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ÖZET
Amaç: Bu çalışmam ızda servikal disk hernilerinde kafes (cage) kullan ım ının postoperatif disk mesafesi ve foramen yüksekliğ i üzerine ve klinik düzelme üzerine olan etkilerinin ara ştırrlmasın ı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 1998-2003 y ılları arasında kliniğimizde servikal disk hernisi nedeniyle anterior servikal diskektomi operasyonu uygulanan toplam altm ış hasta çalışmaya alındı . Otuz be ş hastaya anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF),
yirmi be ş hastaya ise, anterior servikal diskektomi (ASD) operasyonu uyguland ı . Füzyon materyali olarak titanyum ya da peek kafes (cage) ve demineralize kemik matriksi (DKM) uyguland ı . Hastalara preoperatif ve postoperatif röntgenogram çekilerek intervertebral disk mesafesi ve foramen yükseklikleri ölçüldü. Hastalar ı n klinik bulgular' Odom's kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: ASDF grubunda postoperatif hastaları n intervertebral disk mesafesi yüksekliklerinin ve foramen yüksekliklerinin korunduğu gözlendi. Preoperatif röntgenogramlarda daralmış olan disk mesafesi ve foraminal yüksekli ğin postoperatıf olarak genişlediği saptandı . ASD grubunda ise, opere edilen mesafelerde daralma ve foramen yüksekliklerinde azalma saptandı .
Sonuç: Servikal disk hernilerinde diskektomi ile birlikte füzyon materyali kullanman ı n postoperatif erken dönemde klinik olarak iyileşmeye ve radyolojik olarak da anlaml ı değişimlere yol açtığını gösterdik.
Anahtar kelimeler: Servikal disk hernisi, kafes, foramen, intervertebral disk mesafesi
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ABSTRACT
The Evaluation of the Results of Cervical Disk Herniation Operations with

and Without Instrumentation

Objective: To evaluate the effects of cervical cage usage on the post operative disc and foraminal height and clinical improvement in cervical disc heniation operations.
Material and Method: 60 patients that were operated due to cervical disc herniation between 1998-2003 at our clinic were
included in this study. 25 patients had anterior cervical discectomy operation (ASD) and 35 patients had anterior cervical
discectomy with fusion operation (ASDF). Peek and titanium cages and demineralized bone matrix (DBM) wer -e used as fusion material. Disc height and foraminal heights were measured on preoperative and postoperative roentgenograms. The clinical data were evaluated according to Odom's criteria.
Results: The intervertebral disc space heights and foraminal heights were preserved in the ASDF group. The narrowed disc
and foraminal heights in the preoperative roentgenograms were observed to be enlarged in the postoperative roentgenograms. In the ASD group the operated disc spaces and related foramina were narrowed.
Conclusion: We observed that using fusion materials in discectomy operations for cervical disc herniation results in early
postoperative clinical improvement and significant radiological differences.
Key words: Cervical disc herniation, cage, foramen, inteı-vertebral disc height
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GİRİş
Servikal omurga gerek dekompresyon gerekse
stabilizasyon aç ısından nöro şirürjiyenlerin s ık
uygulama yaptıkları omurga segmentidir.
Omurganın bu segmentinde en s ık disk herniasyonu ve dejeneratif hastal ıklara bağlı operasyonlar uygulanmaktadır.

