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Omurga hastal›klar›nda, hastay› doktora yönelten öncelikli ne-
den a¤r›d›r. Beraberinde nörolojik defisit olabilir ama hastan›n as›l
yak›nd›¤› akut fliddeti k›vrand›r›c› veya kronik süre¤en özellikte olan
ve günlük yaflam›n›n iflleyiflini sekteye u¤ratan bir a¤r›d›r. Akut a¤r›-
lar, anulusun ani y›rt›lmas› nedeniyle aksiyel a¤r› fleklinde olabilir ve-
ya buradan herniye olan diskin sinir köküne yapt›¤› bas› nedeniyle
kök a¤r›s› fleklinde de ortaya ç›kabilir. Kronik a¤r›da da durum ay-
n›d›r. Hasta, yatt›¤›nda bir sorununun olmad›¤›n›, aya¤a kalkt›¤›nda
ise belinde a¤r›n›n bafllad›¤›n› ve bir müddet sonra da baca¤›na ya-
y›ld›¤›n› ifade eder. Sonuçta, cerrahlar olarak bizim tedavi etmeye
çal›flt›¤›m›z as›l sorun a¤r›d›r. T›p fakültesinde bize ö¤retilen, Latince
“primum nihil nocere” yani “önce zarar verme” ilkesi, tüm mesleki
yaflam›m›z›n temel etik ilkelerinden birini oluflturur. Bu anlay›fl›, bir
örnekle aç›klamak yerinde olacakt›r: Omurili¤in içindeki bir tümörü
ç›kar›rken, vertebrektomi yap›p duray› önden açar ve omurilik için-
den bu tümörü alabiliriz. Daha sonra vertebrektomi alan›na, kalça-
dan ald›¤›m›z graf› yerlefltirip enstrümante edebiliriz. Sonuçta, hasta
tümörden kurtulmufl olur. Yapt›¤›m›z ifle yanl›fl diyebilir miyiz? Yan›t,
“Hay›r”d›r, ama bu ifli posteriordan basit bir laminektomi ile hallede-
bilir ve hastay› beyin omurilik s›v›s› (BOS) kaça¤› ve füzyon ve ens-
trümantasyon cerrahisinin getirdi¤i komplikasyonlardan hiçbiriyle
karfl› karfl›ya getirmeyiz. ‹flte, ikinci yöntemle tedavi etti¤imiz hasta-
da, “önce zarar verme” ilkesi uygulamaya yans›yarak varl›k bulmak-
ta, böylece gerek mesleki etik normlara uygunluk gerekse cerrah›n
baflar›l› addedilmesi ba¤lam›nda bu ilkenin “zorunlu koflul” olmas›
gerekli görülmektedir. 

Bu örne¤i, dinamik stabilizasyon cerrahisinde defalarca hat›rla-
yaca¤›z. Daha önce de bahsetti¤im gibi, bizim öncelikle tedavi et-
memiz gereken konu, a¤r›d›r. Hasta, a¤r›s›ndan kurtulmak üzere
doktora baflvurmufltur ve bu ba¤lamda doktorun temel görevi de has-
tay› en az riske sokacak flekilde tedavi etmektir. Daha sonra düflün-
memiz gereken konu ise, hastay› yak›nmas›ndan kurtar›rken ayn› za-
manda “Hareketi de koruyabilir miyim?” olmal›d›r. fiayet cerrah›n,
bu ikisini de hastaya zarar vermeden yapma imkân› oluyorsa, bu so-
nuç mükemmel say›l›r. Unutulmamas› gereken temel noktalardan bi-
ri, dinamik stabilizasyonun dejeneratif instabiliteler için geçerli bir
cerrahi yöntem oldu¤udur. Dejeneratif instabilite görülen bu hastalar,
akut ataklar d›fl›nda günlük yaflant›s›n› normal olarak sürdürebilmek-
tedirler. Bizlerden talepleri ise, sekteye u¤rayan günlük yaflamlar›n›
kendilerini riske sokmadan iade edilebilmesinin yolunu bulma gayre-
tidir. Bu hastalar›n büyük bir k›sm›n›n ileri yani altm›fl yafl ve üstünde
oldu¤unu da unutmamak gerekir. Zira bu nokta, konunun hassasiye-
tine dikkat edilmesi ve daha iyi anlafl›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu
hastalar›n kemik kaliteleri ço¤unlukla bozuk olup, birço¤unda baflka
t›bbi sorunlar da vard›r. Bu durumu aç›klamaya, çok s›k karfl›laflt›¤›-
m›z s›radan bir örnekle bafllayal›m: Yetmifl yafl›nda bir hasta, deje-
neratif spondilolistezisi var ve a¤r›dan yak›n›yor. Hipertansiyon d›-
fl›nda da hiç bir sorunu yok. Füzyon cerrahisi “alt›n standart”t›r dü-
flüncesiyle bu hastaya diskektomi, tek tarafta faseti korumak için
transforaminal lomber interbody füzyon (TLIF) veya fasetlerin de bir
k›sm›n› alarak posterior lomber interbody füzyon (PLIF), sonra da
posterior enstrümantasyon yapt›¤›m›z› düflünelim. 

