
ejeneratif disk hastalığında yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz dejene-
rasyon süreci ve ağrının kaynağı tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak de-
jenerasyon sonucunda intervertebral diskte meydana gelen histopatolojik ve

anatomik değişiklikler iyi bilinmektedir. Bu değişiklikler; hidrofilik olan glikopro-
tein ve kondrotin sülfat miktarlarında azalma ve daha az hidrofilik olan keratan sül-
fat miktarında artış, kollajen miktar ve tiplerinde değişiklik ve buna paralel olarak
diskin su içeriğinde azalma, anulus fibrosusta yırtıkların oluşması ve disk yüksekli-
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Lomber Faset Artroplasti ve
Replasman Teknikleri

ÖÖZZEETT  Spinal füzyon uygulanan olgularda komşu segment hastalığının oldukça yaygın görülmesi ha-
reketi koruyan cerrahi yöntemleri ön plana çıkarmıştır. Füzyonsuz cerrahinin amacı, omurgada ağ-
rıya yol açabilecek olan kaynakların yok edilmesi ve fonksiyonel spinal ünitenin hareket
kabiliyetinin yeniden kazandırılması olmalıdır. Bu cerrahi yöntemler; dinamik stabilizasyon, faset
artroplasti ve replasman teknikleridir. Total faset artroplasti, genellikle faset hipertrofisinin eşlik et-
tiği lomber dar kanal olgularına uygulanan dekompresif cerrahilerde, iyatrojenik instabilite gelişme
riski yüksek olan durumlarda, grade I ya da grade II spondilolistezis olgularında uygulanır. Total
lomber disk protezi ise segmentin fizyolojik hareketini koruyucu ve dejeneratif intervertebral dis-
kin fonksiyonlarını gören dinamik esaslı bir implanttır. Ayrıca dejenerasyona uğramış olan nükleus
pulpozusun yerine nükleus pulpozusa alternatif olarak kullanılabilecek bir çok ürün bulunmakta-
dır. Bu yazıda füzyonsuz cerrahi yöntemler olan ve hareketi koruma esasına dayanan total faset
artroplasti ve replasman teknikleri özetlenmiştir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Artroplasti, replasman; total disk replasmanı; lumbar vertebra 

AABBSSTTRRAACCTT  The flexible surgical tecniques is the leading cause to be highlightened since adjacent
segment disease is often seen in spinal fusion applied cases as surgery. The aim of non fusion sur-
gery should be the elimination of sources that could lead pain in vertebrae and  regeneration of
movement ability of functional spine unit.  The dynamic stabilization, facet artroplasty and re-
placement are among these surgical techniques. The total facet artroplasty is preferred  generally
for the lumbar stenosis  with accompanying facet hypertrophy cases in decompressive surgeries, in
conditions with high risk of iatrogenic instability and grade I and grade II spondylolisthesis. Nev-
ertheless, the total lumbar disc implant is a dynamic, protective for the physiologic movement of
the segment and  known to function as the degenerative intervertebral disc procedure. In addition
to,  many products can be found in stead of alternative nucleus pulposus for the degenerated nu-
cleus pulposus. Total facet arthroplasty and replacement techniquues that are among the nonfusion
surgical procedures which are based on keeping  the physiological movement protection have been
summarized  in this manuscript.

KKeeyywwoorrddss::  Arthroplasty, replacement; total disc replacement; lumbar vertebrae
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ğinin azalması şeklinde özetlenebilmektedir.1 Bu deje-
nerasyonun oluşması sonucunda fonksiyonel spinal üni-
tede anormal hareketler meydana gelmektedir. Bu
anormal hareketler ise instabilite, ligament hipertrofisi
ve osteofit oluşumu gibi ağrı ve nörolojik defisite yol aça-
bilmektedirler. Bu instabilte sonucu yaygın kullanılan
cerrahi yöntemlerden biri olan posterior segmental sta-
bilizasyon olgularının uzun dönem sonuçlarında bir çok
sıkıntılı komplikasyonlarla karşılaşılması hareketi koru-
maya yönelik cerrahi yöntemlerin gelişmesine ve gide-
rek daha yaygın kullanılmasına yol açmıştır. Bu cerrahi
yöntemler dinamik stabilizasyon, faset artroplasti ve rep-
lasman teknikleridir.

