duvarı rongeur ile uzaklaştırılabilir. M. triceps 
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brachii’nin caput medialis’inin altında seyren n. ulnaris de korunmalıdır (Scott ve 

Mclaughlin, 2007).Bazı parçalı ve komplike metafizer kırıklarda caudal yönden 

gerçekleştirilen “transolecranon” yaklaşım en iyi görüş ve çalışma alanını sağlar 

(Şekil 1.42) (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.42.Tuber olecrani osteotomisi ile condylus humeri’ye ulaşım (Hulse ve Johnson, 1997) 
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1.4.3.1.1. Ekstraartiküler Basit Kırıklar 

 
 
Uygulanacak internal fiksasyon yöntemi her kırık tipi için farklıdır. Olası 

uygulamalar aşağıda belirtilmiştir (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 

1. Proksimal kortekse retrograd olarak gönderilen Steinmann pini, kırık 

uçlarının redüksiyonu yapıldıktan sonra medial condylus’a itilir. Bu fiksasyon 

yöntemi, kırık uçları çentikli değilse olası rotasyonu engelleyemeyebilir. Erken 

kallus oluşumu beklenen büyüme dönemindeki olgular için en uygun yöntemdir. 

 
 

2.Yukarıda belirtilen pin uygulamasına ek olarak, küçük çaplı bir Steinmann 

pini ya da Kirschner teli lateral condylus’dan mediale doğru proksimal fragment 

korteksine yerleştirilebilir. 

 
 

3.Distal fragmentin lateral bölümü biraz uzunsa, yukarıda anlatılan şekilde 

İM pin uygulandıktan sonra epicondylus lateralis’den mediale doğru proksimal 

fragmentin korteksine vida gönderilebilir. Bu uygulama ile kırık bölgesinde 

kompresyon ve rotasyonel stabilite sağlanmış olur. Bu, en çok önerilen yöntemdir. 

 
 

4.Kırık oblik ise, condylus medialis’e yerleştirilen İM pine ek olarak bir ya da 

daha fazla serklaj teli de uygulanabilir. 

 
 

5.İM pine ek olarak rotasyonel stabiliteyi sağlamak için, iki pinli Tip 1 

eksternal fiksatör de kullanılabilir. Distaldeki fiksasyon pini, condyluslardan geçecek 

şekilde transcondyler vidada olduğu gibi yerleştirilir. 

 
 

6. Rush pini lateral ve medial condylus’dan İM olarak proksimale doğru aynı 

anda gönderilir (Şekil 1.43) (Piermattei ve ark., 2006). 
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Şekil 1.43.Çapraz Rush pini ile supracondyler kırık fiksasyonu (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 

7. Lateral ve medial epicondylusların hemen caudalindeki condylus 

humeri’nin nonartikülar porsiyonundan, kırık hattının proksimalindeki kortekse iki 

adet Kirschner teli (1.1-1.6 mm) çapraz olarak gönderilir. Teller yumuşak doku ve 

sinir lezyonuna yol açmaması için kesilip uçları kıvrılır (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 

8. Medial korteksin oblik olarak ayrıldığı durumlarda, lag vidası ya da 

Kirschner teli tranversal uygulanarak stabilizasyon sağlanır. Sonra iki Kirschner teli 

lateral ve medial condyluslardan proksimale doğru çapraz olarak gönderilir (Şekil 

1.44) (Denny ve Butterwort, 2000).  

 

 
 

Şekil 1.44.  Lag vidası ve çapraz Kirschner teli uygulaması(Denny ve Butterwort, 2000).  
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1.4.3.1.2. Ekstraartiküler Parçalı Kırıklar 

 
 
Parça genellikle lateraldedir. Distal fragment yeterli büyüklükte ise, İM pine ek 

olarak Kirschner teli ve/veya vida ile kırık parçanın redüksiyonu sonrası 3. maddede 

anlatıldığı gibi fiksasyon gerçekleştirilir. Caudolateral yüzeyden plak uygulamak 

daha güvenlidir, zira bu şekilde rotasyonel stabilite de sağlanmış olur (Piermattei ve 

ark., 2006). 

 
 
Medial condylus ayrılmalarında İM pin uygulaması kullanılan bir seçenek 

değildir. Caudomedial yüzeyden nötralizasyon ya da destek plağı veya eksternal 

fiksatör uygulanabilir (Şekil 1.45) (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.45. Distal ekstraartikülar parçalı humerus kırığında caudolaterale plak uygulaması (Piermattei 

ve ark. 2006). 

 
 
 
1.4.3.1.3. Ekstraartiküler Komplike Kırıklar 

 
 
Salter-Harris Tip I kırıkları 6 aydan küçük hayvanlarda, Salter-Harris Tip II kırıkları 

6 aydan büyük hayvanlarda, Salter-Harris Tip IV kırıkları da 1 yaşın üzerindeki 

hayvanlarda sıklıkla görülmektedir (Bilgili, 2002). 

 
 

Bu tip kırıkların sağaltımında kuvvetli bir destek etkisi gerekir. Bu, en iyi 

şekilde caudal yüzeyden çift plak uygulaması ya da eksternal fiksatör ile sağlanır 

(Piermattei ve ark., 2006). Condyler kırıklarda lateral ve mediale çift plak kullanımı 
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bazı ciddi komplike kırıklar için endike olabilir. Ancak distal fragmentin küçük 

olması nedeniyle uygulama sırasında implantları ekleme penetre etmemeye dikkat 

etmek gerekir (Scott ve Mclaughlin, 2007). 

 
 
Uygulanan bütün yöntemler için dikkat edilecek en önemli nokta, iyileşme 

döneminde eklem hareketlerini engellememektir. Uygulanan İM pin klinik iyileşme 

sağlandıktan sonra çıkarılır (Piermattei ve ark., 2006). 

 

 
 

Şekil 1.46. Distal ekstraartiküler komplike kırığıntie-in konfigürasyonu ile fiksasyonu (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 

 
 
 

1.4.3.2. Parsiyel Artiküler Kırıklar (Unicondyler Kırıklar) 

 
 
Condylus humeri’nin lateral bölümünün kırıklarına, medialden daha çok rastlanır 

(Kaya ve ark. 2000). Lateral bölüm daha fazla ağırlık taşıyıcı kısımdır ve buradaki 

epicondylusun daha küçük olması lateral condylusun biyomekaniksel yönden daha 

zayıf olmasına neden olur (Piermattei ve ark., 2006). Condyler kırıklarda Tip 1-3-B 

kedilerde köpeklerden daha fazla görülür. (Johnson ve ark., 2004) 

 
 

Redüksiyon ve fiksasyon için kullanılacak yöntem, travmadan sonra geçen 

süre, kanama, ödem, fragmentlerin palpe edilebilmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak 

değişir. Travmadan sonraki ilk 36-48 saat arasında kanama minimum düzeyde olup, 

fragmentler palpe edilebilir. Kasların kontraksiyonu nedeniyle redüksiyon öncesi 
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alınan radyografilerde kırılan lateral condylusun proksimale disloke olduğu ve 

craniolaterale döndüğü görülür. Kırılan medial condylus ise, mediale ve caudale 

döner. Dirsek ekleminde subluksasyon oluşabilir (Piermattei ve ark., 2006).  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Şekil 1.47. A; Lateral condylus humeri kırığı. B; Condylus humeri’nin merkezine yerleştirilmiş olan 

vidanın lateralden görünümü. C; Medial görünümü. D; Fiksasyon öncesi kemik forsepsiyle sağlanan 

redüksiyon.  E; Lag vidası ile sağlanan intercondyler fiksasyon. F; Foramen supracondylicum’un 

proksimalinde medial kortekse ek vida uygulaması(Piermattei ve ark., 2006). 

 
Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon:Artiküler kırıklarda tam redüksiyon 

zorunludur. Aksi takdirde, dejeneratif eklem hastalığı ve eklem sertliği gibi ciddi 

fonksiyonel bozukluklara neden olabilecek komplikasyonlar oluşur (Piermattei ve 

ark., 2006).  

 
 

Lateral ve medial yaklaşım ile kırık hattına ulaşılabilir. Vusellum forsepsi ile 

epicondyluslar, karşı fragment de deriye penetre olan sivri uçlu redüksiyon forsepsi 

ile tutularakredüksiyon sağlanır. Rotasyonel stabilite gerektiğinde, Kircshner teli 

transcondyler olarak yerleştirilebilir. Bu işlem sırasında Kirschner teli foramen 

supracondylicum’dan geçmemelidir (Şekil 1.47) (Piermattei ve ark., 2006; Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 

 
 
Kırık hattındaki kompresyon 2mm ya da 2.7 mm kortikal ya da kanselöz 

vidalarla sağlanabilir (Scott ve Mclaughlin, 2007). Daha çok kortikal vida önerilir, 

çünkü vidadan kaynaklanan hata riski düşüktür (Piermattei ve ark., 2006). Vida ya 

epicondylus lateralis’in cranialinden ekleme paralel olacak şekilde epicondylus 

medialis’in craniodistaline ya da kırık hattından önce lateral sonra medial 
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condylus’agönderilir. İri yapılı kedilerde lag vidası kullanılabilir. Fakat küçük yapılı 

kedilerde lag vidası ile kemikten çok fazla kemik parçası uzaklaştırılmış olacaktır 

(Scott ve Mclaughlin, 2007). Gelişimini tamamlamamış hayvanlarda yumuşak 

dokunun ezilme riski nedeniyle, kompresyonun minimal düzeyde olması ya da hiç 

olmaması önerilir. Kompresyon sadece kemik klempiyle sağlanır. Vücut ağırlığı 4 

kilodan az olan küçük hayvanlarda vida yerine iki veya daha fazla sayıda küçük pin 

ya da Kirschner teli kullanılabilir. Pin uygulanırken kompresyon sağlamak için bir 

forsepsten yararlanılır. Bu yöntem iri yapılı hayvanlarda kesinlikle önerilmez. Bazı 

olgularda, lateral ya da medial epicondyluslardan Kirschner teli geçirerek 

condyluslarda ek bir rotasyonel stabilite sağlanabilir(Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Lateral ya da medial condyler bölgenin eski kırıklarında redüksiyon tam olarak 

yapılamıyorsa ya da kırığın şekillenmesinden 3-4 gün geçmişse, caudal görüş açısını 

genişletebilmek için tuber olecrani’nin osteotomisi de yapılarak modifiye bir 

prosedür uygulanır. Hasta çok genç ise, m. triceps brachii’nin tenotomisi tuber 

olecrani osteotomisine tercih edilir. Bu şekilde görüş alanı genişletilerek redüksiyon 

kolaylaştırılır. Lateral kırıklarda %89, medial kırıklarda %87 oranında iyiden 

mükemmele kadar değişen prognoz bildirilmiştir (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
Floroskopi rehberliğinde kapalı redüksiyon ve fiksasyon, lateral condylus 

kırıklarında kullanılabilecek bir yöntemdir. Manuel redüksiyon gerçekleştirildiğinde, 

floroskopi ile kontrol edilebilir. Redüksiyon, condyler klemp ve redüksiyon 

forsepsleri ile sağlanabilir, geçici olarak Kirschner teli yerleştirilebilir. Condyluslar 

karşılıklı pozisyona getirildikten sonra, küçük bir ensizyon yapılarak vida da 

uygulanabilir. Bu uygulama ile kötü ya da 1mm den az yetersiz redüksiyon oranı 

%91 olarak rapor edilmiştir (Piermattei ve ark., 2006). 
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1.4.3.3. Distal Komplike Eklem İçi Kırıklar 