“Her fleyi bilme fleklindeki bu kendini be¤enmifl küstahl›¤›n temeli hiçbir zaman hiçbir fleyi anla-
mam›fl olmaktan baflka bir fley de¤ildir. Bir kerecik bile olsa, tek bir fleyi tam olarak anlama
deneyimi olan ve bilginin nas›l elde edildi¤ini gerçekten duyumsam›fl olan bir kimse, kendisinin
hiç anlamad›¤›, sonsuz say›da baflka hakikatlerin de var oldu¤unu fark eder.” 

Galileo
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Her fley yolunda giderse iyi ama % 30 oran›nda da gitmeme ih-
timali var. Neden? Çünkü bu yaflta bir insan›n kemik kalitesinin iyi
olmama ihtimali çok fazlad›r. Bu hasta, sigara içmese bile ço¤unluk-
la steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar kullanm›fl veya yafll›l›¤a
ba¤l› do¤al nedenlerle kemik kalitesi bozulmufltur. Ayr›ca, enfeksi-
yon ve ameliyatta kan kayb› gibi nedenleri de düflünmesek bile yu-
kardaki nedenlerle ifllerin yolunda gitmeyece¤inin ihtimali yüksektir.
Çünkü omurgay› stabil k›lmak için cerrahi s›ras›nda ço¤unlukla lami-
nalar› tam veya yar›m alarak, faset eklemleri k›smen veya tamamen
yok ederek ve diski ç›kararak, ameliyat seviyesini ameliyat öncesine
göre kaç›n›lmaz olarak daha instabil duruma getiririz ve daha son-
ra kemik greftleri yerlefltirerek füzyon ortam› sa¤lay›p enstrümantas-
yonla omurgay› stabilize ederiz. 

Ancak enstrümantasyonun, sistemi koydu¤umuz s›rada bile yeter-
siz olmas› veya yeterli olsa bile daha sonra kemik kalitesizli¤i veya
di¤er nedenlerle gevflemesi gibi durumlarda hastay› bir daha yatak-
tan kolay kolay kald›rmayaca¤›m›z› da her zaman ak›lda tutmam›z
gerekir. Bu durum, daha
a¤›r bir revizyon cerrahisini
gerekli k›lar. Mortalite ve
morbidite riski artar ve bir
felaketi di¤er felaketler izle-
yebilir. Bu flekilde ameliyat
edilmifl ve tabiri caizse “sü-
rünen” çok hastay› hepimiz
polikliniklerimizde gördük.
Ya vidalar› gevflemifl ve za-
man içinde sagital dengesi
bir daha düzelmemek üzere
öne gitmifl ya da tüm vidalar
omurlar içinde ma¤ralar aç-
m›fl ve hastay› ayakta tut-
mak için bir ordu gerekir du-
ruma gelmifltir. Üstelik bu
hastalar›n ço¤u, doktora yü-
rüyerek gelen hastalard›r. 

