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! Çocuklarda Alt Ekstremite Deformiteleri 
 
›  Rotasyonel  
›  Angular (Açısal) 
›  Ayak   
›  Kalça  



! Çocuklarda Alt Ekstremite Deformiteleri 
 
›  Rotasyonel  
›  Angular (Açısal) 
›  Ayak   
›  Kalça  



FRONTAL DÜZLEM 

Varus & Valgus 

SAGİTAL DÜZLEM 

Anterior & Posterior 

KOMBİNASYON 
Anterolateral & Posteromedial 





Dizilim  

Normal  Anormal  



1.  Deformite var mı ? 

2.  Nerede ? 
 Femur ,tibia diz, ayak bile�i 

    Hangi planda  

3.  Patolojik mi? 

4.  Tedavi gerekir mi? 

Dizilim  



! Alt ekstremite 
mekanik aksı 

!  Eklem çizgisi 

Dizilim  





! Maloryantasyon 
›  Eklem çizgileri-

anatomik veya 
mekanik aks 
arası anormal 
ili�ki 

! Mekanik aks 
deviasyonu 







Patolojik 

/ 
Fizyolojik 



10 -15° 0° 12° 7° 





•  Asimetri ( Tek taraflı) 

•  Ağrı 

•  Boy kısalığı 

•  Kötü beslenme 

•  Beklenenden farklı gelişim 



!  Kozmetik 
!  Anormal yürüyüş 
!  Gelişim bozukluğu 
!  Eklem gevşekliği 
!  Eklem instabilitesi  
›  – Patellofemoral 
›  – Diz 

!  Ağrı 
!  Osteoartrit 
!  Fonksiyonel sorunlar 



!  Öykü  
!  Fizik Muayene ( ayakta ve yük verirken ) 
!  3 planlı ve boyutlu düşünme 
!  Statik ve dinamik ( yürüyüş ) 
!  Tam boy görüntüleme ( yük verirken )  
!  BT: Transvers plan aksiyel görüntüleme  



Deformite Öyküsü  
Ne zaman fark edidli.  
›  Seyri 

!  Statik mi?  
!  Kötüyemi , iyiyemi 

gidiyor? 
›  Semptom veriyor mu? 

Gebelik ve Doğum Hikayesi 
›  – Gestasyon  
›  – Presentasyon 
›  – Doğum şekli 
›  – Komplikasyonlar 
›  – Doğum ağırlığı 

Gelişim Öyküsü  
Ne zaman yürüdü? 
›  Gelişimde gerilik var 

mı? 
!  Beslenme Durumu 
     Anne sütü emme süresi 

Ek beslenme 

!  Geçmiş Tıbbi Öykü 
! Enfeksiyon , Travma 

!  Sistemlerin kontrolü 
!  Aile hikayesi 



!  Vücut durumu boy ve ağırlık persentili  
›  – Kısa boy  
›  – Obezite 

!  • Genel: Dismorfik yapı 
›  • Yüz, el ayak omurga 
›  • Ekstremite ve gövde oranları 

!  Ayakta dizilim 
›  – Frontal: varus/valgus 
›  – Sagittal: pro-/recurvatum 
›  – Transvers (aksial): torsional profil  

!  Ayakta boy uzunluğu  
›  • Pelvisi dengelemek için blok koyma 















    Genu varum and genu valgum in children:differential  diagnosis and guidelines for evaluation 
Greene WB Compr Ther 1996;22:22-9. 

1.  İki standart deviasyonun ötesinde g. varum ya da valgum 

2.  Boyun 25 persentil altında olması 

3.  Giderek artan genu varum  

4.  Asimetrik dizilim  



• Standardize değerlendirme 
• Patella merkezde (anterioru gösteriyor)  
• Kısa taraf altına pelvisi dengelemek için blok 



!

!

!