 
 
Bicondyler ya da “T” ve “Y” kırıkları çoğunlukla gelişimini tamamlamış 

hayvanlarda torsiyonel stres etkisiyle oluşur. Kas kontraksiyonu nedeniyle, 

proksimal fragment kırılan lateral ve medial condylusun arasına doğru yaklaşır 

(Piermattei ve ark., 2006).Fossa olecrani’nin kedilerde tam olarak perfore olmaması 

ve epicondylusların köpeklere göre daha düz ve geniş olması kedilerde bu tür 

kırıkların daha az görülmesine neden olur.Ayrıca köpeklerde “Y” ve “T”  kırıkları 

koşma, atlama, zıplamaya bağlı minimal travmalar sonucu oluşabilirken, kedilerde 

trafik kazaları gibi majör travmalar sonucu oluştuğu belirtilmiştir (Macias ve ark., 

2006). Erkek kedilerde erken yapılan kastrasyon büyüme plaklarının geç 

kapanmasına neden olur. Büyüme plaklarının kapanmasındaki gecikme fizyal 

kırıklarda predispozisyon oluşturur (Houlton ve McGleon, 1992). Condylus 

humeri’de ossifikasyonun tamamlanmaması köpeklerde condylus humeri kırıklarında 

predispoze faktör olarak görülürken, kedilerde condylus humeri’detamamlanmamış 

ossifikasyon rapor edilmemiştir(Marcellin-Little ve ark., 1994). 

 
 
Operatif Yaklaşım:Kırık hattına en iyi yaklaşım yöntemi, caudalden tuber 

olecrani’nin osteotomisinin yapılmasıdır. Bu yaklaşım trochlea, condylus ve 

anconeal bölgeyi içeren humerus’un distali için en iyi görüş alanını sağlar. 

(Piermattei ve ark., 2006).  

 
 

Uygulamada, kedilerdeki iki önemli anatomik özelliğe dikat etmek gerekir; a. 

mediana foramen supracondylicum’dan geçer ve n. ulnaris m. triceps brachii’nin kısa 

porsiyonun altında seyreder (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 

Redüksiyon ve Fiksasyon:En iyi fonksiyonel sonuç için, kırılan eklem 

yüzeyinin mükemmel redüksiyonu ve sürekli rijid fiksasyonu ile dirsek ekleminin 

postoperatif ağrısız ve erken hareketi zorunludur(Houlton ve McGleon, 1992; 

Piermattei ve ark., 2006). Veteriner hekimler için en zorlayıcı ve düşündürücü kırık 
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tiplerinden biri, bu kırıklardır. Redüksiyon ve fiksasyonda yapılan en küçük bir hata, 

eklem hareketini kısıtlayacak ve eklemin normalden fazla yıpranmasına, ilerleyen 

zamanda da dejeneratif değişikliklerin gelişmesine neden olacaktır (Piermattei ve 

ark., 2006).  

Kırığa ulaşılarak üzerindeki fibrin ve kırık organizasyonu temizlendikten sonra, 

condyluslar bir ya da iki redüksiyon forsepsi ile sıkıştırılıp kaldırılır. Sonra 

fragmentlerin redüksiyonu için ekleme maksimum fleksiyon yaptırılır. Vida 

bölgesine, proksimal ya da cranialden eklenen bir ya da iki Kirschner teli 

condylus’un delinmesi sırasında rotasyonel stabiliteyi güçlendirir (Şekil 1.48.). 

Transcondyler kemik vidasını yerleştirmek için matkapla delik açılır. Delik direkt 

olarak lateral ya da medial yüzden açılabileceği gibi, retrograd olarak kırık 

yüzeyinden de açılabilir. Transcondyler delik öncesinde kırık hattı ile condylus 

humeri arasında kalan eklem kıkırdağının düzgün şekilde anatomik redüksiyonu 

yapılır. İntercondyler ve supracondyler kırık hattının iyi bir redüksiyonu için 

condylus humeri kontrol edilmelidir. Anatomik redüksiyonun iyi olmaması anconeal 

bölgede sürtünme, hareket alanında kısıtlanma ve fazla aşınmaya neden olabilir 

(Piermattei ve ark., 2006) 

 
 
 
Uygulamada amaç rijit fiksasyondur.Bu şekilde iyileşme periyodu boyunca 

kabul edilebilir oranlarda yanlış kullanımdan kaynaklanan dirençlere karşı 

dayanıklılık arttırılmış olur. Yapılan çalışmalar “T” ve “Y" kırıklarında en çok 

yapılan hatanın, yetersiz fiksasyon olduğunu göstermiştir. Özellikle distal metafizer 

parçalı ve komplike kırıklarda plak uygulamaları en yüksek başarı oranına sahiptir 

(Piermattei ve ark., 2006). Mediale yerleştirilen plağın gereğinden büyük 

olması,redüksiyonun bozulmasına neden olur. Kullanılacak plağın karşıt 

ekstremitedeki condylusa göre ölçülüp büyüklüğünün belirlenmesi, bu şekilde 

redüksiyonun etkilenmemesine yardımcı olur (Macias ve ark., 2006). Çoğunlukla 

intercondyler kırıklarda condylusların redüksiyon ve fiksasyonuna birinci sırada 

önem vermek avantaj sağlar. Bazen condylusun bir parçasının humeral gövdeye 

redüksiyonu ve fiksasyonu yapılarak, sonra diğer parçanın transcondyler kemik 

vidasıyla fiksasyonu gerekebilir (Piermattei ve ark., 2006). 
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1.4.3.3.1. Komplike 1. Derece Kırıklar “Tip C1” 

 
 
İM pin retrograd olarak uygulanır ve medial epicondylus’a doğru itilir. Ek olarak 

ikinci pin epicondylus lateralis’in distalinden diyagonal olarak yönlendirilir, kırık 

hattından geçirilir ve gövdenin medial duvarına yerleştirilir. Bu yöntem stabil 

kırıklarda iki noktalı iyi bir fiksasyon sağlar. Buna alternatif olarak, Rush pinleri ya 

da caudomedial yüzeye uygulanan plaklarla da fiksasyon sağlanabilir (Şekil 1.49.A). 

Kırık fragment, vida uygulanabilecek kadar büyükse, İM pin uygulaması bir ya da 

daha fazla vida ile kombine edilebilir. Bu uygulama ile interfragmental kompresyon 

sağlanır ve diyagonal pin uygulamasından daha avantajlıdır. “Y” kırığının kollarını 

oluşturan kırık çizgisinin biri diğerinden daha uzunsa, birden fazla vida uygulaması 

ile fiksasyon sağlanabilir (şekil 1.49.B) (Piermattei ve ark., 2006). Kırığın 

supracondyler bölümü eksternal fiksatörle de fikse edilebilir (Şekil 1.50. B,C)(Scott 

ve Mclaughlin, 2007F).  

 

    
A.    B.             

 
Şekil 1.48. Tip C1 kırık ve sağaltım yöntemleri. A. Transcondyler kortikal vida ve iki adet Rush pini 

ile fiksasyon. B. Vida ile fiksasyon (Piermattei ve ark., 2006). 
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A.                       B.                     C. 

 
Şekil 1.49. Tip C1 kırık ve sağaltım yöntemleri. A. Transcondyler 2 mm ya da 2.7 mm kortikal kemik 

vidası ve 2 adet çapraz Kircshner teli ile fiksasyon. B. Transcondyler vida ve Tip 1 eksternal fiksatör 

ile fiksasyon. C. Transcondyler pin ve Hibrit Tip 1-2 eksternal fiksatör ile fiksasyon (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 

 
 
 

1.4.3.3.2. Komplike 2. Derece Kırıklar “Tip C2” 

 
 
Humerus’un ciddi komplike kırıklarında kemik plakları fiksasyon için kullanılabilir. 

Preoperatif planlamanın iyi bir şekilde yapılıp, plağın küçük distal fragmentte eklem 

penetrasyonu oluşturmaksızın doğru pozisyonlandırılması gerekir (Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 

 
 

Parçalı metafizer kırık tiplerinin çoğunda, epicondylus medialis ile gövde 

arasına uygulanan kemik plakları kullanılır (Şekil 1.51). Olecranon’un fossa olecrani 

içerisindeki hareketinin kısıtlanmaması için, plaklar epicondylus üzerinden 

yerleştirilirken dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle minimal büyüklükte plak 

kullanılmalıdır. Distalde uygulanan vidalar medial condylus’da iyi sabitlenecek, 

fakat cranial eklem yüzüne penetre olmayacak uzunlukta olmalıdır. Parçalı kırıklarda 

pin ya da lag vidasının ek olarak uygulanması gerekebilir. Bazı olgularda bu tür 

kırıkların fiksasyonunda proksimale lag vidası, distale diyagonal pin ve İM pin 

uygulamaları kombine edilebilir (Piermattei ve ark., 2006).  
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Şekil 1.50. Tip C2-C3 kırığıncaudale uygulanan kısa kemik plağı ve iki lag vidası ile fiksasyonu 

(Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 

1.4.3.3.3. Komplike 3. Derece Kırıklar “Tip C3” 

 
 
Plak ile fiksasyonda, medial plak ya epicondylus’un caudal yüzünden ya da distal 

diyafizer bölgenin medial yüzü ile epicondylus arasından uygulanabilir. Cranial 

yönde açılandırılan distal plak dışındaki uygulamalarda, sadece bir kortekse penetre 

olması ya da foramen supracondylicum’a girmesinden kaynaklanan problemlerle 

karşılaşılabilir (Şekil 1.52.) (Piermattei ve ark., 2006). Ayrıca ipsilateral ilium’dan 

alınan otogreft materyali supracondyler bölgeye uygulanabilir (Macias ve ark., 

2006). 