Omurgalar›, iyi kötü zaten onlar› ayakta tutmaktad›r ve biz daha
mükemmelini yapar›z iddias›nda bulunamay›z yani biz, Tanr› de¤i-
liz ve yafllanm›fl bir omurgay› yeniden yaratamay›z. Nas›l bir pato-
lojik düflüncedir ki, sorunlu olan bir veya birkaç yeri tedavi edece¤i-
mize tüm omurgay› önce da¤›t›p sonra metallerle birbirine ba¤l›yo-
ruz ve yürüyen hastay› kendi tasar›m›m›zla yeniden yürütmeye çal›fl›-
yoruz, bunu da baflarabilirsek tabii. Kald› ki, baflaramazsak düflece-
¤imiz uçurumun dibinin belli olmad›¤›n› da biliyoruz.

Yukar›da örnek olarak verilen hastaya ne yapabilirdik? Hastan›n
omurgas›na hiç dokunmadan, posteriordan bir dinamik destek koy-
sak yani posterior gerilim band›n› desteklesek bu hasta için yeterli ol-
maz m›yd›? Gerek yapay ligaman gerekse eklemli vida ile yap›lan
çal›flmalar›n instabil bir omurgada nötral alan› restore etti¤i ve hare-
ket aral›¤› (range of motion/ROM)’n› düzeltti¤i gösterilmifltir. Klinik
deneyimler ve çok merkezli çal›flmalar›n sonuçlar›, “olumlu” olarak
bildirilmektedir.

Bahsi geçen uygulamalar› biz de deneyebilirdik böylece hastaya
zarar vermedi¤imiz gibi rahat tolere edece¤i bir cerrahi ile geçmiflte-
ki yaflam kalitesini sunarak onu ayakta tutabilirdik. Füzyonu savunan-
lar›n kolay sar›ld›klar› bir sav vard›r: “Füzyon do¤al sonuçtur, gerisi
ise yaland›r.” Füzyonun do¤al sonuç oldu¤unu düflünenlerden biri de
benim, zaten bozuk olan bir hareket segmentinde hareketi yok ederek
yani dondurarak çözüm fikri de bundan do¤mufltur. Buna karfl›n, bo-
zuk segmentin anormal hareketini mümkün mertebe olmas› gereken s›-
n›rlar içinde daha basit bir yöntemle tutmaya çal›flmak, yani dinamik
olarak stabilize etmek de mümkündür. Bozulan disk, kendini toparla-
y›p ve anulusunu tamir edip yeniden rehidralize olabilir veya füzyona
gidebilir. Kan›mca, buradaki füzyona gidifl do¤al sonuçtur. Her iki du-
rumda da hasta a¤r› duymaz. Neden bafltan bütün gemileri yakal›m?
Daha kolay› varken, niçin bafltan bafllay›p en zorunu yapal›m? Orga-
nizmaya, kendisi hakk›ndaki seçimi yapacak ortam› neden yaratma-
yal›m? Bu sorular›n yan›tlar›, bizi zaten dinamik stabilizasyona götü-
recektir. Bugün kulland›¤›m›z araçlar, yar›n “ilkel” olarak nitelendirile-

bilir, ancak teknolojide at›-
lan her yeni ad›m bunun
“do¤a yasas›” mahiyetinde
nedenidir.Öyleyse, geliflime
gebe olan bu araçlar›n kulla-
n›c›lar› olarak bizim de ileri
teknolojinin neli¤ini özümse-
yerek seyredeni de¤il, içinde
yer alan›, yani parças› olma-
m›z gerekir. Teknolojinin sü-
rekli geliflmesi beraberinde
ilmin, nihai olarak da fikrin
de¤iflti¤ini göstermez mi;
“geliflim” kavramsal olarak
da, felsefi olarak da de¤ifli-
mi bar›nd›rmaz m› içinde.
Bugün “do¤ru” olarak kabul
edilenin, yar›n yanl›fllanabi-
lir oldu¤unu, “mutlak” ola-