Disk herniasyonu ve kronik spondilozis sıklıkla
C5-6 ve C6-7 seviyelerinde görülür. Spondilozisin pik insidansı, disk hernilerine göre 1-2 dekad
daha geçtir ( 1 ). Disk hernileri 3. ve 4. dekadlarda daha sıktır. Servikal spondilozis diskte dejenerasyonun başladığını gösterir. Orta-büyük derecedeki herniasyonlar anterolateral omurili ğe,
ventral ve dorsal sinir köklerine bas ı yapabilir
ve miyelopati sendromlar ına neden olabilirler.
Servikal disk hastal ığı hem radikülopati hem de
miyelopati sendromlar ına yol açtığından, bu
hastalığa yönelik cerrahi giri şimler üzerinde tarih boyunca yo ğun çal ışmalar yap ılmıştır.
İlk cerrahi giri şim, posterior yakla şımla 1901
yılında Sir Victor Horsley (2,3) tarafından yapılmış , ancak fazla ilgi görmemi ştir. Smith ve Robinson ( 12) 1955 yılında, Cloward ( 13 ) 1958 yılında anterior diskektomi ve füzyon (ASDF)
teknikleri ile ba şarılı ameliyatlara imza atmalarıyla anterior giri şim popüler teknik haline gelmiştir. Ancak, 1960 y ılında Hirsch'in ( 14) füzyonsuz anterior diskektomi (ASD) ile de iyi sonuçlar alması, Caspar ve ark.'n ın (4) 1970'lerde
bu girişime internal fiksasyon ve enstrümantasyonu eklemesi bu konudaki karma şayı daha da
arttırmıştır.
Son yıllarda servikal vertebra stabilitesinin bozulduğu durumlarda anterior yolla servikal vertebraların plak takılarak stabilizasyonu servikal
vertebra cerrahisinde yeni bir dönem ba şlatmıştır.

Amerika Birle şik Devletleri'nde servikal, lomber, torakal füzyon uygulanımın ın hızla arttığına dair yay ınlar mevcuttur (21 ). Bu artış hızının
ağırlıklı olarak kırk yaş üzeri hastalardaki dejeneratif disk hastal ıklarının tedavisinden kaynaklandığı ifade edilmektedir.
Anterior dekompresyon sonras ı füzyon yap ılıp
yapılmamas ı, füzyon için kullan ılacak materyallerin (otogreftler, allogreftler, kafesler) gerekliliği ve üstünlüğü hâlâ aç ıklığa kavuşmamıştır
(15-17)

Füzyon uygulanan hastalarda füzyon i şleminin
kendisine ait ve füzyonda kullan ılan materyallere ait komplikasoynlar ın görülmesi, buna kar şın
füzyon uygulanmayan hastalarda operasyon
bölgesine veya komş u vertebra segmentlerine
ait yapısal/fonksiyonel bozukluklar ın görülmesi, uygulanacak cerrahi yönteminin seçilmesini
etkilemektedir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada 1998-2003 y ılları aras ında kliniğimizde servikal disk hernisi nedeniyle opere edilen altmış hasta retrospektif olarak de ğerlendirildi. Çal ışmaya al ınan gruplar yaş, cins, sistemik hastal ıklar ve klinik özellikler aç ısından istatistiksel olarak benzer özelliklere sahipti.
Fraktür, dislokasyon, travma sonras ı instabilitesi olan hastalar bu çal ışmanın dışında tutuldu.
Serideki tüm hastalara ait preoperatif nörolojik
muayene, radyolojik tetkikler ve ameliyat notları incelenmi ş ve klinik bulgularla, radyolojik
bulguları uyumlu tek ve iki mesafe anterior servikal diskektomi (ASD) ile anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF) uygulanan olgular
değerlendirmeye al ınmıştır. Posterior giri şim
uygulanan ve ikiden fazla mesafe diskektomi ve
füzyon uygulanan hastalar bu çal ışmaya dahil
edilmemi ştir.
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Bütün olgulara ameliyat öncesi dört yönlü servikal direkt grafi çekildi. Hepsinin servikal MRI incelemesi mevcuttu. Yirmi dört olguya ilave olarak servikal BT tetki ği yapılmıştı . Altı olguda ise,
tanıyı desteklemek amac ıyla EMG istenmişti.
Standardize edilmi ş direkt servikal grafiden yararlanılarak foramen yükseklikleri (geni şliği) ve
intervertebral mesafe yüksekli ği değerlendirildi.
Bu hastaların yirmi beşine füzyonsuz anterior
diskektomi (ASD), otuz be şine ise, füzyonlu anterior diskektomi (ASDF) uyguland ı . Füzyon
uygulanan hastalardan üçüne ise, ek olarak servikal plak konuldu. Her iki grupta ameliyat endikasyonu aynıydı . Cerrahi teknik olarak, her iki
grupta mikroskobik diskektomi yap ıldı , osteofitler al ındı , posterior longitüdinal ligaman
(PLL) aç ıldı . Ameliyat sonras ı hastalar 4-6 hafta aras ı boyunluk kullandı. ASDF grubundaki
hastalara füzyon için titanyum ve peek cage kullanıldı, kemik füzyon için ise DBM, kemik cips,
sentetik greft kullan ıldı (Resim 1).

