
15y, F
DOB: 16.01.2007

AIS
Lenke 3 C (-)



Şikayet : Sırtta eğrilik, şekil bozukluğu
Ağrı Şikayeti : Yok
İlk Farkedilme : 2017 ilk olarak ağrı (sırt ve boyun) ağrısı sonrası anne şişlik 
farketmiş ve hastanede farkedilmiş.
2020 de korse ve fizik egzersizleri verilmiş. Korseyi rahatsız ettiği için kullanamamış 
(günde yarım saatten az). 1 sene önce ….. hoca 38° eğrilik ile yıllık takip önermiş.
Doğum şekli : ND, C/S miadında
Ailede öykü : Amcasının oğlu skolyoz ameliyatlısı
Annede : Maternal Diyabet öyküsü (-), Gebelikte sigara kullanımı (-)
Akrabalık Öy. : Anne babada yok
Ek Hastalık : Bilinen yok. Apandisit(7 yaşında). 2 yaşında sol dirsek kırığı.
Tedaviler : Korse, FTR. uyum düşük
Egzersiz : -
Spor : spesifik spor yok

Muayene Bulguları;
Genel durum iyi. Sistem muayene bulguları doğal.
Nörolojik Muayene;
Gözler açık, IR+/+ izokorik. Fasial asimetri yok. Kranial sinirler intakt.
Motor- duyu : Defisit yok.
DTR : Normoaktif. Patolojik refleks alınmıyor.
Karın cildi refleksi : Asimetri yok

Omuz seviyeleri : Sağ omuz 2 cm eleve.
Pelvik tilt : Yok.
Cilt bulgusu : Yok.
Pectus deformitesi : Yok, carinatum, excavatum yok
Bacak uzunluk farkı : Sol bacak 9 mm kısalık mevcut.
Bel ve sırt hareketleri açık.
Hipermobilite : Yok
EPZ ve Schober . : Normal

Skolyometre; Sağ torakal hump : 12° Sol lomber hump : 9°

MRI: Kanal içi patoloji : Yok

Progresyon kriterleri;
Sanders : Evre 7/..8
Risser : Evre 4/..5
Tanner : Evre 4
İlk Adet Tarihi : 2017

SONUÇ:
Cerrahi tedavi ve riskleri/beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Selekktif
torasik füzyon hakkkında bilgi verildi. ABUL kranial kayması klinik önemi ve 
servikal füzyon hakkında bilgi verildi. 



3D Volume rendering
(made by surgeon)



3D Volume rendering
costae removed
(made by surgeon)



C2

C3

3D Volume rendering (made by surgeon)

C2-3 congenital anomalies

Anterior fusion, 
posterior neural arch cleft formations



R MT hump:12
L lomber Hump: 9°



W: 50 kg
H: 160 cm
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Cranial Shift at three junctional levels

ABUL Cranial Shift (ACS)

C3 ve C4 konjenital blok vertebra
L5 vertebrada sağda sakralizasyon

cervical costae with pseudoarticulation

Bilateral short 12th costae

Spine Deformity https://doi.org/10.1007/s43390-022-00560-2

https://doi.org/10.1007/s43390-022-00560-2
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• C3 ve C4 konjenital blok vertebra
• L5 vertebrada sağda sakralizasyon
• Belirgin dorsal sol skolyozu olan olguda; skolyoz ile assosiye kanal içi 
patoloji saptanmamıştır.
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Supine MRI

43°

19°



Planned levels: T3-L1
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intraop pedicle 
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L2 Lumbar erect APEX
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T10

Left pedicle is NARROW



T9

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T8

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T7 APEX

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T6

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T5

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T4

Bilateral Pedicles are VERY NARROW



T3

Bilateral Pedicles are VERY NARROW (R—L)



