
 

 

KEMİK KIRIKLARI 

Kemik kırığı, kemik esnekliğini aşan direkt veya dolaylı travma nedeniyle kemik bütünlüğünün 

bozulmasıdır. Kemiğin herhangi bir yerinde gelişebilir. Kırıklara neden olan başlıca sebepler: trafik 

kazaları, düşme, çarpma, burkulma, ev içi kazalar, iş kazaları, spor kazaları ve yaralanmaları, üzerine 

cisim düşmesi, ateşli silah yaralanması gibi travmalardır. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği 

kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki yumuşak dokuları(deri, kas, tendon, damar ve sinirler) 

yaralayabilir. Kırığı değerlendirip yapılacak tedaviye  ve zamanlamasına karar verirken çevre dokuların 

durumu çok önemlidir. Doğru tedavi için beklemek gerekebilir. 

 Travmaya maruz kalan bölgede şişme ve morarma, şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı, normal 

olmayan görünüş, şekil bozukluğu, kemik uçları oynatıldığında sürtünme sesi, genel olarak görülen 

belirtilerdir. 

 

Kemik kırıklarında tedavinin amacı, vücut bütünlüğü sağlanırken fonksiyonunun geri kazanılmasıdır. 

Temel olarak kemik kırıkları alçı  ya da cerrahi tespit yöntemleri kullanılarak tedavi edilirler. Cerrahi 

tespit yöntemleri olarak kullanılan materyallerden bazıları şunlardır: 

•  Plak-vidalar 

• İntramedüller çiviler 

• Tek taraflı veya çember şeklinde eksternal fiksatörler (ilizarov) 

Kliniğimizde başarı ile uygulanan en çok yapılan kırık ameliyatları; 

• Kalça kemiği kırıkları 

• Uyluk ve kaval kemiği kırıkları 

• Karmaşık eklem çevresi kırıkları (diz, dirsek, omuz) 

• El bileği ve ayak bileği kırıkları 

• Bel, sırt ve boyun omurga kırıkları 

• Pelvis kırıkları 



• Çocukluk dönemi dirsek kırıkları 

 

Kırık iyileşmesi ve süresi kişiden kişiye farklılık gösterir. Yaş, cinsiyet, ek rahatsızlıklar (Diyabet, Diyaliz 

vb.) kullanılan ilaçlar, sigara-alkol kullanımı ve beslenme kırık iyileşmesi üzerine etkili faktörlerdir. 

Örneğin Kırık iyileşmesi çocukluk döneminde ortalama 4-8 hafta arasında olurken, erişkin dönemde 

ortalama 5-12 hafta arasında olmaktadır.  

Son 20 yıldır kırık nedeniyle cerrahi oranı günden güne artmaktadır. En önemli nenden insanların kırık 

öncesi aktivite düzeyine daha erken dönme arzusudur. Örneğin 30 yıl önce bir femur (uyluk kemiği) 

kırığı nedeniyle hasta 1 ayı hastanede askı içerisinde olmak üzere 6 ay yatarken yeni teknik ve 

kullanılan implantlar sayesinde  bu sürede günlerle ifade edilebilecek duruma getirilmiştir.   

 

Kalça Kırığı 

Kalça kırığı tanısı nedeniyle ameliyat edilen hasta sayısı günden güne artış göstermektedir. Bunun en 

önemli nedeni nüfusun hem artması hem de beklenen yaşam süresinin artışına bağlı olarak 

yaşlanmasıdır. Ek hastalığı olmayan genç bir hastada ağrıya bile sebep olmayacak basit bir travma 

kemik erimesi olan yaşlı hastada kalça kırığına neden olabilir. İleri seviyede kemik erimesi olan 

hastalarda kendiliğinden oluşan kırığa bağlı  düşmelerde görülmektedir. Bu hastaların en kısa sürede 

düşme öncesi aktivite düzeyine ve kendi kendine yetebilen bağımsız bireyler haline döndürülmesi 

tedavinin amacıdır. Zayıf bir kas kitlesine sahip yaşlı hastalarda yatış süresinin uzaması ameliyat 

sonrasındaki nekahat süresini doğrudan etkilemektedir. Bu hastaların ek rahatsızlıkları,( diyabet, 

hipertansiyon, astım vb.) ve kullandığı ilaçlar (aspirin, kumadin, ecoprin, kortizon vb.)  ameliyat  

öncesi süreye doğrudan etki etmektedir. Bu hastalıklar ve ilaçlar için ameliyat öncesi diğer bölümler 

(kardiyoloji, anestezi, göğüs hastalıkları, endokrinoloji vd.) ile koordineli olarak yapılacak hazırlık 

hayati önem taşır. Ameliyat esnasında kullanılacak anestezi yöntemi ve kullanılacak ilaçların hastanın 

durumu göz önüne alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. Seçilecek cerrahi yöntemde hastanın kendi 

kemik stoğunu korumak her zaman primer amaç olmasına karşın kırığın yeri  ve durumu cerrahi 

tekniğin asıl belirleyicisidir.  

 

 



Ameliyat öncesi   Ameliyat sonrası          

       

İntertrokanterik bölgede stabil kalça kırığı nedeniyle hastanemize başvuran  hastaya kayıcı plak vida 

sistem-DHS ( dynamic hip screw) uygulanmıştır. 

 

Ameliyat öncesi     Ameliyat sonrası  

        

Sol femur kırığı nedeniyle hastanemize başvuran hastaya parsiyel kalça protezi yapılmıştır. 

 

 