 

    
        A        B 

 
Şekil 1.51. A.Tip C3 kırık, B. Bu kırığın transcondyler vida ve iki plak ile fiksasyonu(Scott ve 

Mclaughlin, 2007). 
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1.5.Postoperatif Bakım 

 
 
Postoperatif kemik iyileşmesi gerçekleşene kadar kedinin hareketleri 

sınırlandırılmalıdır. Postoperatif dönemde 4. ve 8. haftalarda radyografik olarak 

iyileşme ve olası komplikasyonlar gözlenir. Çoğu olguda ekstermite fonksiyonuna ve 

erken eklem hareketlerine izin vermek için internal fiksasyondan sonra bandaj 

uygulaması yapılmaz (Scott ve Mclaughlin, 2007). Distal intraartiküler kırıklarda 

postoperatif dönemde dirsek ekleminin hareketinin sağlanması önemlidir. Bu nedenle 

eksternal splint uygulanmamalıdır. Hasta operasyonu tolare etmeye başladığında, 

pasif egzersizlere başlanmalıdır. Eğer hayvan fiksasyondan olumsuz etkilenirse, 

carpal fleksiyon bandajı uygulaması ile fiksasyon korunurken, eklem hareketleri 

devam edecektir. İyileşme süresince egzersizler sınırlı olmalıdır (Piermattei ve ark., 

2006). Gerektiğinde Velpeau bandajı ya da spica splint 2-4 hafta boyunca 

kullanılabilir. Eksternal fiksatörler iyileşme gerçekleştikten sonra uzaklaştırılır (Scott 

ve Mclaughlin, 2007). İyileşme sağlandıktan sonra İM pin uzaklaştırılır. Yumuşak 

doku lezyonu ya da migrasyon yoksa diğer implantlar kalabilir. “Tip C” kırıkları 

prognoz açısından en az iyimser olunan kırık tipidir. Yapılan çalışmalarda %52 

oranında başarılı sonuç alınmıştır (Piermattei ve ark., 2006). 

 
 
 
1.6. Kırık İyileşmesi 
 
 
Kedilerde kırık iyileşmesini radyolojik yönden standardize etmek çeşitlilik nedeni 

(hastanın yaşı,cinsiyeti,ırkı, travmanın tipi, uygulanan fiksasyon yöntemi) ile güçtür. 

Gelişimini tamamlamış kedilerde (<1 yaş) postoperatif değerlendirme her 2-4 haftada 

bir yapılmalıdır. Genç kediler (1-5 yaş) ve orta yaşlılar (6-10 yaş)4-6 hafta aralıklarla 

kontrol edilebilir. Yaşlı hastalarda ise 6-8 hafta ara ile muayene yeterli olacaktır 

(Harrari, 2002).  

 
 

Yapılan çalışmalar kedilerde eksternal fiksatörlefikse edilen kırıkların 

iyileşmesini etkileyen tek faktörün hastanın yaşı olduğunu göstermiştir. 

Travmanınşiddeti ve uygulanan fiksasyon yöntemi gözardı edilerek yapılan 
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değerlendirmelerde, gelişimini tamamlamamış kedilerde iyileşmenin daha hızlı 

olduğu sonucuna varılmıştır. Eksternal fiksatör uygulanan köpeklerde iyileşmenin 

kedilere göre daha hızlı olduğu saptanmış, bunun nedeninin de fiksatör rijiditesinin 

kediler için aşırı ölçüde olabileceği kanısına varılmıştır. Kedilerde kırık 

iyileşmesinde karşılaşılan diğer bir komplikasyon ise İM pinlerle yapılan 

fiksasyonlarda rotasyonel stabilitenin tam olmaması nedeniyle oluşan nonuniondur 

(Harrari, 2002).  

 
 
Bu çalışmada, kedilerde karşılaşılan humerus kırıklarının genel olarak 

tanımlanması ve dağılımı, klinik olgularda endike olan sağaltım girişimleri ve 

sonuçları ile uygulanan sağaltım yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yanında,  

postoperatif döneme ilişkin komplikasyonlar ile olguların fonksiyonel iyileşmelerinin 

klinik ve radyolojik değerlendirmeleri ve bu konuda çalışan klinisyenlere 

yönlendirici olarak benzer çalışmalar için katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 
 
2.1.Gereç 
 
 
2.1.1.Çalışma Materyalini Oluşturan Olgular 
 
 
Çalışma materyalini; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

Ortopedi Kliniği’ne Şubat 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında ön ekstremitelerini 

kullanamamaları şikayeti ile getirilen, klinik ve radyografik muayeneler sonucunda 

humerus’ta kırık belirlenen değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki23 kedi oluşturdu.  

 
 
 
2.1.2. Çalışmada Kullanılan Aletler 

 
 
Radyografik muayeneler Innomed marka, TOP-X HF model iki tüplü röntgen cihazı 

ile gerçekleştirildi. 

 
 

Yapılan operasyonlarda rutin yumuşak doku ve ortopedi seti kullanıldı. 

Operasyon uygulanan olgularda implant olarak Kircshner telleri, Steinmann ve 

Shanz pinleri, değişik çaplardaki serklaj telleri ve kortikal vida kullanıldı. 

Konservatif sağaltım ve postoperatif olarak ilgili ekstremiteye uygulanan destekli 

bandaj için (spica splint) aluminyum atel kullanıldı. 

 
2.2. Yöntem 

 
 
2.2.1. Preoperatif Değerlendirme 

 
 
Olguların klinik muayene öncesinde, hasta sahiplerinden ayrıntılı olarak anemnez 

alındı.Bu bilgiler eşliğinde yapılan klinik muayenelerde; topallık, ağrı, hematom, 

anormal hareket, krepitasyon ve deformasyon gibi olgulara göre değişik derecelerde 

olan kırık bulguları saptandı. Daha sonra olguların sedasyonu sağlanarak, 
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ilgilihumerus’unanterio-posterior (A/P) ve medio-lateral (M/L) pozisyonda iki yönlü 

radyografileri alındı ve belirlenen kırığın klasifikasyonu yapıldı. Bunun için,uzun 

kemik kırıklarının lokalizasyonu, morfolojisi ve önemi açısından AO grubu 

tarafından oluşturulmuş olan alfabetik ve numaralandırmaya dayalı klasifikasyon 

sistemi kullanıldı. 

 
 
 
2.2.2. Anestezi  

 
 
Preoperatif olarak 30 dk önce 22 mg/kg dozunda intravenöz olarak sefazolin sodyum 

(Sefazol®, Mustafa Nevzat,250 mg) uygulandı. Olguların genel anestezileri, xylazin 

HCl %2 (Rompun®, Bayer, 20 mg/ml) 0.1 ml/kg dozunda intramuskuler kullanımı ile 

sağlanan premedikasyon sonrasında, ketamin HCl %10 (Ketamidor®, Richterpharma, 

100 mg/ml) 0.1 ml/kg dozunda intramuskuler uygulanmasıyla sağlandı.  

 
 

Konservatif sağaltım için destekli bandaj uygulanan olgularda,xylazin HCl %2 

(Rompun®, Bayer, 20 mg/ml) 0.1 ml/kg dozunda intramuskuler kullanımı ile sadece 

sedasyon sağlandı. 

 
 
 
2.2.3. Operasyon Bölgesine Yaklaşım 

 
 
Operasyon bölgesi, kırığın bulunduğu kemiğin alt ve üst eklemini içene alacak 

şekilde traş edildi. Antisepsi için, deri antiseptikleri benzalkonyum klorür %10 

(Zefiran®, İlsan) ve povidon iyodür %10 (Biokadin®, Adeka)kullanıldı. 
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2.2.3.1. Humerus’un Proksimaline Yaklaşım 

 
 
Proksimal humerus’ta görülen kırıkların tümü tam olmayan ayrılma ve fissur 

şeklinde olması nedeniyle, bu bölge kırıklarında konservatif sağaltım uygulandı, 

operasyon yapılmadı. 

 
 
2.2.3.2. Humerus’un Diyafizine Yaklaşım 

 
 
Deri ve derialtı dokuların ensizyonu tuberculum majus’un cranial sınırı ile 

epicondylus lateralis arasında yapıldı. M. brachiocephalicus ile m.triceps brachii 

sınırı boyunca brachial fascia ensize edildi. Bu sırada n. radialis korundu. Diyafizer 

humerus üzerindeki m.pectoralis superficialis ve m.brachiocephalicus’un periosteal 

bağlantıları ensize edildi. Daha fazla alanı açığa çıkarmak için m.brachialis ve 

n.radialis penröz diren ile tutulup, proksimal ve orta diyafiziçin caudale, distal 

diyafiz için craniale doğru ekarte edildi. 

 
 

 
2.2.3.3. Humerus’un Distaline Yaklaşım 

 
 
2.2.3.3.1. Condylus Lateralis’e Yaklaşım 

 
 
Deri ve derialtı dokularınensizyonu humers’un distal 1/3’ünden başlayıp, 

epicondylus lateralis’in cranialine yönledirilerek eklemin 4-5 cm distalinde 

sonlandırıldı. M.tricepsbrachii’nin cranial sınırındaki derin fascia ensize edildi. 

M.extensor carpi radialis ve m.extensor digitalis communis arasındaki intermuskuler 

septum ensize edildi. Ensizyon proksimale doğru m.extensor carpi radialis’in 

periosteal orijinine kadar devam ettirildi. Eklem kapsülü ve condylus lateralis’i açığa 

çıkarabilmek için kas craniale retrakte edildi. Eklem kapsülü L şeklinde ensize edilip, 

condylus lateralis'e ulaşıldı.  
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2.2.3.3.2. Condylus Medialis’e Yaklaşım 

 
 
Distal humerus’un medial yüzü üzerindeki deri ve derialtı dokular ensize edildi. 

Subfacial yağlar küt olarak diseke edildi. Damar ve sinirler retrakte edilerek 

condylus medialis’e ulaşıldı. 

 
 
 
2.2.3.3.3. Condylus Humeri’ye M. Triceps Brachii’nin Tenotomisi ile Caudalden 

Yaklaşım  

 
 

Deri ensizyonu ulna’nın proksimal ¼’ü ile humerusun distal ⅓’ü arasında dirsek 

ekleminin lateralinden geçecek şekilde yapıldı. Derialtı yağ ve faysa olecranon’un 

caudaline retrakte edildi. Brachial faysa ile m. triceps brachii’nin caput longum’nun 

cranial sınırı boyunca ensize edildi. M. extensor carpi radialis ve m. anconeus 

üzerinden m.triceps brachii tendosunu kaldırabilmek için m.triceps brachii’nin caput 

lateralesi altından girildi ve kesildi. Ekstremite abduksiyon, dirsek eklemi fleksiyon 

pozisyonuna getirilerek eklemin medial açısının diseksiyonu yapıldı. M. triceps 

brachii’nin caput medialis’i altından girilerek kesildi ve dorsale retrakte edildi.  

 
 
 
2.2.4. Operasyon Yöntemleri 
 
 
2.2.4.1. Kırığın Lokalizasyonuna Göre Uygulanan Sağaltım Yöntemleri 
 
 
2.2.4.1.1. Proksimal Humerus Kırıklarında Uygulanan Sağaltım Yötemleri 
 
 
Proksimal humerus’ta görülen kırıkların tümü tam olmayan ayrılma ve fissur 

şeklinde olması nedeniyle, bu bölge kırıklarında konservatif sağaltım uygulandı. 
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2.2.4.1.2. Diyafizer Humerus Kırıklarında Uygulanan Sağaltım Yöntemleri 

 
 
2.2.4.1.2.1. Konservatif Sağaltım 
 
 
Proksimal diyafizer humerus’ta rastlanan fissur şeklindeki kırık sağaltımında 

konservatif sağaltım uygulanmıştır. 

