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MYTHS AND LEGENDS IN ORTHOPAEDIC
PRACTICE: ARE WE ALL GUILTY?
Abstract

Over years of practice, many beliefs and practices become entrenched as
tried and tested, and we subconsciously believe they are based on scientific
evidence. We identified nine such beliefs by interviewing orthopaedic
surgeons in which studies (or lack thereof) apparently do not support such
practices. These are: changing the scalpel blade after the skin incision to limit
contamination; bending the patient’s knee when applying a thigh tourniquet;
bed rest for treatment of deep vein thrombosis; antibiotics in irrigation solution; routine use of hip precautions; routine
use of antibiotics for the duration of wound drains; routine removal of hardware in children; correlation between
operative time and infection; and not changing dressings on the floor before scrubbing. A survey of 186 practicing
orthopaedic surgeons in academic and community settings was performed to assess their routine practice patterns.
We present the results of the survey along with an in-depth literature review of these topics. Most surgeon practices
are based on a combination of knowledge gained during training, reading the literature, and personal experience. The
results of this survey hopefully will raise the awareness of the selected literature for common practices.

SİZ DE Mİ CİLT İNSİZYONUNDAN SONRA
BİSTURİ UCU DEĞİŞTİRENLERDENSİNİZ?
YOKSA UYLUKTAKİ TURNİKEYİ
ŞİŞİRİRKEN HÂLÂ DİZİ FLEKSİYONA MI
GETİRİYORSUNUZ? T p mesleºimizi
icra ederken günlük pratiºimize
yerleçmiç birçok uygulaman n
doºru olduºuna ve belirli bir bilimsel
temele dayand º na inan r z. Peki
bu al çkanl klar nas l kazan lm ç
olabilir? T p eºitiminde usta ç rak
iliçkisi çok önemli bir yer tutmaktad r.
Baz al çkanl klar bu iliçki temelinde
edinilir. Ortopedik cerrahi, usta ç rak
iliçkisinin yoºun olarak yaçand º
bölümlerin baç nda gelmektedir. Bu
iliçki çok kuvvetli olsa da edinilen yeni
al çkanl klar bilimsel süzgeçimizden
geçirilmelidir.
Günlük ortopedi uygulamalar nda,
ustan n o çekilde yapt º görülen
veya kendisine “fu çekilde
yapmal s n” diye telkin edilen, belki
de aç kça sorgulansa bile bilinçalt na
itilerek yerine getirilen birtak m
uygulamalar n bilimsel dayanaklar
araçt r lm ç. Günlük uygulamalarda
s kça görülen bu durumlar dokuz
baçl kta deºerlendirilmiç. Çal çmaya
kat lanlardan bu konu baçl klar yla
ilgili yöneltilen sorulara cevap
vermeleri istenmiç.

SORULAR:
1) Cilt kesisinden sonra bisturi
ucunu deºiçtirir misiniz?
2) Uyluk turnikesini çiçirirken dizi
fleksiyona getirir misiniz?
3) Derin ven trombozu olan bir
hastaya mutlak yatak istirahati
çart m d r?
4) Cerrahi uygulamalarda yaray
y karken antibiyotikli solüsyonlar
kullan r m s n z?
5) Total kalça protezi sonras
dislokasyonu önlemek için hareket
k s tlamas yap yor musunuz?
6) Ortopedi ameliyatlar sonras
antibiyotik uygulamas n yara
drenaj veya hemovak için
24 saatten daha uzun süreli
uygular m s n z?
7) Çocuklarda aç k yerleçtirme ve
içten tespit yapt ktan sonra
kullan lan cerrahi malzemelerin
bir süre sonra ç kar lmalar
gerektiºine inan yor musunuz?
8) Cerrahi sürenin uzamas yla
enfeksiyon oranlar aras nda bir
iliçki olduºuna inan yor musunuz?
9) Protez cerrahisi öncesi temiz
bir ortam elde etmek için
hastan n elbiselerinin
ameliyathanede deºiçtirilmesine
karç ç k yor musunuz?
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Anketin ikinci bölümünde ise
verdikleri cevaplara bilimsel kan t
oluçturacak literatür bilgisine
sahip olup olmad klar sorulmuç.
Üniversite hastanesinde ve devlet
hastanesinde çal çan ortopedi
uzmanlar olarak ayr lan gruplarda,
doktorlar n günlük uygulama
çekilleri ve bu uygulamalara ait varsa
literatür bilgileri deºerlendirilmiç.
Diºer taraftan bu sorular irdeleyen
anahtar kelimeler girilerek ayr nt l
bir PubMed taramas yap lm ç.
Anketteki sorulara olumlu veya
olumsuz cevap veren toplam 139
çal çma deºerlendirmeye al nm ç.
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Ortopedik cerrahinin
bir parçasını oluşturan
kanıta dayalı tıpta,
uygulamalarınızın
bilimsel bir dayanağı
olması gerektiği
hatırlanmalı, öğrenme
ve gelişmenin hayat
boyu devam ettiği
unutulmamalıdır.