! Klasik Yöntemler 
! Bilgisayarlı Yöntemler 



Posttravmatik Deformitelerin Düzeltilmesinde İleri İntramedüller 
Çivileme Teknikleri, ( 8 Eylül 2012, Baltalimanı Kemik 
Hastanesi) 
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•  Tüm$noktalar$
işaretlendiğinde$
yazılım$deformiteyi$
ve$deformite$
parametrelerini$rapor$
etmektedir.$$

Anatomik$noktaların$işaretlenmesi$



!$Anormal$değerler$kırmızı$ile$işaretlenmektedir!$$$

Deformite$parametreleri$



CORA$işlemi$aşamaları$$

•  Measurements$
sekmesinden$CORA$
işleminin$seçimi$

•  CORA$noktası$ve$
osteotomi$haS,$
deformite$haSnda$
çizgilerin$kesişVği$
bölgede$görülür$$



•  Measurements$
sekmesindeki$‘‘auto$
alignment’’$tuşu$ile$
ekstremite$uyumu$yazılım$
taraYndan$otomaVk$olarak$
sağlanır.$$

•  Yeni$deformite$
parametreleri$
measurements$sekmesinde$
görüntülenebilir$$

CORA$işlemi$aşamaları$



!  Erken yürüyen 

!  Aile hikayesi (+) 

!  • Bilateral 

!  • Femur & tibia da e�rilik  

!  •Eklem laksitesi yok 

!  • Normal fizisler 

!  • MD açı < 11 ° (16 °) 

!  2-3 ya�ında normale döner.   



2 yaş  2.9 yaş  3.5 yaş  



Genu varum 
!  Fizyolojik 
!  �nfantil tibia vara 
!  Hipofosfatemik 

rikets 
!  Metafizyel 

kondrodisplazi 
!  Fokal 

fibrokartilajinöz 
displazi 

Genu valgum 
!  Hipofosfatemik 

rikets 
!  Proksimal tibia eski 

kırı�ı 
!  Multipl epifizyel 

displazi 
!  Psödoakondroplazi 



!   Blount hastalığı 
!  • Metabolik kemik 

hastalıkları 
›   Rickets 

(beslenme) 
›  Böbrek hast. 
›  X’e bağlı 

hipofosfatemi  
!  • İskelet displazileri  
›  • Akondroplazi  
›   MED  

!  • Post-travmatik 

!  • Post enfeksiyöz 
  
!  •Tümör  
›   Multipl herediter 

ekzositoz  

Rikets  
Proksimal Tibial Fokal  
Fibrokartilajinöz Displazi  



! Meta-Diafizyel Açı 
(MDA) 
›  < 11°         Fizyolojik 

›  11 ° to 15       

›  ≥16 °         Blount  



!  Erken başlangıç: 3 yaş 
!  Deformite : Proksimal 

tibiada 
!  İnternal tibial torsiyon: in-

toe  
!  Metadiyafizyel  açı > 15º 
!  Bilateral  > % 50 
!  K > E  
!  Obezite, Afroamerikalı 

Langenskjiold Evreleri  



!  Erken osteotomi 
›  �deali 4 ya� altı  

!  A�ırı düzeltme 
!  Klavuzlu büyüme  

rolü (8 plak)? 
!  Breysleme (zayıf 

kanıt) 



!  Proximal tibial 
osteotomi 
›  – Closing wedge 
›  – Düz kes/

reposizyon/pinleme 
Rab osteotomisi  

!  • Oblik plan derotasyon 
›  Varus düzeltir 
›   �nternal tibial 

torsiyon düzeltir 
›  Vida fiksasyonu  
›   Fibular diafizyel  

osteotomi  



!  Juvenil : 5 -10 yaş  
!  Adölesan: 11 yaş ve üstü  

!  Obezite 
!  Unilateral (sıklıkla)  
!  Multiplanar (sıklıkla) 
!  Diz ağrısı +  

!  Femoral dizilim 
›  – Valgus (1/3)  
›  – Varus (1/3)  
›  – Normal (1/3)  



!  Mechanik aks düzeltme: Proksimal tibial +/- 
Femur  
›  – Akut düzeltme 
›  – Eksternal fiksatör ile tedrici düzeltme 
"  • Monolateral 
"  • Sirküler : Ilizarov / TSF 

