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PEKTUS DERNEĞİ OLARAK ÖNCELİKLİ AMACIMIZ
1. Pektus hastalığına dikkat çekerek farkındalık yaratmak ve erken teşhisle
çocukların ameliyatsız tedavi olabilmesini sağlamak.

Pektus Ekskavatum
(Kunduracı Göğsü)

2. Pektus’un tedavisinin olduğunu tüm Türkiye ve dünyaya duyurarak
bu alanda eğitim vermek.
3. Pektus tedavisinde kullanılan malzemelerin Türkiye’de üretimine
önayak olarak, hastaların ekonomik olarak tedavi
olabilmelerini sağlamak.

Pektus Karinatum
(Güvercin Göğsü)

Pektus Arkuatum
(Miks Deformite)

PEKTUS GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ
Hakkında Bilgi, Görsel ve Videolara, Sosyal Medya
Youtube, İnstagram, Facebook ve Twitter
Kanallarından ücretsiz takip ederek ulaşabilirsiniz.

Pektus Derneği
Prof.Dr.Mustafa Yüksel
Pektus Klinik

Whatsapp Hattı

+90 533 962 73 31
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PEK TUS HAS TALIĞI NEDİR?
Pektus hastalığı göğüs kafesinde doğuştan meydana gelen şekil bozukluğudur.
Pektus en erken bebeklikte,en geç ise gelişim çağının sonlarına doğru ortaya
çıkar.Kemiklerin gelişim süreci tamamlandıktan sonra Pektus son şeklini alır.
Artık ilerleme olmaz.

PEKTUS 3 ÇEŞİTTİR;
1. Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü)
2. Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü)
3. Pektus Arkuatum (Kursağı Şişkin Güvercin Göğsü)
İlk ikisi minimal invaziv yöntemle tedavi edilebilir.

1- PEKTUS EKSKAVATUM (KUNDURACI GÖĞSÜ)
Deformite doğumdan itibaren belirgin olabilir veya
doğumdan bir yıl sonra ortaya çıkar ve ilerleme Ameliyat öncesi
Ameliyat sonrası
eğilimi gösterir. Genellikle 15 -16 yaşlarında stabil
hale gelir. Olguların çoğunda çöküntü sternumun
(iman tahtası) gövde kısmındadır ve derinlik iman
tahtasının alt ucu seviyesinde maksimum düzeydedir.
Kunduracı göğüslü çocuklar genellikle ince ve yassı
göğüslü, hafif kambur duran çocuklardır. Olguların
dörtte birinde skolyoz(omurga eğriliği) mevcuttur.
Kunduracı göğsü toplumda 300 doğumda bir rastlanmaktadır. Kunduracı göğsünde ciddi
kalp damar ve akciğerlerde bozukluk olmadığı için sorun estetik olarak da değerlendirilebilir.
Ancak orta ve ileri derecede deformitesi olan çocuklarda ameliyatın çocukların fiziksel
kapasitelerine de katkı yaptığı bilinmektedir. Kunduracı Göğsü deformitesinin verdiği çekingenlik
ve utangaçlık duygusu belirgindir. Bazı pektus hastaları aşırı içe kapanıklık yaşar. Bazı aileler
de gelecek hakkında aşırı endişeye kapılır. Ne görüntüde mükemmelliyetçilik, ne de hastalık
hastalığının size hiçbir faydası yoktur. Pektus'u olup sağlık problemi yaşamadığı için herhangi
bir müdahaleye ihtiyaç duymadan hayatını sürdüren birçok kişi vardır.
Çocuğunuz büyüdükçe omuzlarının öne doğru geldiğini ve göğsünün ortasında bir
çöküklük olduğunu fark ederseniz ya da bunun tam tersi göğüs kafesi dışarı doğru çıkarak
kendini daha çok gösteriyorsa, bu durumda ne yapmanız gerekir ? Dik durma egzersizleri ile
düzelir mi ? Böyle kalırsa bir sorun çıkar mı ? Ameliyatsız tedavisi var mı ? Ameliyat gerekir mi ?
Ameliyat olursa ne zaman okula dönebilir ? Bazı Kunduracı göğüslü hastalarda çabuk yorulma
görülür. Kunduracı göğüslü hastaların genellikle ince yapılı ve gevşek-hafif kabarık karınları,
öne çıkıntılı omuzları ile kötü duruş pozisyonunda oldukları fark edilir. Kunduracı göğsü
asimetrik olanlarda çöküntü daha çok sağ göğüs tarafında belirgindir ve iman tahtasının sağ
tarafa doğru döndüğü görülür. Bu tip deformitesi olan kızlarda sağ memenin diğerinden daha
küçük oluşuna oldukça sık rastlanır.