KANITA DAYALI TIPTA, UYGULAMALARIN
BİLİMSEL BİR DAYANAĞI OLMALI
Sonuçlara bak ld º nda çal çmaya
kat lanlar n yar dan fazlas n n bir
üniversite kurumunda çal çt º
görülüyor. Baz cevaplara bak ld º nda
her iki grup aras nda istatistiksel
olarak anlaml farklar olduºu ortaya
ç k yor. Buna göre cilt insizyonundan
sonra bisturi ucunu deºiçtirme oran
devlet hastanelerinde cal çanlarda
daha fazla iken, deºiçtirmeyenler
aras nda yapt º n n bir literatür
desteºi olduºuna inananlar n
oran yine devlet hastanelerinde
çal çanlarda daha yüksek bulunmuç.
Üniversite hastanelerinde çal çanlar
aras nda, hastan n uyluºundaki
turnikeyi çiçirmeden dize fleksiyon
verenlerin oran daha yüksek iken, her
iki grup aras nda derin ven trombozu
tedavisinde yatak istirahati verme
ile yaray antibiyotikli solüsyonlarla
y kama al çkanl klar aras nda
anlaml fark bulunmam ç. Her iki
grupta da tromboemboli profilaksisi
uygulama ve ameliyat sonras uzayan
yara drenaj nda antibiyotik verme
oranlar aras nda da anlaml fark
saptanmam ç.
Ortopedistlerin çoºu her iki
grupta da ameliyat süresinin
uzunluºu ile enfeksiyon geliçimi
aras nda doºrudan bir iliçki olduºuna
inan yorlarm ç.

Geniç literatür taramas n n
sonucunda var lan sonuçlar
ise oldukça ilginç. Ameliyata
baçlamadan yap lan rutin
cilt temizliºinden sonra flora
bakterilerinin yüzde 80 oran nda
uzaklaçm ç olduklar tespit edilmiç.
Birçok çal çmada kontamine cilt ve
ciltalt bisturilerinden al nan kültürler
ile yara enfeksiyonlar aras nda
anlaml bir iliçki kurulamam ç.
Kan tlar uç deºiçtirmenin çok da
gerekli olmad º n gösterse de tüm
tedavi masraflar aras nda ekstra
bir bisturi ucu deºiçtirmenin cerrahi
ekibini rahat hissettirdiºi çüphesiz.
Uyluk turnikesini çiçirmeden önce
dizi fleksiyona getirmenin mant º ,
kuadriseps kas n n boyu uzam ç
haldeyken tespit etmektir. Turnike
çiçirildikten sonra kuadriseps kas ile
femoral sinirin s k çarak hareketsiz
kald klar düçünülmektedir.
Fakat PubMed taramalar nda
henüz bu konuyla ilgili bir çal çma
bulunmamaktad r. Üstelik yap lan
bir çal çmada, kuadriseps kas na
verilen hava kabarc klar n n turnike
çiçirildikten sonra kas n proksimal
ve distaline doºru turnikenin alt nda
hareket edebildiºi gösterilmiçtir.
Derin ve trombozu geçiren
hastalar ile ilgili literatürde prospektif
yap lan birçok çal çma mevcuttur. Bu
çal çmalar n hemen hepsinde yatak
istirahat ile erken mobilizasyon
aras nda pulmoner emboli oranlar
aras nda anlaml fark bulunmam ç.
Yaran n antibiyotikli solüsyonlar
ile y kanmas konusunda çok
çal çma mevcuttur. Bir çal çmada,
paslanmaz çelik üzerinde bulunan
bakteri kümelerinin mekanik
temizlenmesinde antibiyotikli
solüsyonlar ile serum fizyolojik
aras nda fark bulunamam çt r.
Ortopedistleri ilgilendiren hiçbir
klinik çal çmada antibiyotikli
s v larla yara y kaman n üstünlüºü
gösterilememiçtir.
Total kalça protezi sonras
dislokasyon, hasta ve cerrah için can