Uygulanacak olan cerrahi yöntemlerde başarının en
önemli kriterlerinden biri de hasta seçiminin özenli ve
düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Lomber füzyon tekniği
lomber omurganın dejeneratif, travmatik, enfeksiyöz ve
neoplastik hastalıklarında, oldukça yaygın kullanılan bir
tedavi seçeneğidir. Ancak füzyon uygulanan olgularda
operasyon süresinde uzama, intraoperatif kan kaybında
artış ve hastanede kalış süresinde uzama gibi dezavan-
tajlar görüldüğünü bildirmişlerdir.2 Ayrıca füzyon uy-

gulanan olgularda uzun dönem takip sonuçlarının ortaya
çıkması ile birlikte bu olgularda oluşabilecek komşu seg-
ment hastalığının da önemli bir handikap olacağı düşü-
nülmektedir (Resim 1A-F).3-5 Bundan dolayı dejeneratif
lomber omurga cerrahisinde hareketi koruyan cerrahi
yöntemler ön plana çıkmıştır. Füzyon cerrahisinin ak-
sine, lomber dejeneratif hastalıklarda füzyonsuz cerra-
hinin amacı, omurgada ağrıya yol açabilecek olan
kaynakların yok edilmesi ile birlikte fonksiyonel spinal
ünitenin hareket kabiliyetini de yeniden kazandırmak
olmalıdır. Disk hastalıklarında uygulanan artroplastinin
amacı; ağrı kaynağı olan kıkırdak dokusunu uzaklaştır-
dıktan sonra iki omurga arasındaki yüksekliğin ve hare-
ketin yeniden sağlanması ve faset eklemler ile olan
ilişkisinin yeniden kazandırılması olmalıdır.6

LOMBER FASET ARTROPLASTİ

Omurgalar arası eklemler 2 adet faset eklemi ki bu ek-
lemler zigoapofiziyal eklemlerdir ve 1 adet interverteb-
ral diskten oluşur. Bu 3 eklem kompleksi dejeneratif
süreçte etkilidir, birinde olan değişiklik diğerini etkiler

Ahmet DAĞTEKİN ve ark. Tur ki ye Kli nik le ri J Neurosurg-Special Topics 2017;7(2):225-30

226

RESİM 1: A) Lumbosakral yan direk grafi; L4-L5 füzyon izlenmekte, B) T2 sagittal MRG; üst (L3-4) komşu segmentte kanalda daralma izlenmekte, C) T2 aksiyal MRG; üst
(L3-4) komşu segmentte kanalda daralma izlenmekte, D) Revizyon sonrası lumbosakral yan direk  grafi; L3-L4-L5 füzyon izlenmekte, E) T2 sagittal MRG; üst (L3-4) komşu
segmentte dekompresyon izlenmekte, F) T2 aksiyal MRG; üst (L3-4) komşu segmentte dekompresyon izlenmekte.



ve bu dejenerasyon ilk olarak intervertebral diskte baş-
lar.7 Omurganın ön kolonunda oluşan yetmezlik sonra-
sında omurganın posterior elemanlarında dejenerasyon
gelişir ve bunu takiben stenoz ve segmental instabilite
ortaya çıkar. Lomber dejeneratif disk hastalığının teda-
visinde uygulanan spinal füzyon cerrahisinde amaç ağ-
rıya yol açan eklem hareketini fonksiyonel spinal
ünitede füzyon oluşturarak ortadan kaldırmaktır. Son
zamanlarda daha yaygın kullanım alanı bulan lomber di-
namik stabilizasyon ise anormal hareketi kısıtlarken, ha-
reketi koruyarak yük dağılım esaslarını yeniden
oluşturmaktadır. Lomber artroplasti ise, intervertebral
diskte ağrıya yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı ve
patolojik disk bölgesinin fizyolojik hareketini korumayı
amaçlamaktadır.1 Total faset artroplasti ise genellikle fa-
setten kaynaklanması muhtemel ağrıların diskografisi-
nin negatif ve faset enjeksiyonunun pozitif olduğu
olgularda kullanılır.8  Faset hipertrofisinin eşlik ettiği
lomber dar kanal olgularına uygulanan dekompresif cer-
rahilerde iyatrojenik instabilite gelişme riski yüksek olan
durumlarda total faset protezi kullanılması insitabiliteyi
önler ve spinal hareketin korunmasına yardımcı olur.
Ayrıca grade I ya da grade II spondilolistezis olgularında
da total faset artroplastinin kullanılma endikasyonları
vardır.7 Total faset artroplasti uygulamaları için özellikle
faset ağrısına neden olan sinovertebral sinirin medial da-
lının denerve edilmesinin ağrıyı engellemeye katkı sun-
duğu bildirilmektedir.9,10