Resim 1. C5-6, C6-7 çift mesafe anterior diskektomi ve füzyon
operasyonu uygulanan bir vakan ın preoperatif ve postoperatif 12. ay kontrol lateral röntgenogramlar ı. Mesafe yüksekliklerindeki değişim net bir şekilde gözleniyor.

Hastalara takip süreleri (1 ay-24 ay) boyunca rutin servikal direkt grafi çekildi. Klinik durumlarına göre cerrahi sonuçlar, Odom's kriterleri (19)
kullanılarak de ğerlendirildi.
Odom's kriterleri
I. Mükemmel sonuç: Nörolojik olarak tam
iyileşme.
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II. İyi sonuç: Ağrı ve parezide iyile şme var,
hastan ın yaşam tarzı etkilenmemi ş .
III. Orta sonuç: Hasta bağımsız, ancak var olan
nörolojik defisitler nedeniyle eski hayat ına
tam olarak dönememi ş,
IV. Kötü sonuç: Hastan ın preoperatif klinik ve
muayenesinde düzelme yoktur ya da klinik
tablo daha kötüdür.
Radyolojik tetkik olarak tüm hastalara dört yönlü standardize edilmi ş servikal röntgenogramlar
çektirildi. Hastaların röntgenogramlar ı scanner
yardımı ile bilgisayara aktarıldı , intervertebral
disk mesafesi yüksekliği ve foraminal ölçümler
yapıldı . İntervertebral disk mesafesi yüksekli ği
ölçümünde, ölçülen her mesafe için aksiyel
plandaki superior end plate ve inferior end plate
hizasındaki mesafe yükseklikleri ölçüldü (25).
Foramen yüksekliği (geni şliği) ölçümünde ise,
oblik röntgenogramlar üzerinde foramen s ınırları çizildi. Bilgisayar program ı yardımıyla bu şekil üzerindeki en geni ş çap elde edilerek foramen yüksekliği (genişliği) olarak kabul edildi.
Altmış hasta olmas ı nedeniyle yüz yirmi foraminal ölçüm uygulandı . Bu metod için literatür bilgilerinden yararlan ıldı (26,27). Normal mesafe
ölçümleri olarak literatürdeki referans de ğerler
kabul edildi (25-27).
İstatistiksel incelemeler SPSS 10.0 bilgisayar
programı kullanılarak yapıldı . Sayısal değişkenler için Student-t testi, nominal ordinary de ğişkenler için ise, Pearson x2 testi uyguland ı . P
0.05'den dü şük değerler istatistiksel olarak anlaml ı kabul edildi.
BULGULAR
Hastaların ortalama takip süresi ASD grubunda
on iki ay (6 ay-18 ay)'d ı . ASDF grubunda ise,
ortalama takip süresi on be ş ay (6 ay-24 ay)'d ı .
ASD ve ASDF uygulanan hastalar ın tamamı
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Tablo 1. Hastalar ın nörolojik veFzyolojik muayene bulgular ı
(n: Hasta say ısı).

Tablo 3. Hastalar ın operasyon mesafeleri (n: Hasta say ısı).
ASDF

ASD
ASD

ASDF

Opere edilen disk
seviyeleri

Fizik Muayene Bulgular ı

n%

n%

n%

Parezi
Kolda parezi
Kol ve elde parezi
Hemiparezi
Kuadriparezi

12 % 20
7 % 11
0%0
%

17 % 28
9 % 15
0%0
%

29 % 48
16 % 26
0%

Refleks
Hipoaktif
Hiperaktif
Al ı nam ıyor

9 % 15
4% 7
0% 0

11 % 18
5% 8
2% 6

20 % 33
9% 15
3 %5

Patolojik refleks
Hoffman
Klonus
Babinski

1% 4
0% 0
0% 0

2% 6
1% 3
0% 0

3% 5
1% 2
0% 0

11 % 18

11 % 18

22 % 36

Atrofi

2%8

4%11

6%

Yürüyüş bozuklu ğu

0% 0

1% 3

1% 2

1 aylık süreç

Sfinkter kusuru

0% 0

1% 3

1% 2

ASD
ASDF

Duyu kusura

%

0

Tek mesafe
C3-C4
C4-05
C5-C6
C6-C7
Çift mesafe
C3-C4/C4-05
C4-C5/C5-C6
C5-C6/C6-C7
Toplam