 
 
 
2.2.4.1.2.2. İ.M Pin Uygulaması 

 
 
Diyafizer humerus’ta İM pin uygulaması için craniolateral yaklaşım tercih edildi. Pin 

medullar kanalaretrograd olarak önce proksimal fragmente gönderilip tuberculum 

majus’dan çıkartılıp, kırığın redüksiyonu yapıldıktan sonra distal fragmente itilip 

medullar kanalın distaline yerleştirildi. Distal medullar kanalı dolduracak şekilde 2, 

2.4, 3 mm arasında değişen çaplarda pinler kullanıldı.  

 

 

2.2.4.1.2.3. Serklaj Teli Uygulaması 

 
 
Kırık hattının kemik çapından enaz iki kat büyük olduğu ya da tek parçalı spiral veya 

oblik kırıklarda İM pine ek olarak serklaj uygulaması yapıldı. Monoflament 22 gauge 

çapındaki serklaj telleri kırık redüksiyonu ve İM pin ile fiksasyon sonrasında,kırık 

hattında sirküler ya da interfragmenter olarak yerleştirildi.  

 
 
 
2.2.4.1.3.Distal Humerus Kırıklarında Uygulanan Sağaltım Yötemleri 

 
 
2.2.4.1.3.1. Çapraz Pin Uygulaması 
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Supracondyler kırık belirlenen bir olguda epicondylus lateralis ve medialis’ten 

proksimal fragment korteksine çapraz olarak iki adet 2mm çapında Kircshner teli 

gönderildi. Medial proksimal kortekse gönderilen pinin foramen supracondylicum’a 

penetre olmasına engel olmak için pin foramenin proksimalinde kalacak şekilde 

yönlendirildi. 

 
 
 
2.2.4.1.3.2. Transcondyler Kirschner Teli, Vida ve İM pin uygulaması 

 
 
Intercondyler kırık saptanan olgularda kırık hattına m. triceps brachii’nin tenetomisi 

ile caudalden yaklaşıldı, lateral condyler ayrılmanın bulunduğu bir olguda ise kırık 

hattına epycondylus lateralis’in proksimali ile dirsek ekleminin 3-5 cm distali 

arasında gerçekleştirilen ensizyonla ulaşıldı. Önce redüksiyon forsepsiyle kırık 

hattında kompresyon oluşturulup condyllerin redüksiyonu yapılarak, intercondyler 

bölgede geçici fiksasyon sağlandı ve epicondylus lateralis’ten epicondylus medialis’e 

eklem yüzeyine paralel olacak şekilde,olguya göre değişen 1.1-2 mm çapında 

Kirschner telleri ya da2mm çapındavida gönderilerek intercondyler fiksasyon 

sağlandı. Sonra, condylus humeri ile proksimal fragmentin redüksiyonu yapılarak 

condylus medialis’in distalinden normograd olarak 1.1 mm çapında İM pin 

tuberculum majus’tan çıkacak şekilde gönderildi.  

 
 

Condyler kırıklarda retrograd İM pin uygulaması 2-3 mm çapındaki 

Steinmann pinleri ile intercondyler fiksasyon sağlandıktan sonra pinin distal ucu 

distal medullar kanala gömülerek yapıldı.   

 
 
 
2.2.5. Postoperatif Bakım ve Kontrol 

 
 
Olgularda operasyon sonrası A/P ve M/L pozisyonda kontrol radyografileri alındı. 

Postoperatif 5 gün süre ile oral antibiyotik uygulandı. Deri dikişleri10. günde 

alınarak, yenilenen destekli bandajlar 21. günde uzaklaştırıldı. A/P ve M/L 
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pozisyondaki kontrol radyografileri 45. günde tekrarlanırken, ilgili ekstremitenin 

klinik muayenesi gerçekleştirildi. Altı aylığın altındaki olgularda iyileşmenin daha 

hızlı olması nedeniyle bu olgular 30-35. günlerde kontrole çağırıldı. 

 
 

Kırık iyileşmesi radyografik olarak, kırık uçlarının keskinliğinin kaybolması, 

kırık çizgisinin kaybolması, kortikal devamlılık, kallusun varlığı, primer ve sekonder 

redüksiyon kaybı, gecikmeli kaynama, hatalı kaynama, kaynama yokluğu ve 

osteomyelitis yönünden kontrol radyografileri değerlendirildi. 

 
 
Olgularda uygulanan implantlar 35-45. günlerde uzaklaştırılırken, bu 

implantlardan vida ve serklaj telleri yerinde bırakıldı.  

 
 
 
 

2.2.6. Konservatif Sağaltım 

 
 
Proksimal humerus’ta 5 (olgu no. 11, 12, 15, 17, 19),  proksimal diyafizer 

humerus’ta 1 olguda (olgu no. 18) belirlenen tam olmayan ayrılma şeklindeki 

kırıkların sağaltımında klasik kafes istirahatı önerilerek,olguların hareketi 

kısıtlanmıştır. Olgu no 12, 15, 17, 18 ve 19’da klasik kafes istirahatına ek olarak 

destekli bandaj uygulandı. Uygulanan destekli bandaj 21. günde 

uzaklaştırılarak,klasik kafes istirahati2 hafta daha sürdürülmüş, daha sonra klinik ve 

radyolojik kontrolleri yapılmıştır. 
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3.BULGULAR 

 
 
 
3.1. Kırığın Nedeni,Lokalizasyonu veŞekline Göre Sınıflandırılması 

 
 
Çalışmayı oluşturan 23 kedide 25 humerus kırığı belirlenirken, 6olguda (olgu no. 11, 

12, 15, 17, 19) karşılaşılan tam olmayanayrılma şeklindeki kırığın proksimal 

humerus’ta lokalize olduğu saptandı. Bunlardan1 olguda (olgu no. 15) hafif açılanma 

gözlenmiştir. Bu olguların dışındaproksimal humerus’ta başka bir kırık oluşumuna 

rastlanmadı. Kırıkların,3 olguda (olgu no. 11, 12, 15) yüksekten düşme sonucunda, 1 

olguda (olgu no. 19) da spontan aktivitesırasında olduğu belirlenirken, 1 olguda kırık 

nedeni belirlenemedi. Yüksekten düşme sonucu kırık oluşan olgu no.12’de deher iki 

humerus’taki proksimal metafizer yaş ağaç kırığının yanı sıra sağ proksimal tibia, sol 

distal tibia ve sağ proksimal fibula kırığınında oluştuğu gözlenmiştir. Olgu no. 19’da 

ise sağ proksimal metafizer tam olmayan kırığa ek olarak sol humerus’ta diyafizer 

uzun oblik kırık oluşumu belirlenmiştir. 

 

      
Şekil 3.1. Proksimal metafizer yaş ağaç kırığı (Olgu no.11) 
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Şekil 3.2. Proksimal metafizer çöküntü kırığı (Olgu no. 17) 
 

Diyafizer humerus kırığı 10 olguda (olgu no. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 19, 20, 22) 

rastlanmıştır. Bunlardan olgu no. 18’de proksimal diyafizer bölgede tam olmayan 

ayrılma şeklinde kırık belirlenirken, hafif derecede açılanma olup, kırığın oluşma 

nedeni yüksekten düşme olarak belirtilmiştir.Olgu no. 4’de proksimal diyafizer 

transversal kırık, diğer 8 olguda (olgu no. 1, 2, 3, 6, 8, 19, 20) diyafizer oblik kırık 

oluşumu saptanmıştır.Olgu no. 19’da sol humerus’ta distal diyafizer uzun oblik 

kırığın yanı sıra sağ humerus’ta da proksimal tam olmayan metafizer kırık 

belirlenmiştir. Olgu no. 20’de kırığı oluşturan nedeninküt travma, olgu no. 1, 8, 

18’de yüksekten düşme olduğu öğrenilirken,diyafizer kırık belirlenen diğer 6 olguda 

kırığı oluşturan neden belirsizdir. 

 

 
  A.    B. 

Şekil.3.3 A. Proksimal diyafizde görülen transversal kırık (olgu no. 4 ), B. Diyafizer oblik kırık (olgu 

no.6) 
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Distal humerus kırığı 9 olguda (olgu no. 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23)  

saptanmıştır. Bunlardan 3 olguda (olgu no. 5, 10, 14) supracondyler kırık oluşumu 

gözlenirken, olgu no. 14’de trafik kazası sonucundaoluşan kırığın açılı kaynama ile 

sonuçlandığı ve radial paralizi oluştuğu saptanmıştır. Unicondyler kırık oluşumu, 

sadece bir olguda (olgu no. 23) condylus lateralis’in ayrılması ile görülmüştür. Distal 

humerus’ta en fazla5 olgu (olgu no. 7, 9, 13, 16, 21) ile intraartiküler “T” ve “Y” 

kırık oluşumuna rastlanmıştır. Bunlardan 1 olguda (olgu no.7) yüksekten 

düşmesonucunda kırık oluşurken, diğer 4 olgudaise kırığı oluşturan neden 

bilinmemektedir.Olgu no. 21’de ayrıcasağ femur’da da kırık oluşumu saptanmıştır.  

 

 
 

Şekil 3.4. Supracondyler kırık (Olgu no.5) 

 

Çalışma olgularının lokalizasyonuna göre dağılımı Şekil 3.5’te verilmiştir. 

 

 
 

6(%24) 

10(%40) 

9  (%36)  Proksimal humerus 
Kırıkları 

Diyafizer Humerus 
Kırıkları 

Distal Humerus 
Kırıkalrı 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Şekil 3.5. Olguların Kırık Lokalizasyonuna Göre Dağılımı 

3.2. Olguların Yaş ve Cinsiyetine Göre Sınıflandırılması 

 
 
Çalışma materyalini oluşturan 23 kedi 1 aylıktan 2 yaşa kadar değişen bir yaş 

dağılımında olup (Şekil 3.6) cinsiyet dağılımında ise 13 erkek ve 10 dişi olduğu 

gözlenmiştir (Şekil 3.7) .   

 

 
 
Şekil 3.6.Olguların yaş dağılımı 

 

 

 

 
 
Şekil 3.7.Olguların cinsiyete göre dağılımı 

 
 
 

12 (%52) 

1 (%4) 

8 (%35) 

2 (%9) 

0‐6 ay 

6 ay ‐ 1 yaş 

1‐1.5 yaş 

1.5‐2 yaş 

13 (%57) 
10 (%43) 

Erkek 

Dişi 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3.3. Olgulardaki Kırıkların AO Klasifikasyonuna Göre Sınıflandırılması 

 
 
Olgularda belirlenen humerus kırıkları AO klasifikasyonuna göre sınıflandırılmış 

olup, buna ilişkin sayısal dağılım Şekil 3.8’de sunulmuştur. 