Total faset protezleri her iki faset ekleminin tama-
men alınması sonrası pedikül temelli olarak yerleştiren
ve segmetin hareketine izin veren sistemlerdir. Bu sis-
temler lomber dejeneratif hastalıkların tedavisinde kulla-
nılan oldukça yeni ve gelişmekte olan enstrümanlardır. Bu
sistemlerin çalışma mekanizması, fasetler alındıktan sonra
transpediküler olarak uygulanan vidalar üzerinde fleksi-
yon ve ekstansiyon kontrollü transvers iki bağlant rodu
üzerine oturan bir mekanizma ile sağlanmaktadır.11 Özel-
likle geniş dekompresyon gerektiren lomber dar kanal ol-
gularında gelişebilecek instabilite riskini azaltmak ve
hareketi korumak amacıyla son 10 yıldır kullanım alanı
bulmuş sistemlerdir.12 Total faset artroplasti uygulaması
için özellikli olarak geliştirilen ve ilk kullanılan ürün olma
özelliğini taşıyan Total Faset Artroplasti Sistemi “TFAS”-
tır.8 TFAS Her iki faset üzerinde horizontal uzanım göste-
ren ve uçları bir bilyeyi andıran rodun her iki fasete
yerleştirilen metal fasetin içine eklem yapması ile oluştu-
rulmuştur. Bu horizontal rod faseti alınmış olan omurga-
nın bir üzerindeki omurganın pediküllerine sabitlenen
vidalar ile birbirine bağlanmaktadır (Resim 2).

TFAS’tan hemen sonra TOPS denilen total faset art-
roplastisi amacıyla uygulanan diğer bir implant kulla-
nılmaya başlamıştır.13 TOPS Lomber dar kanal olan
dejeneratif omurgalarda dekompreyon ve fasetektomi
yaptıktan sonra uygulanan alt ve üst omurgalara iki yanlı
gönderilen titaniyum transpediküler vidaların parelel
olarak horizontal planda bağlı titaniyum rodlarla des-
teklenen polikarbonat üretan maddesinden yapılmış
olan bir protezdir (Resim 3). İki taraflı pediküler vida
gönderildikten sonra hem horizontal titaniyum rodlar
hemde araya konulacak olan polikarbonat üretan yastık
ölçülerek uygun büyüklük ve ölçüde protez uygulanır
TOPS’un küçük hasta grubu ile yapılmış ve kısa dönem
sonuçlarının iyi olduğunu bildiren yayın vardır.13 TOPS,
ilk uygulanmaya başlandığında oldukça umut vericiyken
kullanımının zor olması ve klinik sonuçların iyi oldu-
ğuna dair fazla literatür desteğinin olmaması dolayısıyla
yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır. Ancak halen
benzer sistemlerin klinik kullanıma sunulması amacıyla
çalışmalar devam etmektedir.14

TOTAL LOMBER DİSK PROTEZLERİ VE
NÜKLEUS REPLASMAN YÖNTEMLERİ

İntervertebral diskin dejenerasyonunda, nükleus pulpo-
zusun hidrostatik basıncının azalması ve enflamasyona
yol açan mediatörlerin salgılanması sonucu kronik bel
ağrısı ortaya çıkar. Dejenerasyonun daha da ilerlemesi
disk yüksekliğinin kaybına, faset eklemlerin dejeneras-
yonuna, foraminal ve santral stenoza ve instabiliteye yol
açar.15,16 Lomber dejeneratif hastalıkların cerrahi tedavi-
sinde hareketin korunması düşüncesi, omurgaya uygu-
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RESİM 2: Total faset artroplasti sistemi TFAS izlenmekte.



lanan füzyon cerrahisinde özellikle komşu segmentte
oluşan dejenerasyonunun önlenmesi açısından füzyon
ameliyatlarına alternatif olarak yaygın kullanım alanı
bulmuştur.