Tablo 2. Hastalar ın preoperatif radyolojik bulgular' (n: Hasta say ısı).
ASD
Preop Direkt Garfi
Bulgular ı

n

%

Mesafede daralma
Foramen darl ığı

20 % 80
20 % 80

ASDF

n

%

32 % 91
25 % 71

TOPLAM

TOPLAM

n%

n%

n%

0%0
4 % 16
10 % 40
6%24

3%9
5 % 14
12 % 34
8%23

3 %5
9 % 15
22 % 37
14 % 23

0%0
3 % 12
2%8

I %3
3%9
3%9

1 %2
6% 1 0
5 %8

25 % 100

35 % 100

60 % 100

Tablo 4. Her iki gruptaki hastalar ın post-operatif 1. ay klinik
değerlendirme.
Orta

Kötü

n%

n%

n%

5 %20
5 % 14

5 %20
3 %9

4 % 16
1 %3

Mükemmel

İyi

n%
11 % 44
26 %74

kusuru saptanm ıştır. Olguların klinik muayene
bulguları Tablo 1'de gösterilmi ştir.

TOPLAM

n

%

54 % 86
45 % 75

postoperatif 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay sonunda çekilen direkt servikal grafilerle ve klinik durumları değerlendirlerek Odom's kriterlerine
göre değerlendirildi. Hastalar ın Odoms's kriterlerine göre de ğerlendirmeleri ile radyolojik parametreleri kar şılaştırıldı.
Çalışmaya al ınan hastaların ilk başvuru s ıras ındaki fizik muayene bulgular ı incelendiğinde
kırk beş (% 75) olguda de ğişik derecelerde parezi saptanm ıştır. İkinci sıklıkta otuz altı hastada (% 60) refleks de ğişiklikleri, daha sonra da
yirmi iki (% 36) hastada ise dermatomal duyu

Radyolojik Özellikler
Hastaları n preoperatif ve postoperatif intervertebral mesafe yükseklikleri ve foraminal yükseklikleri (geniş likleri) Tablo 6 ve Tablo 7'de
özetlenmi ştir.
Uygulanan Giri şimler
Olguların kı rk sekizinde tek, on ikisinde ise iki
mesafe herniasyon mevcuttu. Her iki grupta da
en fazla giri şim uygulanan mesafenin C5-C6 olduğ u görüldü. Bunu C6-C7 mesafesi takip ediyordu. Daha sonra s ıras ıyla C4-05 ve C3-C4
mesafelerinin geldiğ i görülmekteydi. Disk hernisi tan ısı konulup, aç ılan mesafe say ısı yetmi ş
ikiydi. Opere edilen disk seviyelerine göre hasta say ısı Tablo 3'de özetlenmi ştir.
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Tablo 5. Her iki gruptaki hastalar ın post-operatif 12. ay klinik
değerlendirme.
Mükemmel
12 Aylık süreç

n%

ASD
(Tek seviye)

11 %44

ASDF
(Tek seviye)

29 % 82

İyi

Orta

Kötü

n%

n%

n%

6 %24

6 %24

2 %8

0 %0

0 %0

6 %7

ASD

Tablo 6. Post-operatif 1. ay hastalar ın pre-op ve post-op intervertebral disk mesafesi (ortalama) ve foraminal genişlik (yükseklik) ölçüm değerleri (s.s: standart sapma).
ASD