 

 
 
Şekil 3.8. Olguların AO klasifikasyonuna göre dağılımı 

 
 

 
3.4. Klinik ve Radyografik Bulgular 

 
 
Proksimal humerus’taki 5 olguda 6 (olgu no. 11, 12, 15, 17, 19) proksimal diyafizer 

humerus’ta 1 olguda (olgu no. 18) tam olmayan basit kırık belirlenmiştir. Olgu no. 

12, 15, 17, 18 ve 19’da klasik kafes istirahatına ek olarak uygulanan destekli bandaj 

21. günde uzaklaştırılarak,klasik kafes istirahati 2 hafta daha sürdürülmüştür. Klasik 

kafes istirahati ve uygulanan bandaja ilişkin bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Daha 

sonraki klinik ve radyolojik muayenelerde 45. günde olgu no. 15’de kemiğin hafif 

6 (%24) 

1(% 4) 

7(% 28) 
1(%4) 

1(% 4) 

1(% 4) 

2(% 8) 

1(% 4) 

5(%20)  Tip 1A2 

Tip 2A1 

Tip 2A2 

Tip 2A3 

Tip 2B2 

Tip 3A1 

Tip 3A2 

Tip 3B1 

Tip 3C1 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açılı kaynadığı, fakat diğer olgularda olduğu gibi fonksiyonel iyileşmenin sağlandığı 

belirlendi. Olgu no. 11 ve 19 izlenemedi.  

  
 
 Postoperatif dönemde 10. günde deri dikişleri alınırken, hiçbir olguda operasyon 

bölgesinde enfeksiyona rastlanmadı. Tekrar uygulanan bandajlar 21. günde 

uzaklaştılırken, 30-45. günlerde gerektiğinde implantlar uzaklaştırıldı. Olgu no. 

20’nin 31. günde yapılan klinik ve radyografikmuayenesinde kırıkta yeterli kaynama 

tespit edilerek pin uzaklaştırıldı. 

 

 
A.    B. 

Şekil 3.9.A. Olgu no. 20’nin postoperatif 21. gün radyografisi, B.Aynı olgunun postoperatif 31. gün 

radyografisi. 

 
 
 Postoperatif 30. gündeki kontrolde kırıkta kaynamanın şekillenmediği belirlenen 

1 aylık bir olguda (olgu no. 1) 45. günde yapılan kontrolde kırıkta iyileşme gözlendi. 

Bu olgunun büyüme döneminde olması nedeniyle, uygulanan pin medullar kanal 

içinde kaldığından uzaklaştırılamadı. Hasta sahibinden 1yıl sonra edinilen bilgiye 

göre,kedinin ilgili ekstremiteyi rahatlıkla kullanabildiği öğrenildi. 

 
 
 Olgu no. 4’ün 10. gündeki kontrol radyografisinde belirlenen İM pinin 

migrasyonu nedeniyle,pin itilerek tekrar bandaj uygulandı. Aynı olgunun 21. gündeki 

kontrolünde pinin tekrar migre olduğu, deri altı dokuda irritasyon ve enfeksiyon 

oluştuğu gözlendi. Kırık çizgisinin kaybolması ve yeterli iyileşmenin olması 

nedeniyle pin uzaklaştırılarak, tekrar bandaj uygulandı. Postoperatif 30. gündeki 



83 
 

 

konrolde yeterli kaynama belirlenerek bandaj uzaklaştırıldı. Bu olguda 

kırıkbölgesinde hafif bir açılanma ile fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

 
 
 Olgu no. 6’da İM pin ve tekli serklaj teli uygulamasıyla operatif sağaltım 

gerçekleştirildi. Postoperatif radyografide serklaj telinin alt fragmentteki 

stabilitesinin bozulduğubelirlenerek, ikinci bir operasyon ileuzun oblik kırığın 

redüksiyonu veuygulanan 3 tane serklaj teli ile fiksasyonu sağlandı. Postoperatif 10 

ve 21. günlerde alınan radyografilerde fiksasyonun bozulmadığı ve yeterli iyileşme 

belirlenerek, uygulanan bandaj 21. günde uzaklaştırıldı. Ekstremitenin hareketliliğine 

bağlı olarak pinin proksimal ucunun yaratmış olduğu derialtı dokudaki irriltasyon 

veoluşan enfeksiyon nedeniyle, pin 35.günde uzaklaştırılarak desteklibandaj 

uygulandı. Postoperatif 45. gündeki konrolde yeterli kaynama belirlenerek bandaj 

uzaklaştırıldı. Bu olguda da kırık bölgesinde hafif bir açılanma ile fonksiyonel 

iyileşme sağlandı. 

 
 
 Olgu no. 16’da condylus medialis içine gönderilen 1.1 mm çapındaki İM pinin 

10. günde eklem içine penetre olduğu belirlendi ve eklem içi dejeneratif değişiklikler 

gözlendi. Pin eklem içinden geriye çekilip,destekli bandaj yenilendi. Bandaj 21. 

günde, uygulanan İM pin ve transcondyler pin 45. günde uzaklaştırıldı. Eklemin 

ekstensiyon açısında daralma saptandı. 

 
 
 Olgulara ait klinik veriler ve uygulamalara ait ayrıntılı bilgiler Çizelge 3.1’de 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.10. 21 no.’lu olguda “Y” kırığının transcondyler Kirschner teli, İM pin ve serklaj teliyle 
fiksasyonu. 
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Çizelge 3.1. Olgulara ait klinik veriler ve uygulanan sağaltım 
 
 Olgunun   

Olgu 

no. 
Irkı Yaşı Cinsiyeti 

Kırığın lokalizasyonu 

ve şekli 

Uygulanan sağaltım ve sonuç 

1 Tekir 1 aylık ♀ Diyafizer oblik 

- 2mm çapında IM Steinmann pini distal medullar 

kanala yönlendirildi ve destekli bandaj uygulandı. 

- Fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

2 Tekir 1 yaşlı ♀ 
Diyafizer oblik ve tek 

parçalı  

-3 mm çapında IM Schanz pini distal medullar kanala 

yönlendirildi + serklaj ve destekli bandaj uygulandı. 

- Olgu izlenemedi. 

3 Melez 1 yaşlı ♀ Diyafizer uzun oblik 

-2.4 mm çapında IM Steinmann pini distalmedullar 

kanala yönlendirildi + serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

- Fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

4 Tekir 4 aylık ♀ Diyafizer transversal 

- 3 mm çapında IM Steinmann pini distal medullar 

kanala yönlendirildi ve destekli bandaj uygulandı. 

- Pin migrasyonu saptandı, hafif açılı kaynama ile 

fonksiyonel iyileşme sağlandı 

5 Tekir 11 aylık ♀ Distal supracondyler  

- 2mm çapında IM Steinmann pini distal medullar 

kanala yönlendirildi ve destekli bandaj uygulandı. 

- Olgu izlenemedi. 

6 Tekir 6 aylık ♂ Diyafizer oblik 

- 2mm çapında IM Steinmann pini distal medullar 

kanala yönlendirildi + serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

- Hafif açılı kaynama ile fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

7 Tekir 5 aylık ♂ 
Intercondyler “Y” 

kırığı 

- 3 mm çapında IM Steinmann pini distal medullar 

kanala yönlendirildi + 1.1 mm çapında Kirschner teli 

transcondyler yerleştirildi +serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

- Articulatio cubiti’de eklem sertliği ve hafif açılı 

kaynama ile fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

8 Tekir 4 aylık ♂ Diyafizer uzun oblik 

- 2 mm çapında IM Steinmann pini distalmedullar 

kanala yönlendirildi + serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

- Olgunun postoperatif kontrole çok geç getirilmesiyle 

fiksasyonda bozulma ve fonksiyon kaybı belirlendi. 

9 Sarman 
1.5 

yaşlı 
♂ 

Intercondyler “Y” 

kırığı 

- 1.1 mm çapında IM Kirschner telicondylus medialis’e 

yönlendirildi +2 mm çapında Steinmann pini 

transcondyler yerleştirildi +serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

- Articulatio cubiti’de eklem sertliği belirlendi, 

fonksiyonel iyileşme sağlandı. 
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10 Tekir 2 yaşlı ♂ Supracondyler 

- 2 mm çapında 2 adet Steinmann pini çapraz uygulandı 

+ destekli bandaj. 

- Olgunun postoperatif kontrole çok geç getirilmesiyle 

fiksasyonda bozulma venonunion belirlendi. 

11 Sarman 6 aylık ♀ 
Proksimal metafizer 

subperiostal kırık 

- Klasik kafes istirahati önerildi. 

- Olgu izlenemedi. 

12 Sarman 
1.5 

yaşlı 
♂ 

Bilateral proksimal 

metafizer subperiostal 

kırık 

- Klasik kafes istirahati önerildivedestekli bandaj 

uygulandı. 

- Fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

13 Tekir 1 yaşlı ♂ 
Intercondyler “Y” 

kırığı 

- 1.1 mm çapında IM Kirschner telicondylus medialis’e 

yönlendirildi +2 mm çapında lag vidası transcondyler 

yerleştirildi +hemiserklaj ve destekli bandaj uygulandı. 

- Tam anatomik redüksiyon, fonksiyonel iyileşme 

sağlandı. 

14 Tekir 7 aylık ♀ Supracondyler 

- Olgunun gecikmesi nedeniyle taşkın kallus ve açılı 

kaynama ile radial paralizi belirlendi. 

- Ekstremitenin amputasyonu önerildi. 

15 Tekir 2 aylık ♀ 
Proksimal metafizer 

subperiostal kırık 

- Klasik kafes istirahati önerildive destekli bandaj 

uygulandı. 

- Hafif açılı kaynama ile fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

16 Tekir 1 yaşlı ♂ 
Intercondyler “T” 

kırığı 

- 1.1 mm çapında IM Kirschner telicondylus medialis’e 

yönlendirildi +1.1 mm çapında Kirschner teli 

transcondyler yerleştirildi +serklaj ve destekli bandaj 

uygulandı. 

-Eklem içine pin penetrasyonu nedeniyle eklemde 

dejenerasyonve eklem ekstensiyon açısında azalma. 

17 Melez 2 aylık ♀ 
Proksimal metafizer 

subperiostal kırık 

- Klasik kafes istirahati önerildive destekli bandaj 

uygulandı. 

- Fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

18 Tekir 2 aylık ♂ 
Proksimal diyafizer 

tam olmayan ayrılma 

- Klasik kafes istirahati önerildive destekli bandaj 

uygulandı. 

- Hafif açılı kaynama ile fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

19 Tekir 1 aylık ♂ 

Sağ proksimal 

metafizer subperiostal 

kırık 

Sol distal diyafizer 

uzun oblik 

- Sağ eksteremite için klasik kafes istirahati önerildive 

destekli bandaj uygulandı. 

- Sol ekstremitede 2 mm çapında IM Steinmann pini 

distalmedullar kanala yönlendirildi + serklaj ve destekli 

bandaj uygulandı. 