›  – Hemiepifizyodez 
"  • Klavuzlu büyüme 
"     8 Plak 
"     Staple 
"     Vida 



! Rekürrens riskini azaltma 
– Erken Müdahale 
– Aşırı düzeltme 
– Tam epifizyodez 

! Bacak boyu planlama  



!  12 ya�ında kız 
!  bilateral genu varum 

kısa boy 
!  Turner�s syndrome  



!  • Fizyolojik genu valgum 
›  3-4 yaş pik 
›  Simetrik 
›  8 yaş düzelir 

!  • AT: Patolojik   
›  – Metabolik kemik hast 
›  – Displazi 
›  – Post-travmatik 
›  – Post-enfeksiyöz 
›  – Diğer 



!   • Kemik dizplazileri 
›  – Akondroplazi 
›  – M.E.D., S.E.D.  
›  – Metafizyel dysplasia 
›  – Ellis-van-Creveld  
• Metabolik 
›  – Renal osteodistrofi 
›  – Vit. D dirençli rikets 
›  – Hipofosfatemik  rikets  

!  • Konjenital  
›  –  PFFD & fibular hemimelia  

!  • Travma  
›  – Cozen kırığı (tibial metafiz) 
›  – Gelişim geriliği  

!  • Neonatal osteomyelit  
!  • Neoplastik  
›  – Multipl herediter ekzositoz  



  
!  • Medikal tedavi 
›  Metabolik hast  

!  •Hemiepifizyodez 
›  • Geçici 
›  • Steypl 
›  • 8 - plak 
›  • Kalıcı 

!  • Düzeltici osteotomi 
›  • Akut 

"  • Peroneal siniri gevşet ! 
›  • Tedrici  



  
 
APEKS ANTEROLATERAL  



!  • Konjenital Tibia Psödoartrozu  
!  •Neurofibromatosis  50% 
!  • Patolojik kemik ve Periost 
!  • Sınıflandırma 
›  • Displastik 
›  • Kistik 
›  • Sklerotik 
›  • Fibular 
›   PEV veya konjenital band  

!  • Erken breys: İstirdye kabuğu  
AFO   
›  • Kırık ve deformite önlenmesi  



!  Doğumda kalkaneovalgus  
!  Psödoartroz veya 

Nörofibramatozis yok  
!  Kalkaneovalgus haftalar  

içinde düzelir.  
!  Tibial eğrilik zamanla 

düzelir. 
!  Kalıcı tibal kısalık ileride 

cerrahi gerektirebilir.  



Anterior / Anteromedial Eğrilik 

Fibular Hemimelia  



!  • Anteromedial tibial  bowing  (Gamzeli) 
!  • Bacak boyu eşitsizliği 
!  •Ayak bielği anormalliği  
›  Rijid valgus  
›  top soket tipi eklem 

!  • Diz anormalliği  
›  ÖÇB yetmezliği 
›  Hipoplastik lateral femoral kondil 

!  Ayak anormalliği 
›  • Tarsal koalisyon 
›  • Lateral sıra eksikliği 

!  • Tedavi  
›  • Rekonstrüksiyon  ve uzatma 
›  • Syme’s amputasyon ve protez 

Anterior / Anteromedial Bowing  



!  Rikets 
!  – Nutrrisyonel  rikets 
!  –Prematurite riikets 
!  – Vitamin D rezistan 
!  – Neoplastik rikets  
!  – Hipofosfatemik rikets  
!  İlacın indüklediği rickets  
!  Renal nedenler  
!  – Renal osteodistrofi  
!  – Fanconi sendromu 
!  Tumor-induced  osteomalazi 
!  Diğer nedenler 
!  – Hipofosfatazya 
!  – McCune-Albright Sendromu 
!  – Osteogenezis imperfekta 





Taylor spatial frame fiksatör 

2000-VİYANA Pseudoakondroplazi 



2010-BALTİMOR 