ASDF

Foramen yüksekliği (mm) ortalama s.s.
Pre-operatif
8.78
1.69
Post-operatif
8.74
1.81

ortalama s.s.
8.44
1.88
11.81
1.68

Mesafe yüksekli ği (cm)
Pre-operatif
Post-operatif

ortalama s.s.
3.3
1.55
4.4
1.63

ortalama s.s.
3.6
1.11
3.5
1.21

Hastaları n Postoperatif Muayene Bulgular ının Değerlendirlmesi
Post-op 1. Ay Sonuçları

ASDF grubunda post-op 1. aydaki mükemmel sonuç oranı % 74'ken, ASD grubunda bu oran % 44'tü.
Aynı anda ASDF grubuna ait iyi sonuç oran ı
% 14'ken, ASD grubunda % 20'ydi (Tablo 4).
Post-op 12. Ay Sonuçlar ı

ASDF grubunda post-op 12. aydaki mükemmel
sonuç oranı % 82'yken, ASD grubunda bu oran
44'tü. Ayni anda ASDF grubuna ait iyi sonuç oranı % 7'yken, ASD grubunda % 24'tü (Tablo 5).
Hastalar ı n Postoperatif Radyolojik Parametrelerinin De ğerlendirilmesi
Direkt servikal grafilerden yararlan ılarak ameliyat,ncesi ve sonras ı intervertebral disk mesafe190

Tablo 7. Post-operatif 12. ay hastalar ın pre-op ve post-op
intervertebral disk mesafesi (ortalama) ve foraminal geni şlik
(yükseklik) ölçüm değerleri (s.s: standart sapma).
ASDF

Foramen yüksekliği (mm) ortalama s.s.
Pre-operatif
8.78
1.69
Post-operatif
8.40
L81

ortalama s .s.
8.44
1.88
10.27
1.68

Mesafe yüksekli ği (cm)
Pre-operatif
Post-operatif

ortalama s.s.
3.3
1.55
4.2
1.66

ortalama s.s.
1.11
3.6
1.49
3.5

si yüksekliği (ortalama) ve foraminal yükseklik
(genişlik) ölçümleri Tablo 6 ve Tablo 7'de özetlenmiştir. Hastaların preoperatif grafilerden yararlanarak elde edilen ölçüm de ğerleri Tablo
2'de özetlenmi ştir.
TARTIŞMA

Servikal disk hastal ıklarında anterior servikal
yaklaşım günümüzde yayg ın olarak kullan ıl-'
maktadır. Bu yaklaşım; posterior tekniklere göre daha az travmatik olup, stabilizasyonu daha
az oranda bozmaktad ır. Anterior yakla şımla nörovasküler yapılar doğrudan rahatlatılabilir. Ayrıca, füzyon uygulamasıyla osteofitlerde gerileme, disk mesafesinin yüksekli ğinin korunması,
ligamentum flavumun katlanmas ında azalma ve
foramende geni şleme sağlanabilir
( 5 - 8 ).