-Olgu izlenemedi 

20 Tekir 2 aylık ♂ Diyafizer oblik Kırık 

- 2 mm çapında IM Steinmann pini distalmedullar 

kanala yönlendirildi +her iki korteksten 

geçirilenserklajve destekli bandaj uygulandı. 
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-Fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

21 Melez 2 yaşlı ♂ 
Intercondyler “Y” 

kırığı 

- 2 mm çapında IM Steinmann pini condylus 

lateralis’ten proksimalde tuberculum majus’a 

yönlendirildi +2 mm çapında Steinmann pini 

transcondyler yerleştirildi (Şekil 3.10)  + serklaj ve 

destekli bandaj uygulandı. 

- Olgu İzlenemedi 

22 Tekir 4 aylık ♀ Diyafizeruzun oblik - Hasta sahibi operasyon önerisini kabul etmedi. 

23 Tekir 1 yaşlı ♂ 
Condylus lateralis’te 

ayrılma 

-3 mm çapında İM Steinman pini distal medullar kanala 

yönlendirildi+ 1.1 mm çapında Kircshner teli 

transcondyler olarak yerleştirildi+ hemiserklajve 

destekli bandaj uygulandı. 

- Articulatio cubiti’de eklem sertliği belirlendi, 

fonksiyonel iyileşme sağlandı. 

 

Çizelge 3.2. Olgulardaki kırığın nedeni veAO klasifikasyonu göre sınıflandırılması. 
 

Olgu no. Kırık tipi Kırığın nedeni Olgu no. Kırık tipi Kırığın nedeni 

1 Tip 2A2 Yüksekten düşme 13 Tip 3C1 Bilinmiyor 

2 Tip 2B2 Bilinmiyor 14 Tip 3A2 Trafik kazası 

3 Tip 2A2 Bilinmiyor 15 Tip 1A2 Yüksekten düşme 

4 Tip 2A3 Bilinmiyor 16 Tip 3C1 Bilinmiyor 

5 Tip 3A1 Bilinmiyor 17 Tip 1A2 Yüksekten düşme 

6 Tip 2A2 Bilinmiyor 18 Tip 2A1 Yüksekten düşme 

7 Tip 3C1 Yüksekten düşme 19 Tip 1A2 Spontan aktivite 

8 Tip 2A2 Yüksekten düşme 20 Tip 2A2 Küt travma 

9 Tip 3C1 Yüksekten düşme 21 Tip 3C1 Bilinmiyor 

10 Tip 3A2 Bilinmiyor 22 Tip 2A2 Bilinmiyor 

11 Tip 1A2 Bilinmiyor 23 Tip 3B1 Bilinmiyor 

12 Tip 1A2 Yüksekten düşme    
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4.TARTIŞMA 

 
 
 
Humerus kırıklarının çoğu kemiğin diyafizinde ya da distal 1/3’ünde oluşur 

(Langey-Hobbs, 2008; Piermattei ve ark., 2006). Çalışmada değerlendirilen 23 

kedideki 25 humerus kırığının l0’u diyafizer, 9’u distal humerus’da oluşmasıyla 

benzerlik göstermektedir. 

 
 
Humerus kırıklarının yaklaşık %8’i proksimal 1/3’de oluşur (Denny ve 

Butterwort, 2000). Bu bölge kırıklarına daha az rastlanır ve çoğunlukla trafik kazaları 

etkendir (Simpson, 2004). Proksimal humerus kırıkları, genellikle caput humeri ve 

tuberculum majus’u birlikte içeren Salter-Harris Tip I’dir. Bu tip kırıklar genellikle 

caudale ve laterale deplase olur (Tomlinson, 1993). Tuberculum majus ve epifiz 

kırıkları daha çok immatür hayvanlarda gözlenir (Simpson, 2004). Tuberculum 

majus’a bağlanan m. supraspinatus ve infraspinatus tendonları bu bölgede avulsiyon 

kırıklarına sebep olabilir (Tomlinson, 1993). Çalışmadaki 25 kırık olgusundan 5 

olguda (% 20) proksimal bölge kırığı belirlendi. Bu kırıklar tam kırık olmayan 

metafizer ayrılma şeklinde olup, bunların 3’ü yüksekten düşme, 1’i spontan aktivite 

sırasında oluşurken 1’inde neden belirlenemedi. Bu olguların yaş dağılımında 4’ünü 

6 aylıktan küçük yavru kediler oluşturdu. 

 
 
Trafik kazaları sonucunda oluşan kırıkların yanı sıra diğer olası lezyonlar göz 

önüne alınarak, hastanın kapsamlı olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Kardiyovasküler, respiratorik ve nörolojik muayeneler önemlidir. Thoracal 

radyografi ile olası pneumothorax, hemothorax, akciğer lezyonları, hernia 

diaphragmatica, costa kırıkları ve spinal kırıklar belirlenebilir. Göğüs bölgesinin iki 

yönlü radyografisinin alınması değerlendirme için yeterlidir. Travmatik 

myocarditis’den kaynaklanabilecek aritmi olguları elektrokardiografi ile 

değerlendirilebilir (Alkan, 1999; Tomlinson, 1993). Olguların hiç birinde travmaya 

bağlı, hayati bir problemle karşılaşılmadı. Travmanın yüksekten düşme ile oluştuğu 

bir olguda arka ekstremite kemiklerinde de kırıklara rastlandı. Ayrıca spontan 
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aktivite sırasında kırık oluşan bir olgu ile travma şekli bilinmeyen diğer bir olguda da 

arka ekstremiteye ait kırık saptandı.  

 
 
Spinal travmalar, plexus brachialis rupturları ve radial paralizi gibi sinir 

lezyonları humerus kırıkları ile birlikte karşılaşılabilecek olası lezyonlardır 

(Simpson, 2004). Trafik kazası ile oluşan supracondyler kırık saptanan bir olguda 

paralizi saptanırken diğer olgularda sinir lezyonuna ilişkin bir bulguya rastlanmadı. 

 
 
Basit bir fissur veya fragmentlerin deplase olmadığı, kemikte belirgin bir 

deformasyonun oluşmadığı ve özellikle de raşitik hayvanlarda görülen yaş ağaç 

kırığı ve açılanmanın bulunmadığı olgularda en az iki hafta süreyle geniş bir kafeste 

kırığın komplikasyon göstermeden spontan olarak iyileşmesi sağlanabilir (Aslanbey, 

1996). Omuz ekleminin immobilizasyonunun sağlanmasındaki zorluk nedeniyle, 

humerus kırıklarının sağaltımında tek başına bandaj uygulaması yeterli 

olmamaktadır. “Spica splint” gibi destekli bandaj uygulaması, humerus kırıklarının 

proksimal fragmentinin stabilizasyonunu sağlayabilecek tek destekli bandaj 

yöntemidir. İskelet gelişimi tamamlanmayan yavru hayvanlardaki yaş ağaç kırığı ya 

da fragment uçlarının deplase olmadığı kırıklar bu uygulama için elverişlidir 

(Piermattei  ve ark., 2006). Tam ayrılmanın görülmediği fissur şeklinde kırık 

saptanan 5 olguda 21 gün süre ile destekli bandaj ve 4 haftalık klasik kafes istirahatı 

uygulanmıştır. Bunlardan 3 olguda anatomik pozisyonda kaynama ileiki olguda ise 

kaynamanın hafif açılı olmasıyla fonksiyonel iyileşme sağlanmıştır. 

 
 
Diyafizer humerus kırıkları da diğer tubuler kemik kırıkları gibi transversal, 

oblik, parçalı, segmental kırıklar şeklinde olup, kedilerdeki humerus kırıkları 

içerisinde %87 oranında bir dağılım gösterir (Tomlinson, 1993; Simpson, 2004).   

Değerlendirilen 25 humerus kırığından 10 olguda(%40)diyafizer humerus kırığı 

belirlenirken, bunların %80’i oblik kırık şeklindedir. 
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Spastik m. brachialis kontraksiyonu bu kırıklarda en çok gözlenen sonuçtur. 

Genellikle distal segment craniale açılanır (Piermattei ve ark., 2006). Proksimal ve 

orta hattaki diyafizde transversal kırıklar oluşurken, distaldeki kırıklar sulcus m. 

brachialis’i takip ederek oblik ya da spiral kırık olma eğilimindedir (Denny ve 

Butterworth, 2000). Transversal diyafizer kırık belirlenen 1 olguda (olgu no. 4) 

kırığın lokalizasyonu proksimal, diyafizer oblik kırık belirlenen 8 olguda (olgu no. 1, 

2, 3, 6, 8, 19, 20, 22) ise kırığın lokalizasyonu orta hattın distali olmuştur. 

 
 
Diyafizer humerus kırıklarının açık redüksiyonla operatif sağaltımında lateral 

ve medial yaklaşımla başarılı olunur. Daha çok craniolateral ensizyonla lateralden 

yaklaşım önerilir. Bu yaklaşımla yapılan ensizyonun distalinde n. radialis rahatça 

görülür ve korumak için önlem alınabilir (Simpson, 2004). Operatif sağaltım 

uygulanan diyafizer humerus kırığı olgularında craniolateral yaklaşım gerçekleştirildi 

ve iatrojenik n.radialis lezyonuyla karşılaşılmadı. 

 
 

Kedilerde humerus kırıklarında İM pin uygulaması sık kullanılan etkili bir 

yöntemdir (Marcellin-Little ve ark., 1994). Eğim ve medullar kavite olarak daha düz 

olan humerus, pin uygulamak için uygun bir yapıya sahiptir. Uygulamada bazı 

önemli özellikler dikkate alınmalıdır: 

- Dar medullar kanal: Pin seçimi yapılırken medullar kanalın distalini doldurması 

amaçlanır (Langley-Hobbs ve Straw 2005). Diyafizer kırık bulunan 8 olguda pin 

medullar kanalın distaline, distal kanalı dolduracak şekilde gönderilerek fiksasyon 

sağlandı, 2 olguda (olgu no. 4, 6) pin migrasyonu ile karşılaşıldı.  

