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PARMAK METAKARP AMPUTASYON VE 
REKONSTRUKSİYONLARININ EL FONKSİYONU AÇISINDAN 
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Ö Z E T

El amputasyonlarında konservatif yol genel kuraldır, fa
kat hasar çok fazla ve tendonlar, sinirler, eklemler ileride 
kullanılmayacaksa amputasyon uygulanmalıdır. Kötü huylu 
tümörler, geniş iyi huylu tümörler, kontrol edilemeyen enfek
siyonlar, geniş doku kayıpları veya yanık sonrası oluşan par
mak şekil bozuklukları amputasyonu en seçkin yöntem ya
par. Parmak çıkarılmışsa bütün çaba arta kalan oluşumların, 
çok gerekli olan kavrama, ince yakalama, çengel görevini ya
pan elemanların korunmasına harcanmalıdır.

Eu yazıda 13 olguda uygulanan 16 parmak amputasyonu 
ve onarmaları anlatılmıştır, Etyoîojik neden 9 olguda yanık 
sonrası parmak şekil bozuklukları, 3 olguda doğmalık şekil 
bozukluğu, bir olguda ateşli silâh yaralanmasıydı. Parmak 
amputasyonunda en önemli basamak el fonksiyonlarının ko
runması ve ameliyat sonrası dönemde eğitim ve rehabilitas
yondur.

G i r i ş

Özellikle karışık ve karmaşık bir çok fonksiyonları yüklenen el 
ve parmakların onaranları her parmak için ayrı, ve hatta her par
mağın çeşitli bölgeleri için özellikler göstererek çok eski yıllardan 
beri cerrahların dikkatlerini üzerine çekmiş, günümüzde “El Cerra-
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hisi” gibi özel eğitim gerektiren yeni bir daim doğmasına neden ol
muştur.

Parmak amputasyonu konusunda ilk yazılı yapıtın birinci yüz
yılın son yarısında Heliodorus tarafından yayınlandığını görmekte
yiz. Heliodorus bu yazısında, parmak amputasyonunda önerdiği tek
niği şu şekilde açıklamıştır: “Parmak kökü etrafına dairesel bir ke
şi yapılır, daha sonra karşılıklı iki dikey keşi daha yapılarak flepler 
yukarı doğru kaldırılır. Kemik ortaya çıkarılır. Parmak kesilerek 
yerinden ayrılır. Flepler karşılıklı getirilerek dikilir.” (6) O tarihten 
buyana hemen hemen her cerrah, parmak amputasyonları problemi 
üe karsı karşıya kaldığında cerrahi girişim uygulamadan önce uzun 
süre düşünerek fonksiyon açısından yarar ve zararları hesaplama zo
runlusunu duymuştur (5, 8, 10, 11).

Parmak anıputasy onlarmda genel kurallar:

Elin ampute edilecek her parçası az da olsa el fonksiyonlarından 
bir kısmım alıp götürecektir (2,4). Genel bir kural olarak bir par
makta uygulanan amputasyon sonucu fonksiyon kaybı, proksimal 
interfalengeal eklemin uzunluğunun kaybı ile doğru orantılıdır. Her 
ne kadar pratik fonksiyonel açıdan hasar görmüş parmağın en üst 
düzeyde uzunluğunun korunması gerekirse de, el kineziyolojisi ba
kımından fonksiyon dışı kalmış bir parmağın en uygun şekilde am
pute edilmesi gereklidir (4,11,12).