mayaca¤›n› göremedik mi binlerce y›ll›k insanl›k tarihinde. 
Bilinçlerin bilenmesi, sorgulanamaz olan›n sorgulanmas›, zihindeki

görmezlik peçesinin kald›r›lmas› ile var›lmam›fl m›yd› Ayd›nlanma hare-
ketine! Antik Ça¤’da Pyyrhon akla dayal› düflüncelerle flaflmaz kesinli-
¤e var›lamayaca¤›n› öne sürüp kuflkuculu¤un (“septisizm”) temellerini
atarken; Yeni Ça¤’da Bacon, “‹fle kesinliklerle bafllayan flüphelerle bi-
tirir. fiüphelerle bafllamaya raz› olan ise, kesinliklerle bitirir” sözüyle
kuflku duymay›, do¤ruyu bulma yolunda at›lmas› gereken zorunlu ve ilk
ad›m olarak görüp; Kant kuflku duymaya elefltirel bir nitelik atfedip, ne-
yi bilip neyi bilemeyece¤imizi ancak bu flekilde kesinlefltirebilece¤imi-
zi savunurken; neydi bizi 21. yüzy›lda mahkûm eden Orta Ça¤ zihni-
yetine? O halde, yaflamda hiçbir düflüncenin körü körüne savunucusu
olamay›z. Her fleyi sorgulamal›y›z. Acaba karfl›mdaki de do¤ruyu söy-
lüyor olabilir mi? Neden böyle söylüyor? O, benim bilmedi¤im neyi bi-
liyor ve deneyim edinmifl ki bu flekilde konufluyor, bu düflünceyi savu-
nuyor? anlay›fl›yla beynimizi bu flekilde düflünme yolunda e¤itmeliyiz.
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“Beynin e¤itilmesi” gereken bir baflka düflünce sistemi de, yaflam-
da hiçbir fleyin dura¤an olmad›¤›, sürekli de¤iflti¤idir. Bu düflünceyi
yüzlerce y›l önce Herakleitos, 20. yüzy›lda da Bergson gibi de¤ifli-
mi vurgulayan filozoflar›n felsefi ö¤retilerinde de görmekteyiz. Ni-
tekim Herakleitos, ak›fl ö¤retisinin temeli olan “Ayn› ›rmakta iki kez
y›kan›lmaz, zira ne o ›rmak ayn› ›rmakt›r ne de y›kanan o insan ay-
n› insand›r” sözüyle tabiatta her fleyin sürekli de¤iflim ve yenilenme
halinde oldu¤unu vurgulam›flt›r. Bir di¤er filozof Bergson da her fle-
yin süregiden bir de¤iflim içinde oldu¤unu belirten doktrininde, ev-
rendeki de¤iflimi “ak›fl”, ak›fl› “süre”, “olufl”u da sürelerin toplam›
ile ifade etmifl ve devinim metafizi¤inin özünü oluflturmufltur. Düflü-
nürler devinim, de¤iflim ve yenilenme üzerine bu denli düflünce ge-
lifltirirken, günümüz insan›n›n b›rak›n düflünce sistemi gelifltirmeyi,
en az›ndan bunlar› kabullenmesi ve mesleki yaflam›n› buna göre
sürdürmesi kaç›n›lmaz bir gerçeklik olmal›d›r.  

Cerrah olarak biz de sabit, en az de¤iflimin oldu¤u bir yaflam›
severiz; al›flt›¤›m›z ve ö¤rendi¤imiz cerrahi tekniklerin elefltirilmesi
veya de¤ifltirilmeye çal›fl›lmas› bizi rahats›z eder. ‹lk tepkimiz karfl›
koyma ve reddetmeye çal›flmakt›r. ‹yi ki Tanr› hepimizi ayn› yarat-
mam›fl! Çevremizde ne olup bitti¤ini anlamaya çal›flan, ö¤renmeye
çabalayan ve analiz eden çok az say›da insan; yeniliklerin toplum
taraf›ndan kabulünde önemli rol oynamaya bafllar ve de¤iflimden
rahats›z olan ço¤unlu¤u rahats›z ederek, dikkatlerin yeniliklerin
üzerine çekilmesine neden olur. 