- Kedilerde çoğunlukla iatrojenik kırık oluşturmadan ya da pini ekleme penetre 

etmeden İM pini epicondylus medialis’e göndermek mümkün değildir. Bu nedenle 

pin medullar kanalın distaline kadar gönderilir (Langley-Hobbs ve Straw 2005).“T” 

ve “Y” kırığı olan 3 olguda (olgu no. 9, 16, 21) condylus medialis’e küçük çaplı 

pinler gönderilerek fiksasyon sağlandı. Bu olgularda foramen supracondylicum’a pin 

penetrasyonuna rastlanmadı. Yalnız bir olguda (olgu no. 16) condylus medialis 

içindeki pinin eklem içine penetre olduğu saptanarak, pinin eklem içindeki kısmı geri 

çekildi.  
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Humerus için uygun olan pinin çapı (örneğin; 1.1 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 

mm) distal humerus’a göre belirlenir (Langley-Hobbs ve Straw 2005). Distal 

medullar kanalın merkezine yerleştirilen İM pinlerin 6 aylıktan küçük kedilerde 

çoğunlukla 2 mm çapında olması tercih edildi. “Y” kırığı saptanan 5 aylık bir olguda 

(olgu no.7)transcondyler pin ile birlikte 3 mm çapında İM pinin kullanılması 

fiksasyonunun bozulması ve hafif açılı kaynama ile sonuçlanan fonksiyonel iyileşme 

sağlandı. Transversal diyafizer kırık belirlenen 4 aylık bir olguda (olgu no. 4)distal 

diyafizer kanala gönderilen ve distal medullar kanalı tam dolduran 3 mm çapındaki 

İM pinin migrasyonuyla karşılaşıldı,hafif açılı kaynama ile sonuçlanan fonksiyonel 

iyileşme sağlandı.  Schanz pini kullanılan 1 yaşındaki olguno.2’de pin çapı 3 mm 

olmasına rağmen, pin distal medullar kanalı tam olarak doldurmadı. İM Steinmann 

pini kullanılan 1 yaşındaki olguno.3’deise pin çapı 2.4 mm olup, distal medullar 

kanalı tam olarak doldurduğu gözlendi. Postoperatif dönemde bu olgularda 

uygulanan pinlere ilişkin bir komplikasyona rastlanmadı.  

 
 
Steinmann pininin tek başına fiksasyon materyali olarak İM uygulaması küçük 

köpek ve kedilerde, transversal ya da kısa oblik diyafizer kırıklar için endikedir. İM 

pin uygulaması, stabil olmayan kırıklarda diğer yöntemlerle kombine edilerek de 

uygulanabilir (Piermattei ve ark., 2006). Transversal diyafizer kırık belirlenen 1 

olguda (olgu no. 4)fiksasyon için tek başına İM pin kullanımında, pinin migre olması 

sonucu hafif açılı kaynama ile karşılaşıldı. Diyafizer oblik kırıklarda ise İM pin tek 

başına ya da serklaj teli ile birlikte uygulandı. 

 
 
Schanz pini ve serklaj uygulaması diyafizer kırıklarda kullanılır. Ucu vidalı 

pinlerin İM kullanılmasının, düz pinlere oranla komplikasyonları büyük oranda 

azalttığı bildirilir. Bu pinler, aksial kompresif kuvvetleri nötralize ederek pinin 

kaymasını ve dolayısıyla kemik boyunda oluşacak kısalağı önleyebilen materyaller 

olarak düşünülmüştür(Piermattei ve ark., 2006). Diyafizer oblik kırık saptanan bir 

olguda (olguno.2) kullanılan Schanz pini ile ilgili postoperatif 10. gündeki kontrolde 

pin migrasyonu ve fiksasyonun bozulması gibi bir komplikasyona rastlanmadı. 
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Kediler köpeklere göre anatomik yönden daha düz ve geniş bir condyler yapıya 

sahip olduğundan, kedilerde condyler kırık oluşumu daha azdır (Harari, 2002). Distal 

humerus kırıklarının spesifik lokalizasyonu kedi ve köpeklerde farklılık gösterir. Bu 

konudaki bir çalışmaya göre; köpeklerde distal humerus kırıklarının yaklaşık 2/3’ü 

condyllerde oluşurken, kedilerde distal diyafizer ve supracondyler bölge kırıklarına 

daha çok rastlanmaktadır. Bu farklılık, büyük olasılıkla kedilerde foramen 

supratrochleare’nin bulunmamasından kaynaklanmaktadır (Simpson, 2004). Başka 

bir çalışmaya göre; unicondyler humerus kırıklarının %90’ı minör travmalar sonucu 

oluşurken, supracondyler ve distal humerus kırıklarının %82’si şiddetli travmalar 

sonucu oluşur (Vannini ve ark., 1988). Trafik kazalarının humerus kırıklarının 

oluşumunda %70 oranında etken olduğu ve bu kırıkların yarısının humerus’un distal 

bölümünde oluştuğu, bunun %74’ünün dirsek eklemi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir 

(Bardet ve ark., 1983).Ayrıca köpeklerde “T” ve “Y” kırıkları koşma, atlama, 

zıplamaya bağlı minimal travmalar sonucu oluşabilirken, kedilerde trafik kazaları 

gibi majör travmalar sonucu oluştuğu belirtilmiştir (Macias ve ark., 2006). Çalışmada 

kırkların %36’sı (9 olgu) distal bölgede oluştuğu, bunların da yarısının (5 olgu) 

eklemle ilişkili “T” ve “Y” kırığı olduğu belirlendi. Supracondyler bölgede görülen 

kırıklardan birinin nedeni trafik kazası, condylus lateralis’in ayrıldığı bir olguda ise 

nedenin yüksekten düşme olduğu belirlenirken, “T” ve “Y” kırığı oluşumunda yalnız 

iki olguda nedenin yüksekten düşme olduğu öğrenildi.  

 
 
Bicondyler ya da “T” ve “Y” kırıkları çoğunlukla gelişimini tamamlamış 

hayvanlarda torsiyonel stres etkisiyle oluşur (Piermattei ve ark., 2006). Erkek 

kedilerde erken yapılan kastrasyon büyüme plaklarının geç kapanmasına neden olur. 

Büyüme plaklarının kapanmasındaki gecikme fizyal kırıklarda predispozisyon 

oluşturur (Houlton ve McGleon, 1992). “T” ve “Y” kırığı belirlenen ve cinsiyeti 

erkek olan kastre edilmemiş olguların (5 olgu) yalnız biri 6 aylıktan küçükolup, 

diğerlerinin 1 yaşın üzerinde olduğu belirlendi.  

 
 
Condylus lateralis’in condylus medialis’e göre daha fazla kırık insidensine 

sahip olması büyüklüğü, lokasyonu ve taşıdığı yük ile ilişkilendirilir. Condylus 

medialis’e göre daha küçük olan condylus lateralis, aynı zamanda daha küçük 
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epicondyler yapıya sahiptir. Ayrıca humeral eksenin oldukça lateralinde kalan 

condylus lateralis vücut ağırlığından kaynaklanan kuvvetlerin çoğunu karşılar ve bu 

kuvvetleri caput radii’ye aktarır. Condylus lateralis’de oluşan kırıkların büyük bir 

çoğunluğu caput radii’nin medialini de etkiler. Bu durumda, caput radii’nin kırık 

çizgisinin ilerlemesinde sıkıştırıcı bir güç olarak etkili olduğu düşünülür (Tomlinson, 

1993).Köpeklerin tersine condylus lateralis kırıkları gibi basit condyler kırıklara 

kedilerde daha az rastlanır (Langley-Hobbs, 2008). Distal humerus’da görülen 

kırıkların sadece birinde(olgu no. 23) unicondyler ayrılma görüldü, condylus 

lateralis’in ayrıldığı bu olguda caput radii ile ilgili kırık oluşumu gözlenmezken, 

kırığın nedeni belirlenemedi. 

 
 
Distal diyafizer ve supracondyler kırıklar için çapraz pin ve plak uygulamaları, 

unicondyler kırıklar için de lag vidası ve Kirschner telleri uygulaması önerilir. 

Bicondyler kırıklarda lag vidası ile birlikte plak uygulaması ya da lag vidası ile 

birlikte çapraz pin uygulaması önerilir (Simpson, 2004). Supracondyler kırık görülen 

bir olgunun iki adet Kircshner telinin çapraz olarak gönderilmesi ile sağlanan 

fiksasyonu, postoperatif süreçte fiksasyonun korunamaması nedeniyle nonunion ile 

sonuçlandı. Sadece diyafizer kanalın distaline gönderilen geniş çaplı İM pin ile fikse 

edilen supracondyler kırık olgusunda yeterli fiksasyon sağlanamadı.“Y” kırığı olan 

bir olguda ise, transcondyler gönderilen vida ile tam anatomik redüksiyon ve 

fiksasyonla fonksiyonel iyileşme sağlandı. “Y” kırıklarında intercondyler fiksasyon 

ve fonksiyonel iyileşmede en iyi sonuç transcondyler vida ile sağlandı. Bu kırıkta 

condylus medialis’e ince bir İM pin ve transcondyler Kircshner teli kullanılarak 

sağlanan fiksasyonun daha zor olduğu belirlenirken,iyileşmede hafif açılı kaynama 

şekillendi. 

 

 

Distal humerus kırıkları için bölgeye farklı ulaşım şekilleri önerilmiştir. 

Unicondyler kırıklarda condylus humeri’nin laterali ile epicondylus lateralis’den ya 

da epicondylus medialis’den bölgeye ulaşılabilir. Bicondyler kırıklar için yukarıda 

belirtilen her iki yaklaşım da kullanılabilir, fakat genellikle kırık hattının daha açık 

görülebildiği yaklaşım açısı tercih edilir. Dirsek ekleminin humero-ulnar bölgesine 
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ulaşabilmek için, olecranon’un osteotomisi ya da m. triceps brachii tendosu’nun 

tenotomisi yapılmalıdır (Simpson, 2004). Uygulamada, kedilerdeki iki önemli 

anatomik özelliğe dikat etmek gerekir; a. mediana foramen supracondylicum’dan 

geçer ve n. ulnaris m. triceps brachii’nin kısa porsiyonun altında seyreder (Piermattei 

ve ark., 2006). Condylus lateralis için bir olguda epicondylus lateralis’ten yaklaşımla 

kırık hattına ulaşıldı. Bicondyler kırıklarda ise ekstra bir kırık daha oluşturmamak 

için olecranon osteotomisi yerine m. triceps brachii tendosu’nun tenotomisi 

kullanıldı. Bu yöntem ile kırık hattında yeterli görüş açısı sağlandı ve herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaşılmadı.  

 
 
Transcondyler pin yerleşimi için uygun pin çapı 1.5-2 mm 

arasındadır(Langhey-Hobbs ve Straw, 2005). Büyüme dönemini tamamlamış 

hayvanlarda lag vidası uygulamasıyla sağlanan interfragmental kompresyon, en çok 

intraartiküler Tip B ve Tip C kırıkları için gereklidir. Vida makaslama kuvvetleri ve 

hayvanın ağırlığının etkisinde kaldığı için, lag vidası uygulamasında olduğu gibi 

sadece kortekse tam bir delik açıp vida uygulamaktansa, parsiyel vida delikleri açıp 

kanselöz vida kullanımı tercih edilmelidir (Piermattei ve ark., 2006).Kırık hattındaki 

kompresyon 2 mm ya da 2.7 mm kortikal ya da kanselöz vidalarla sağlanabilir (Scott 

ve Mclaughlin, 2007). Vücut ağırlığı 4 kg altındaki küçük hayvanlarda vida yerine 

iki veya daha fazla sayıda küçük pin ya da Kirschner teli kullanılabilir (Piermattei ve 

ark., 2006).Çalışmada, condyler kırık olgularında intercondyler fiksasyon için çapı 

1.1-2 mm olan transcondyler pinler kullanılırken,olgu no. 13’de2 mm çaplı vida 

kullanılmıştır. 