Anterior yaklaşımda servikal disk herniasyonlarına yönelik füzyonlu-füzyonsuz anterior servikal diskektomi (ASD-ASDF) olmak üzere iki
tip yaklaşım bulunmaktadır.
Füzyon uygulanmas ında intervertebral füzyon
materyali olarak titanyum ya da peek kafesler
(cage), otogreft kemik materyali, allogreft kemik materyalleri, sentetik kemik materyalleri,
plaklar vb. gibi değişik birçok alternatif yöntem
mevcuttur.
Servikal diske anterior giri şimlerde, diskektomi
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sonrası mesafenin çökmesine ba ğlı geç dönemde gelişen kifoz, foramen geni şliğinin azalmas ına bağlı kök bulguları nedeniyle, uygun vakalarda füzyon uygulanmas ı önerilmektedir (22).
Günümüz nöro şirürji prati ğinde kafeslerin (cage) bir çok kullan ım amaçları vardır. Bunlar; intervertebral disk mesafesini ve foramen geni şliğini korumak, morbiditeyi azaltmak, deformiteyi düzeltmek, artrodez olana kadar stabilizasyon
sağlamak, eksenel yüklere kar şı mekanik kuvvet
sağlamaktır. Çal ışmamızda özellikle vurgulamak istediğimiz de yukarıda belirtildiği gibi fizyolojik disk mesafesinin yüksekli ğini korumak,
füzyonu kolayla ştırmak, foramenin daralmas ını
engellemek ve dolay ı sıyla sinir dokusunun
kompresyonunu önlemek ve morbiditeyi azalmakt ır. Uygulaman ın kolay olması , deneyimlerimizin fazla olmas ı ve morbiditenin daha az olmas ı nedeniyle klini ğimizde ağırlıklı olarak füzyon i şlemi için kafes (cage) uygulamas ı yapılmaktadır. Otogreft kullan ımının morbiditesi ve
uygulaman ın pratik olmas ı nedeniyle DBM'yi
(demineralize kemik matriksi) füzyonu kolaylaştırmak için tercih ettik.
Kafeslerin en önemli görevleri füzyon olmakla
beraber omurga korpuslar ıni stabilize etmek, orjinal intervertebral mesafeye yak ın bir yüksekliği korumak ve erken dönemde eksenel yüklere
direnmektir. Bu önemli görevlerinden yola ç ıkarak, çal ışmamızda özellikle kafes kullan ımı sonras ı yapılan kontrollerde opere edilen mesafenin
fizyolojik yüksekliğinin korunduğunu saptad ık
ve bunu vurgulamak istedik.
Bohlman ve ark. (9), Smith-Robinson yöntemiyle ameliyat ettikleri yüz altm ış iki olgunun
% 95'inde kol ağrısının ve % 69'unda boyun
ağrısının geçti ğini saptamıştır. Gore ve S.epic.( 10)
ASDF uygulad ıkları yüz kırk altı olguluk serilerinde, erken postoperatif dönemde a ğrı iyileşme

oranını % 78 olarak bildirmi ştir. Aronson ve
ark. (23,24), Smith-Robinson tekniği ile uyguladıkları kırk dört olguluk seride, yumu şak disk
herniasyonu nedeniyle olan kol a ğrısının giderilmesinde anterior giri şimin ve füzyonun üstünlüğünü bildirmi ştir.
Çalışmamızdaki olguların % 72'si, kliniğimize
kol ve boyun ağrısı ile başvurmuştur. Postoperatif erken dönemde olgular ın tamamında ağrının
ASIL" grubunda sekiz hastan ın ağrısının bir süre
devam etti ği ve operasyon öncesi a ğrıya göre biraz hafifledi ği saptandı. Üç hastada ise, üç ay
sonras ı kontrollerinde ağrının halen devam ettiği gözlendi. ASDF uygulanan hasta grubunda
ise, on iki olguda erken dönemde olan ve 1 hafta içinde tamamen geçen a ğrıları oldu, iki olguda ise, bu ağrıların üç ay sonunda tamamen geçtiği görüldü. Bu sonuçlar Bohlman, Gore, Sepic,
Aronson ve ark.'mn sonuçlar ı ile uyumlu bulundu.
Birçok cerrah, yaln ızca dekompresyonun yeterli
olduğunu dü şünmektedir. Opere edilen disk seviyesinde çökme ve kifotik angulasyon olu şup,
daha sonra bu şekilde füzyon olu ştuğu kabul
edilmiştir. Yirmi y ıldan daha uzun bir süre önce
Wilson ve Campbell simple diskektomi sonras ı
6. ayda hastaların % 85'inde oldukça iyi ve mükemmel sonuçlar elde edildi ğini bildirmiştir (20).
Son dönemde yapt ıkları randomize bir klinik çalışmada Savolavinen ve ark. ( 11 ) simple diskektomi yapılan hastaların sonuçlarının plaklı veya
plaks ız iliak greft kullan ılarak elde edilen sonuçlarda benzerlik oldu ğunu belirtmi ştir.
Füzyonlu ya da füzyonsuz olarak anterior servikal diskektomi güvenli ve etkin bir biçimde uygulanabilmesine ve allogreft ile otogreftinde
benzer şekilde başarılı olmasına rağmen, yaptığımız çalışmada; tek ve çift seviye dejeneratif
disk hastalığında kafes sistemi ve kemik füzyon
kullan ılması ile yap ılan füzyonun basit ve güve-
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nilir bir metot olduğunu göstermek istedik. Bu
sistemin başlıca avantaj ı disk ve foramen yüksekliğini restore edip korumas ı ve çökme riskini
azaltmas ıdır.
Füzyonsuz anterior servikal diskektomi ile nöral
foraminal distraksiyon sa ğlanamaz ve ligamantum flavumun kanala protrüzyonu azalt ılamaz.
Füzyonsuz anterior servikal diskektomide disk
aralığı kollabe olur ve h ızla kifoz geli şir.
Serimizde yirmi be ş simple anterior servikal
diskektomi yaptığımız olguların tümünde postoperatif direkt servikal grafilerinde opere edilen
mesafe ve foramen yükseklikleri ölçüldü. Bu
değerler preoperatif ölçümlerle kar şılaştırıldı.
Olguların hem disk mesafesinde çökme hem de
foramen yüksekliklerinde kay ıp olduğu saptandı . Her iki parametre için, postoperatif 1. ay değerleri preoperatif de ğerlerle karşılaştırıldığında, aradaki de ğişim (azalma) istatistiksel olarak
anlamlı değildi. Ancak, postoperatif 12. ay değerleri preoperatif de ğerlerle karşılaştırıldığında
aradaki fark istatistiksel olarak anlaml ıydı
(p<0.05) (Tablo 6 ve Tablo 7). Bu sonuçlar füzyonsuz anterior servikal diskektomi olgular ında
mesafedeki çökmenin ve foramenlerdeki daralmanın istatistiksel olarak anlaml ı derecede olduğunu ifade etmektedir.
Füzyon uygulanan olgular ın sonuçları incelendiğinde, incelenen her iki parametre için preoperatif değerler ile postoperatif 1. ay de ğerleri
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu gözlendi (p<0.05). Postoperatif 12. ay
değerleri preoperatif de ğerler ile kar şılaştırıldığında aradaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu bulundu (Tablo 6 ve Tablo 7). Bu sonuçlara göre füzyon uygulanan vakalarda opere edilen disk mesafesinin yüksekliğinin korunduğu,
çökmenin olmadığı ve foramen yüksekli ğinin ve
disk mesafesi yüksekli ğinin ise, pre-op değerle192