Total lomber disk protezi dejeneratif intervertebral
diskin fonksiyonlarını sağlamaya çalışan dinamik esaslı
bir protezdir. Bu yapay intervertebral diskin amacı in-
tervertebral segmentin fizyolojik olan hareketini sağla-
mak komşu seviyelere olabilecek yüklenmeleri en aza
indirmektir.17 Lomber disk artroplasti yöntemini, Ferns-
tröm ilk olarak 1960’lı yılllarda uygulamış ve bu amaçla
intervertebral disk mesafesine demirden yapılmış bilye-
ler yerleştirmiş, ancak klinik sonuçların oldukça kötü ol-
ması nedeniyle bu yöntemi yaygın uygulama alanı
bulamamıştır.18 Daha sonra 1970’li yıllarda ise metal, se-
ramik ve silikon gibi çeşitli maddeler kullanarak çok sa-
yıda disk protezleri kullanım açısından denenmiştir.19,20

Günümüzde kullanılan disk protezleri top ve yuvası ve
sadece hareketli çekirdek özelliğinde olanlar şeklinde iki
çeşittir. Kullanılan materyaller ise plastik metal karışımı
ya da metal üzerine metal şeklindedir.8

Total lomber disk protezi uygulanma endikasyonu
olan hastaların büyük çoğunluğunda, ağrılı disk hastalı-
ğının olduğu ve bu hastaların hemen tamamında her-
hangi bir nörolojik defisit ya da sorununun olmadığı
unutulmamalıdır. Bundan dolayı bu grup hastalarda cer-
rahi endikasyon konulmadan önce tüm konservatif te-
davi yöntemlerin eksiksiz olarak uygulanmış olması
gerekliliği kaçınılmazdır. Ancak medikal tedavi ve eg-
zersiz programlarından fayda görmeyen ve günlük ya-
şantısını idame ettirmede sıkıntısı olan hastalar bu
cerrahi uygulamaya aday olmalıdır. Tek bir seviyede
lomber dejeneratif disk hastalığı olan hastalar, total lom-
ber disk protezi cerrahisi için en uygun hasta grubunu
oluşturmaktadır.21 Total lomber disk protezi kullanımı
ile ilgili klinik uygulamalarda halen tam bir görüş birliği
yoktur. Artroplasti uygulaması için iyi bir kemik kalitesi

ile birlikte sağlam vertebra son plakları ve faset eklem-
ler gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan hastaların ge-
nellikle genç ve orta yaş grubundaki hastalar olduğu
unutulmamalıdır.1

Total lomber disk protezi endikasyonu için yapıl-
ması gereken önemli tetkiklerden biri de diskografidir.
Diskografide anulusun yırtık olup olmadığına ve ağrı
provokasyonuna bakılmalıdır. Anulustaki bu yırtıkların
daha iyi görüntülenmesi için  diskografi-BT yapılması da
önerilmektedir. Diskografi ile disk içine yapılan enjeksi-
yonla basınç yükseltildiğinde, yırtık olan yerler bu ba-
sınç ile açılır ve mekanik bir şekilde irritasyon başlar,
ayrıca verilen boyanın sinir uçlarını kimyasal olarak ir-
rite etmesi sonucu ağrı ortaya çıkar. Ancak yırtık çok bü-
yükse veya çok sayıda yırtık varsa verilen sıvı, disk
içinde basıncı arttıramıyacağı için ağrı provokasyonu
oluşmayacak ve yalancı negatif sonuç ortaya çıkacaktır.
Bu durum akılda tutularak ağrı provakasyonu oluşma-
yan hastalarda dikkatli olunmalıdır.21