T2

Rigth pedicles is NARROW



T1



09.03.2022
Hasta No : ********
TC: *********
Tarih : ******.2022
Adı Soyadı : ***********
ICD-10 : M41, Q76.3
Ameliyat süresi : 4 saat 36 dakika
Kanama miktarı: 1000 cc. 600 CC İDRAR ÇIKIŞI, Tx acid 30 mg/kg (yarım saatte 1500 mg) bolus ve 4 mg/kg/saat 2.5 saat boyunca infüzyon verildi
Takılan kan-TDP miktarı: 1 Ü ES, 0 Ü TDP, 1700 ml kristalloid, 0 ml kolloid

AMELİYAT NOTU
AMELİYAT ÖNCESİ TANI Adölesan idiyopatik Skolyoz? C2-3 füzyon, servikal kosta, sağ L5-S1 transizyonel vertebra, rudimenter T12 bilateral kostalar, Torakal

multiple hipoplastik pedikül
AMELİYAT SONRASI TANI Aynı
YAPILAN
Nöromonitorizasyon altında
T3-L1 Posterior Enstrümantasyon + T5-6, T6-7, T7-8, T8-9 chevron osteotomileri +deformite düzeltilmesi + stabilizasyon + posterior füzyon
ANESTEZİ Genel.
MALZEME vida-rod sistemi: ***** Medikal Erişkin 5.5mm Set (****** yıldız tornavidalı)

Genel anestezi altında, pron pozisyonda, göğüs yastıklarıyla destekli halde nöromonitorizasyon altında (TCE-MEP, SSEP, EMG) hasta operasyona alındı. Gerekli saha
temizliğini takiben hasta Batticon ile silindi ve steril örtüldü. Skopi ile seviye kontrolü yapılmasını takiben T3-L1 seviyesi orta hat cilt insizyonu ile açıldı. Cilt altı ve fasya
geçildi. Paravertebral kaslar bilateral transvers processler tamamen ortaya konulacak şekilde subperiostal disseke edildi. Otomatik ekartörler yerleştirildi. Yıkama
yapıldı. Ana torakalde açıklığı sola ve lomberde açıklığı sağa bakan belirgin skolyotik eğriliği, sağ torakal ve sol lomber hump mevcuttu. Skopi ile seviye kontrolü sonrası
faset eklem aralıkları osteotom ve rongeur ile açıldı ve konkav taraftan başlanarak her iki tarafta skopi eşliğinde T3-L1 seviyerine bilateral pedikül vidaları yerleştirilerek
enstrümante edildi. Skopi ile vida yerleşimleri ve boyları kontrol edildi. T5-6, T6-7, T7-8, T8-9 chevron osteotomileri uygulandı. Alternate bending yöntemi ile rodlara
uygun kontür verildikten sonra konkav taraftan başlanarak rodlar vidalara yerleştirildi. Kulelerle vidaları roda redükte etme, rod derotasyon, kantilever bending,
segmental derotasyon, distraksiyon ve kompresyon manevraları ile skolyozun, hipokifozun düzeltilmesi sağlandı. Pediküllerden monopolar prob ile NIM kontrolü yapıldı.
Omuz ve pelvis dengesinin ve torakal ve lomber eğriliğin davranışının kontrolü için intra-operatif skopi filmi çekildi. Hemostaz sağlandı ve yıkama yapıldı. Ardından
füzyon sağlanması amacıyla hastanın kemiklerinden ekspojur esnasında elde edilen kemikler açık fasetler üzerine yerleştirildi. Ameliyat alanına 2 gr vankomisin tozu
döküldü. 2 adet hemovac dren yerleştirildi. Ardından kaslar, fasya, cilt altı ve cilt dokuları normal anatomiye uygun olacak şekilde kapatıldı. Peroperatif 1000 ml kanama
oldu. 1U ES verildi. Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Komplikasyon gelişmedi. Postoperatif dönemde hasta ekstübe olarak dört ekstremitesi hareketli şekilde
yoğun bakımına gönderildi. Vaka boyunca NIM değerleri normal seyretti.









postop

52°
T4-10

17°
C4-T4

49°
T4-10

T4

T10

L4

L2

T7

NV, TVSV

preop postop
preop



Postop



preop postop