2 - PEKTUS KARİNATUM (GÜVERCİN GÖĞSÜ)
Ön göğüs duvarının ikinci en sık deformitesi
Pektus Karinatum ya da diğer adıyla
Güvercin Göğsüdür. İman tahtasının ve
kaburgaların öne doğru çıkmasıyla kendini
gösterir. Her 1000 doğumda 1 görülmektedir.
Hastalığın genetik bağlantısı vardır.
Bu hastalar vücutlarındaki şekil bozukluğundan
dolayı içe dönük ve utangaç olabilmekte ve

Ameliyat öncesi

Ameliyat sonrası

özgüvenlerinde bir azalma görülebilmektedir. Bu durum onların sosyal yaşamlarını
kısıtlamaktadır. Bunun yanı sıra kamburluk neredeyse tüm hastalarda görülebilen bir şekil
bozukluğudur. Güvercin göğsünün hem ortez tedavisi hem de cerrahi tedavisi mevcuttur.
Ortez yöntemi 17 yaş altı olgularda tercih edilmektedir. Çıkık olan bölgeye dışarıdan basınç
uygulayarak tam düzelme sağlanması prensibine dayanır. Cerrahi tedavide ise açık ameliyat ve
kapalı bir yöntem olan Abramson ameliyatı bu deformitenin düzeltilmesinde kullanılan cerrahi
tedavi seçenekleridir. Pektus Karinatum'da (Güvercin Göğsü) omurga eğriliği, Marfan Sendromu
(Doğuştan olan, kalpte de anormalliğin görüldüğü durum) gibi anormallikler daha az
görülmektedir.

3 - PEKTUS ARKUATUM (MİKST DEFORMİTE)

“Pektus arkuatum”(kursağı şişkin
güvercin göğsü) tanımı çok bilinen
veya kullanılan bir deformite tanımı
değildir. Gerçekte pektus arkuatum
iman tahtasının üst düzeyinde kemer
şeklinde çıkıntı ve beraberinde iman
tahtası gövdesinde sıklıkla kunduracı
göğsü şeklinde çöküntü ile seyreden bir pektus deformitesi şeklidir. Bu şekilde
bir deformitenin kamera yöntemiyle düzeltilmesi mümkün olmadığından bu grup
hastada açık cerrahi tekniklerle deformite düzeltilir.

GÜVERCİN GÖĞSÜNDE ORTEZ TEDAVİSİ,
Güvercin göğsü hastalarında cerrahi tedavi dışında ortez(korse) ile 3 ila
6 ay içerisinde başarılı tedavisi yapılmaktadır. Bugüne kadar 500 hastayı
başarıyla tedavi eden merkezimiz ameliyat olmak istemeyen hastalar için
tatminkar bir çözüm sunmaktadır.Özel olarak hastaların deformitesine
göre tasarlanan ortezler günün 23 saatinde takılmakta ve merkezimiz
tarafından belli aralıklarla takibe alınmaktadır. Sonuçlar yüz güldürücüdür.
Hastaların, sabırla ortezi banyo hariç 23 saat giymeleri gerekmektedir.

KUNDURACI GÖĞSÜNDE VAKUM BELL TEDAVİSİ
Kunduracı göğsünün tedavisinde ameliyat olmak
istemeyen hasta gurubunda uygulanır. Vakum bell
tedavisi merkezimizde başarıyla uygulanmaktadır.
Daha çok 17 yaş altı hasta gurubunda başarılı sonuçlar
alınmaktadır. Vakum Bell Tedavi süresi ortalama 12 aydır.