Lomber artroplasti endikasyonları; hastanın elli
yaşın altında olması, pozitif diskografi ile kanıtlanmış bir
ya da iki mesafe dejeneratif disk olması, radyolojik ola-
rak geniş santral disk herniasyonu olması, interverteb-
ral disk yüksekliği en az 4 mm olması, faset eklem
dejenerasyonu ve arka kolon harabiyeti olmaması, has-
taların radiküler olmayan bacak ve bel ağrısı olması ve
en az altı aylık konservatif tedaviden fayda görmemesi
şeklinde sıralanabilir. Sinir köküne bası olması, omur-
gada kırık, faset eklemlerde ciddi dejenerasyon, morbid
obezite, aktif enfeksiyon, osteoporoz, kemik metabo-
lizma hastalıkları ve kronik steroid kullanımı ise lomber
artroplasti uygulamaları için kontrendikasyonları oluş-
turmaktadır. 

Cerrahi teknik olarak anterior yaklaşımla lomber
bölgeye ulaşılmalıdır. Hastalar sırtüstü pozisyonda ve ba-
caklar abdüksiyonda, floroskopi cihazı ile ön-arka ve yan
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RESİM 3: A) Total faset artroplasti sistemi TOPS izlenmekte ön arka grünüm, B) Lateral görünüm.



görüntü alınabilecek şekilde pozisyon verilmelidir. L5-
S1 için transvers veya sol paramedian longitudinal, diğer
mesafeler için ise sol paramedian longitudinal girişim
tercih edilebilir. İntervertebral disk mesafesine komplet
anterior diskektomi yapıldıktan sonra posterior longitu-
dinal ligaman eksize edilerek geniş dekompresyon sağ-
lanmalıdır. C kollu floroskopi cihazı ile protezin orta hat
yerleşimi, intervertebral yüksekliği, ön-arka/yan plan-
larda büyüklüğü deneme protezi kullanılarak kontrol
edilmeli ve uygun protez yerleştirilmelidir.22

Dejenere ve dehitrade olan nükleus pulpozusun ye-
rine nükleus pulpozusa alternatif olarak kullanılacak bir
çok denemeler yapılmıştır. Anulus fibrozus korunarak
su tutma özelliğine sahip yapay akrilik yastıkların inter-
vertebral disk mesafesine yerleştirilmesi uzun yıllardır
spinal cerrahi ile ilgilenen cerrahların aklında yer tut-
muştur.8 Nükleus pulpozusa alternatif olarak 1950’li yıl-
larda polimetilmetakrilat ve silikon enjeksiyon
çalışmaları olmuştur.23,24 Daha sonraları 1980 yıllarının
başına kadar bir çok çalışma yapılmış ancak bu çalışma-
ların sonuçları genelde başarısız olmuştur.8 1990 yılında
Ray tarafından gelştirilen ve polietilen bir kılıftan oluş-
muş nükleus replasmanı için kullanılması amaçlanan
prostetik disk nükleusu piyasaya sunulmuştur (Resim
4).25 Aslında gelecekte büyük bir kullanım alanı bulması
umut edilerek piyasaya sunulan prostetik disk nükleusu
hakkında erken ve orta vade sonuçlarına bakıldığında
yüksek oranda atma ve oldukça kötü klinik sonuçlar bil-

dirilmiştir.8 Prostetik disk nükleusundan sonra nükleus
pulpozus alternatifi olarak bir çok ürün denenmiş ancak
standart tedavi yöntemi olarak önerilen herhangi bir
ürün bulunamamıştır. Uygun hasta seçimi, yüksek kanıt
düzeyinde kaliteli araştırma makalelerinin literatürde
yayımlanması ve artroplasti ile ilgili maliyetin düşürül-
mesine yönelik şartların sağlanması ile lomber artro-
plastinin gelecekte daha yaygın kabul görebileceği
bildirilmiştir.26

Ahmet DAĞTEKİN ve ark. Tur ki ye Kli nik le ri J Neurosurg-Special Topics 2017;7(2):225-30

229

RESİM 4: 1990 yılında Ray tarafından geliştirilen prostetik disk nükleusu izlenmekte.
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