Ozar, Gülen, Sütpideler Köksal, Dikilita ş , Taşkı n

re göre daha da artt ığı şeklinde yorumlanabilir.
Hastalardaki klinik düzelme gözden geçirildiğinde; postoperatif 1. aydaki füzyon uygulanan
gruptaki hastalara ait `mükemmel' iyile şme oranı , füzyon uygulanmayan hastalara ait orana göre belirgin olarak farkl ı bulundu (% 74-% 44).
Aynı şekilde `mükemmel + iyi' iyile şme oranı
da belirgin olarak daha iyi bulundu (% 88 ve % 64).
Postoperatif 12. ay sonuçlar ı değerlendirildi ğinde füzyon uygulanan gruptaki `mükemmel ve
iyi' iyileşme grubundaki iyile şme oranının belirgin olarak daha iyi oldu ğu gözlendi (Tablo 4
ve Tablo 5).
Sonuçta, anterior servikal diskektomi sonras ı
füzyon ve greft kullan ılmasının erken ve uzun
dönemde daha iyi klinik sonuçlara ne den olduğu görülmektedir.
Cerrahi tedavilerdeki ba şarı oranını etkileyen en
önemli unsurlardan birisi de şüphesiz ki, uygun
vakada tercübeli ekip taraf ından yapılan uygun
teknikle ve uygun fizyonomide enstrümanlarla
operasyon gerçekle ştirlmesidir.
Füzyonlu-füzyonsuz servikal diskektomi operasyonları hakkında kesin ve net bir yarg ıya varabilmek için daha geni ş hasta serilerinde uzun
süreli ve daha fazla parametrenin incelendi ği çalışmalar planlanmal ıdır.
Anterior servikal diskektomi opersyonu planlandığında uygun vakalarda füzyon kullan ıldığında klinik düzelmenin daha iyi olabilece ği
akılda tutulmal ıdır.
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