Yak›n geçmiflte yap›lan bir toplant›da, bir meslektafl›m›n hayret-
ler içinde “Allah Allah daha neler duyuyorum! Siyah diskin tedavi-
sinden sonra, bir de tekrarlayan disk herniasyonlar›na da m› vida
konuluyor?” gibi ona göre oldukça manidar olan, ancak yap›lan
uygulamay› elefltiren bu sorusuna, dinleyicilerin içlerinden bile tela-
fuz ettikleri ve “Evet konuluyor, acaba konulabilir mi?” yan›t› yeni
fikrin art›k toplumda dikkati çeker bir duruma geldi¤ini göstermek-
tedir. Bu soruyu soran kafa yap›s› eskiden de vard› ve insanl›k tari-
hi boyunca var oldu ve olmaya da devam edecektir. ‹lk Ça¤’da
Sokrates’i giyotinle yarg›layarak, bald›rana götüren mahkemenin
yarg›çlar› da, Orta Ça¤’da engizisyon mahkemelerinin yarg›çlar›
da, yak›n tarihimizde Yedi Sekiz Hasan Pafla ile Nemrud Mustafa
Pafla da bu düflünce yap›s›na en uygun örneklerdir.

Dinamik sistemleri sorgulamayacak m›y›z? Tabii ki sorgulaya-
ca¤›z. Her sorgulama gibi bu da bizim yeni bir teknolojinin körü
körüne savunucusu olmam›z› engelleyecektir. Kald› ki, neyin do¤ru
oldu¤una nas›l karar verebiliriz? 

Omurgan›n anatomisine, biyomekani¤ine hâkim olarak ve ens-
trümantasyon sistemlerinin omurgaya uyguland›¤›nda omurga ile
uyumunun nas›l oldu¤una dair bilgimizi artt›rarak daha yararl› ola-
n› seçmeye, yarars›z olan› da elefltirmeye hak kazanabiliriz. Bunu
yapman›n en iyi yolu, dinamik sistem gerçe¤inin içinde aktif olarak
bulunmakla olur. 

Yap›lan sistemleri denersiniz ve kendi deneyimlerinizin sonuçla-
r›n› birebir yaflars›n›z çünkü bu sistemleri kullanan insanlar, meslek-
tafllar›m›z ve hepsinden önemlisi elini tafl›n alt›na koyma cesaretini
göstermifl rehberlerdir. Veya sistemin yarat›c›lar›ndan biri olursu-
nuz ve sistemin geliflmesinde sizin de pay›n›z olur. Ama en yanl›fl
olan›, d›flar›dan seyretmektir. Bu deneyimler bize hatalar›n ve do¤-
rular›n analizinde yard›m eder. 

Yapt›¤›m›z elefltiri gerçek elefltiri, destek ise gerçek destektir.
Rahats›z oldu¤um bir baflka nokta ise, toplum olarak öz güvenimi-
zin zamanla bilinçli bir flekilde afl›nd›r›lmas›d›r. Meslek grubumuza
ve belki birçok meslek grubuna da “Biz hiçbir fley yapamay›z, bi-
zim teknolojimiz yetersiz, bizde o bilgi ne arar” fleklinde düflünce-
ler, sistemli bir biçimde enjekte edilmifltir. Hastalarda veya toplu-
mun di¤er kesiminde kullan›c›lar ise, “Beni ameliyat ederken ya-
banc› aletler kullan›n veya ithal malzemeler istiyorum” diye arzula-
r›n› dile getirirler. ‹ngiliz ipi ve ‹sveç çeli¤i toplumumuzda çok po-
pülerdir. Neyse ki ülkemizde sahtekârlara çok fley borçluyuz. Ya-
banc› malzemeleri ustal›kla taklit etmeleri bizde flu duyguyu uyan-
d›rd›, “Acaba ben de yapabilir miyim?” Bu ülkenin bilgi ve beceri-
si, teknik kapasitesi çok fleyi yapmaya yeterlidir ve hatta fazlas›
vard›r. “Ben yaparsam acaba ne derler?” gibi komplekslerden kur-
tulman›n zaman› geldi ve geçiyor. 