s k c bir konudur. Ç k klar; protez
komponentleri iyi yerleçtirilmiç bir
kalçada hastan n demans, kas kuvvet
kayb , alkolizm gibi kolaylaçt r c
nedenleri yoksa beklenen bir
komplikasyon deºildir. Literatürde
hareket k s tlamas n n erken
dönemde kalça dislokasyonunu
azaltt º n destekleyen bir çal çma
bulunmamaktad r.
Literatürde ameliyat sonras
yaradaki s z nt n n ve drenaj tüpü
kalma süresinin uzad º durumlarda
antibiyotik vermeye devam
etmenin yararl olduºunu gösteren
çal çma yoktur. Bununla birlikte
uzam ç antibiyotik uygulamas n n
dirençli mikroorganizmalar n
geliçimine neden olabileceºi
gösterilmiçtir.
Pediatrik grupta osteosentez
için kullan lan implantlar n sonradan
ç kar lmalar n n nedeni zamanla
üzerlerinin kemikle kaplanmalar ,
plaklar n uçlar ndaki stres
yoºunlaçmalar n ve k r k riskini
azaltmakt r. Yap lan çal çmalarda
plak ç kar ld ktan sonra tekrar
k r k oranlar n n, ç kar lmayanlara
oranla 20 kat daha fazla olduºu
gösterilmiçtir. Ayn zamanda implant
ç kar l rken yüzeyel enfeksiyondan
major komplikasyonlara kadar
çok say da problemle karç karç ya
kal nacaº ak lda tutulmal d r.
Cerrahi sürenin uzunluºu ile

yara enfeksiyonu aras nda iliçki olup
olmad º yla ilgili protez cerrahisinde
birçok çal çma yap lm çt r. Bu
çal çmalarda ameliyat süresinin
uzamas n n enfeksiyon geliçebileceºi
yönünde bir belirteç olduºu ancak
baº ms z bir etken olmad º
gösterilmiçtir.
Hastan n elbiselerinin
ameliyathanede deºiçtirilmesinin
enfeksiyon riskini azaltt º
gösterilmemiçtir. Bununla birlikte
bulaçman n en s k nedeninin eller
olduºu gösterilmiçtir. Ameliyattan
önce beç dakika süreyle el y kaman n
yüzeysel flora temizliºinde çok etkili
olduºu, kontaminasyon yoluyla
oluçacak enfeksiyonlar önlediºi
kan tlanm çt r.
Bu çal çmada, ortopedik
cerrahlar n, ister akademik
ortamlarda, ister devlet
hastanelerinde devam etsinler,
eºitimleri boyunca edindikleri
bilgilerin hep doºru olduºunu
düçünerek mesleklerine
devam ettikleri görülmektedir.
Ortopedik cerrahide günlük rutin
uygulamalar m z n dahi bilimsel bir
dayanaº olduºu bilinmeli, öºrenme
ve geliçmenin hayat boyu devam
ettiºi unutulmamal d r.
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