 
 

Artiküler kırıklarda tam redüksiyon zorunludur. Aksi takdirde, dejeneratif 

eklem hastalığı ve eklem sertliği gibi ciddi fonksiyonel bozukluklara neden 

olabilecek komplikasyonlar oluşur (Piermattei ve ark., 2006). Intercondyler 

fiksasyonun pin ile sağlandığı 5 olgudan 3 olguda eklem sertliğiile fonksiyonel 

iyileşme gözlenirken, 1 olguda eklemin ekstensiyon açısında azalma saptandı. 
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Intercondyler kırıklarda dirsek ekleminde sublüksasyon oluşabilir (Piermattei 

ve ark., 2006). Condyler kırık belirlenen olgularda dirsek eklemiyle ilgili lezyona 

rastlanmadı. 

 
 
Çoğunlukla intercondyler kırıklarda condylusların redüksiyon ve fiksasyonunu 

birinci sırada önem vermek avantaj sağlar. Bazen condylusun bir parçasının humeral 

gövdeye redüksiyonu ve fiksasyonu yapılarak, sonra diğer parçanın transcondyler 

kemik vidasıyla fiksasyonu gerekebilir (Piermattei ve ark., 2006). Çalışma “T” ve 

“Y” kırığının Kircshner teli ya da vida ile öncelikli olarak intercondyler redüksiyon 

ve fiksasyonu yapıldı. Sonra da condylusların humeral gövdeye redüksiyonu ve 

fiksasyonu gerçekleştirildi.  

 
 
İmplantlar normal süreleri dışında migrasyon, bölgedeki yumuşak dokuda 

irritasyon, ağrı, enfeksiyon ya da iyileşme dokusunda obstrüksiyona neden olma 

durumlarında uzaklaştırılmalıdır. İmplanttan kaynaklanan neoplaziler, implantın 

kemik üzerinde stres oluşturması ya da kırılması gibi komplikasyonlara kedilerde 

köpeklerden daha az rastlanır. İM pinin eklem yüzeyine penetre olması ve eklem 

hareketini kısıtlaması durumunda da uzaklaştırılması gerekir. Serklaj tellerinin kırık 

hattındaki hareketi fibrovasküler yapılarda travma yaratabilir ve bu durum 

iyileşmede gecikme ile sonuçlanabilir(Harrari, 2002). Çalışmada 2 olguda İM pinin 

migrasyonu sonucunda deri altı dokuda iritasyon ve enfeksiyona neden 

olduğundan,pinler erken uzaklaştırıldı.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 
 
 

Kedilerde humerus kırıklarının oluşum nedeni çoğunlukla yüksekten düşme ya da 

trafik kazası gibi şiddetli travmalardır. Proksimal humerus’daki kırıkların 6 aylıktan 

küçük gelişimini tamamlamamış kedilerde, yüksekten düşme nedeniyle oluştuğu ve 

tam olmayan metafizer kırık olduğu belirlendi. Bu tip kırıklarda kaynama 

bozukluklarına engel olmak için en kısa sürede destekli bandaj uygulanmalı ve 

hastanın hareketleri sınırlandırılmalıdır. 

 
 
Çalışma olgularında en sık rastlanan kırık tipi diyafizer humerus’ta oluşan oblik 

kırıklar olmuştur. Proksimal ve orta hatta görülen kırıklar transversal ya da tam 

olmayan metafizer ayrılma şeklinde olup, distal diyafizde karşılaşılan kırık tipi 

sulcus m. brachiilais’i takip eden oblik kırıklar şeklindedir. Diyafizer tek parçalı kırık 

şekline nadiren oblik kırıklarda rastlanabilir. Diyafizer kırıkların fiksasyonunda distal 

medullar kanala yönlendirilen İM pinlerkullanılabilir. Pin çapının distal medullar 

kanalı dolduracak şekilde olması, kemiğin aksial ve rotasyonel stabilitesinin 

korunmasında önemlidir. Kedilerde humerus için İM uygulanacak pin çapı genellikle 

2, 2.4 ve 3 mm’dir. Transversal kırıklarda distal medullar kanala yerleştirilen İM pin 

tek başına rotasyonel stabiliteyi tam olarak sağlayamayabilir. Bu nedenle, bu tip 

kırıklarda İM pinden ve her iki fragmentin korteksinden geçirilen serklaj teli 

uygulaması, yardımcı fiksasyon yöntemi olarak yararlı olacaktır. Oblik şeklindeki 

kırıklar rotasyonel güçlere daha dayanıklıdır, ancak buradaki serklaj uygulaması 

makaslama hareketini engelleyecektir.    

 
 
Distal humerus kırıkları çalışma olgularının %36’sını oluşturdu. Bu kırıkların 

sağaltımında tam anatomik redüksiyon ve rijid fiksasyon dirsek eklemi için 

önemlidir. Transcondyler yerleştirilen pinlerin dirsek eklemine penetre olmamasına 

dikkat edilmelidir.  
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Literatür verilere göre, kedilerde foramen supracondylicum’un varlığı bu bölge 

kırıklarının köpeklere göre daha fazla rastlanmasınabir nedendir. Sağaltımında, 

epycondylus lateralis ve medialis’den gönderilen çapraz pinle fiksasyon sağlanabilir. 

Operasyon sonrası fiksasyonun destekli bandaj ve hareket kısıtlaması ile korunması 

sağaltımın başarısında çok önemlidir. Distal humerus’a yaklaşımda m.triceps 

brachii’nin tenetomisi seçildiğinde medialde foramen supracondylicum’dan geçen a. 

mediana ve n. ulnariskorunmalıdır.  

 
 
Sonuç olarak, humerus kırıklarının sağaltımında endike olan konservatif veya 

operatif sağaltım kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Özellikle distal kırıklarda ekleme 

ilişkin olası komplikasyonların önlenmesinde olguya uygun sağaltım seçeneğinin 

belirlenmesi, postoperatif bakım ve izleme döneminin önemli olduğu 

unutulmamalıdır.    
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ÖZET 

 
Kedilerde Karşılaşılan Humerus Kırıkları ve Sağaltım Sonuçlarının Klinik 
Değerlendirilmesi 
 
Çalışmanın amacı, kedilerde karşılaşılan humerus kırıklarının endike olan 
konservatif veya operatif sağaltım seçeneklerinin aktarılması, sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalara katkı sağlamanın yanında, bu konuda 
çalışan klinisyenler için yönlendirici olmasıdır.  
 
 
 Bu çalışma Şubat 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne getirilen, klinik ve 
radyolojik muayeneler sonrasında, humerus kırığı belirlenen değişik ırk, yaş ve 
cinsiyetteki 23 kedi üzerinde gerçekleştirildi.  
 
 

Çalışmada değerlendirilen 23 olgudaki 25 humerus kırığının; 6’sı proksimalde 
(metafizer tam olmayan ayırlma), 10’u diyafizde (1’i diyafizer tam olmayan ayrılma, 
1’i diyafizer transversal, 8’i diyafizer oblik), 9’u distalde (3’ü supracondyler, 1’i 
lateral condyler ayrılma, 5’i “T” ve”Y” kırığı) belirlendi. Bu olgulardan 6 olguda 
konservatif sağaltım uygulanırken, operatif kırık sağaltımında 15 olguda İM pin, bir 
olguda çapraz pin, 5 olguda transcondyler pin ve 1 olguda transcondyler lag vida 
uygulaması geçekleştirildi. 
 
 
 Olguların 10, 21, 30 ve 45. günlerinde klinik ve radyografik kontrolleri yapıldı. 
Bu dönemde 13 olguda fonksiyonel iyileşme, 1 olguda eklem sertliği ve articulatio 
cubiti’nin ekstensiyon açısında daralma, 1 olguda fonksiyon kaybı, 1 olguda 
nonunion, 1 olguda radial paralizi saptanırken, 5 olgu izlenemedi. Bir olguda ise, 
hasta sahibi operasyon önerisini kabul etmedi. 
  
 
 Humerus kırıklarının sağaltımında endike olan konservatif veya operatif 
sağaltım kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Özellikle distal kırıklarda ekleme ilişkin 
olası komplikasyonların önlenmesinde olguya uygun sağaltım seçeneğinin 
belirlenmesi, postoperatif bakım ve izleme döneminin önemli olduğu 
unutulmamalıdır. 
 

Anahtar Sözcükler: Humerus, kedi, kırık, sağaltım.   
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SUMMARY 

 

Clinical Evaluation of Humerus Fractures and Treatemenet Results in Cats 

The aim of this study is; to quote the conservative and operative treatement choices 
of humerus fractures, evaluation of treatement results and besides to contribute future 
research, to guide to the clinicians studying about this topic. 

 

 This study conducted between February 2008 and December 2009, in Ankara 
University Faculty of Veterinary Medicine Orthopaedics and Traumatology Clinics, 
with assorted race, age and sex 23 cats that diagnosed with clinical radiologic 
evaluations as humerus fracture. 

 

 25 humerus fractures in 23 cases evaluated in this study are classified as; 6 
proximal(metaphyser incomplate fracture), 10 diaphyser (1 diaphyser incomplate 
fracture, 1 diaphyser transversal and 8 diaphyser oblique), 9 distal (3 supracondyler, 
1 lateral condyler detachment and 5 “T” and “Y” fracture). 6 cases were treated by 
conservative methods, and the rest were treated by operative techniques with 15 IM 
pinning, one cross pinning, 5 transcondyler pinning and 1 transcondyler lag screw. 

 

 Clinical and radiological evaluations and surveys were conducted at 10th, 21st, 
30th and 45th days for all cases. In this survey period, 13 cases were evaluated as fully 
functional recovery, 1 case was evaluated as joint disfunction and extention angle 
narrowing of art. cubiti, 1 case was evaluated as disfunction,  1 case was evaluated as 
non-union fracture repair, 1 case was evaluated as radial paralysis but 5 cases 
couldn’t been surveyed due to animal owners. In one cas, the animal owner denied to 
have the surgery to fix the fracture. 

 
 Conservative or operative treatement, as an indication for humerus fractures 
must transact rapidly. It is very important to determine the suitable treatement 
method, especially to prevent complications related to joint in distal fractures, and 
also post-operative care and survey is precious as well.  
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0530 8816570 
 
II- Eğitim 
 
 1999-2006: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
 1992-1998: Anıttepe Lisesi 
 1987-1992: Ulubatlı Hasan İlkokulu 
 Yabancı Dili: İngilizce 
 
III- Unvanları 
 
 Veteriner Hekim -2006 
 
IV- Mesleki Deneyimi 
 
 2007-        : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Klinikleri 
 
V- Bilimsel İlgi Alanları 
 
Veteriner Ortopedi 
Küçük Hayvan Cerrahisi 
Rekonstrüktif Cerrahi 
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