Akl›m›zda olan› çekinmeden dile getirmeliyiz, sorgulamal›y›z,
tart›flmal›y›z, yapmal› ve kullanmal›y›z. Yurt d›fl›ndan paye kapmak
için a¤›rl›kl› olarak ikili iliflkiler peflinden koflaca¤›m›za ve bir kol-
tuk kapt›¤›m›zda meslektafllar›m›z› bafltan afla¤› süzece¤imize, al-
n›m›z aç›k bir flekilde davet ediliriz. Bu, daha güzel ve varl›k nede-
nimize daha uygun düflmez mi? ‹lki de belki güzel, ama ikincisi da-
ha güzel olur. 

Y›llar önce Dr. Cengiz Türkmen ve Dr. Alper Kaya ile birlikte
Kocaeli’de Türkmen cihaz› üzerine tart›flm›flt›k. Onlara bu cihaz› ta-
sarlama gücünü veren, belki de benim servikal ekartör tasar›m›n›
yap›p uygulamamd›r. Daha sonra Türkmen cihaz› piyasaya sürül-
müfl, kullan›lm›fl ve gelifltirilmesi yönünde Dr. Türkmen heveslendiri-
lece¤ine, bilgi deste¤i verilece¤ine elefltirilip, yerilmifl böylece yeni
ad›mlar›n›n önü t›kanm›flt›r. Yine de, Türkmen cihaz› tüm bunlara
ra¤men kendine özgün bir tasar›md›r; uygulad› ve uygulan›yor. Bu
cihaz›n üzerinde çal›fl›l›rsa daha da gelifltirilebilece¤ine inan›yo-
rum. Bu durum, benzer flekilde fikirleri olan kiflileri de cesaretlendir-
melidir. 

‹zmir’de kat›ld›¤›m bir toplant›da odontoid k›r›klar›nda vidan›n
k›r›k parçay› yakalamas› için rehber teli do¤ru istikamete yönlendi-
ren Dr. Yusuf Duransoy’un tasarlay›p yapt›¤› ve odontoid k›r›¤›
ameliyatlar›nda kulland›¤› klavuz enstrüman›d›r. Son derece basit
ve bir o kadar pratik olan bu aleti ortaya ç›karan kifli ise, aram›z-
da yetiflmifl biridir. Bu meslektafl›m, bence odontoid k›r›klar›n›n cer-
rahi tedavisine son derecede önemli bir katk›da bulunmufltur. Bir
baflka güzel örnek ise, Dr. Sedat Dalbayrak’›n gelifltirdi¤i ve lum-
bopelvik stabilizasyona katk› sa¤layan “iliak plaklar” olup tama-
men y›llar›n deneyiminin sonucunda ortaya ç›kan bir üründür. Lum-
bopelvik stabilizasyonda yeni ve özgün bir konsept olup stabilizas-
yonu zor olan bu bölgeye çok farkl› bir çözüm sunmaktad›r.

Sonuçta, bir ders ç›kar›rsak, Graf’›n yolunu açt›¤› yapay liga-
manla birlikte sundu¤u dinamik stabilizasyon kavram› ve Strem-
pel’in eklemli vida konseptleri önümüzde durmaktad›r. Bize düflen
görev, bu kavramlar› kullanarak ideal omurga fizyolojisine uygun
gelecekteki dinamik sistemleri oluflturmakt›r. Bu da, ülkemizde var
olan yeterli teknolojileri kullanma yetisi, bilgi ve öz güvenden kay-
naklan›r.
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