Amputasyon cerrahisinde bir diğer kural ise, canlılığın korun
ması ve fonksiyon artımının sağlanması, en azından korunmasıdır 
(11,12). Elde parmak amputasyonu, el onaranının bir dönemidir. 
Eğer parmak amputasyonla çıkarılacaksa, bütün çaba geriye kalan 
yapıların korunması, elin ince ve kalın yakalama çengel görevinin 
en üst düzeyde kalmasına harcanmalıdır (4,8,11). El kineziolojisi 
açısından hu kavramların açıklanmasında yarar vardır:

Kavrama; bir nesnenin baş parmak üstte, diğer dört parmak alt
ta opozisyon şeklinde tutulmasıdır. İnce yakalama; baş, parmak ucu 
ile bir veya birden fazla parmağın karşılıklı tutması ile yapılan ha
rekettir ki bir çok şekilleri vardır: 1 - Baş ve işaret parmağın tır
nak uçları ile bir kağıdın tutulması, 2 - Baş ve işaret parmağın uç
lan üe bir anahtarın tutulması, 3 - Baş ve işaret parmağın ucu ve 
orta parmağın distal falanks yan tarafı ile kalem tutma, 5 - Baş 
parmak ucu ve diğer 4 parmağın uçlarının birleştirilmesiyle küçük 
partiküllü nesnelerin toplanmasında yapılan hareket. Çengel hare
keti ise basit bir hareket olup, bir tek parmak bile bu iş için yeter- 
lidir (4).
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Tüm bu hareketleri gerçekleştiren anatomik bütünlüğün bir par
çası çıkarılmadan önce el fonksiyonunda yaratacağı kayıp veya çı
karılması ile kazanılacak fonksiyon artımı saptanmalıdır (8,13). İs
te bilgi istiyen bu zor kavram, yıllar geçtikçe ideal amputasyon düze
yinin de değişmesine neden olmuştur. Her amputasyon düzeyi, ken
di anatomik konumunda özel bir cerrahi tekniği gerektirir (10,11,13). 
Örneğin 2-5. parmaklarda MP eklemi düzeyinde yapılacak dezarti- 
külasyon her ne kadar elin genişliğini koruyarak kavrama hare
ketlerinde yarar sağlarsada, amputasyon güdüğünün travmalara et
ken kalması ve elin ince hareketlerinin gerçekleştirilmesinde zorluk 
yaratması ve görünüm bakımından bozukluk oluşturması gibi sakın
caları vardır.

Fonksiyon kaybının değerlendirilmesinde, amputasyona neden 
olan etyolojik etkenlerde çok önemlidir. Parmak amputasyon endi- 
kasyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1 — Kötü huylu tümörler,
2 —  Büyük boyutlara ulaşmış iyi huylu tümörler,
3 —  Kontrol edilemiyen parmak enfeksiyonları,
4 — Doğmahk parmak şekil bozuklukları,
5 — Geniş doku kayıpları,
6 —  M  fonksiyonlarında bozukluğa neden olan eski yanık se-

kellerinin yarattığı parmak şekil bozuklukları.
Parmak amputasyonlarında amaç el kuvvetinin, eklem bütünlü

ğünün korunması ve yumuşak doku kontraktürlerinden sakınmaktır. 
Ampute edilecek parmağın siniri, skar dokusundan uzak ve kesüen 
kemik ucundan 7 mm yukarıdan keskin bir aletle kesilmelidir. Böy- 
lece sinir içi nöroma oluşumuna engel olunur.

Dezartikülasyon dışındaki kemik kesileri tek bir girişimde ve
ya kemik kesme makası ile tek bir hamlede yapılmamalıdır. Çünkü 
ezilme sonucu longitudinal kırık oluşarak, yerel skar dokusu artı
mına neden olduğu gibi, eklem içine uzanarak özellikle hareketle or
taya çıkan ağrılara neden olur. Bundan dolayı falanks ekartörü ile 
yumuşak dokular korunduktan sonra kemik basamak, basamak ke
mik kopartma pensi ile kesilmelidir. Eğer dezartikülasyon yapılacak
sa, eklem yüzündeki kartilaj tüm olarak çıkarılmalıdır. Böylece gü
dük ucunun yumuşak dokulara yapışarak sabitliği sağlanmış olur.

G e r e ç  ve  Y ö n t e m

Kliniğimizde son iki yıl içinde 13 olguda toplam 16 parmak am- 
putasyonu uygulanmış olup, olguların ikisi kadın ondördü erkektir.
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En genç-hasta 7 en yaşlı hasta 23 yaşındadır. Nedenlerine göre olgu 
sıralaması şöyledir:

3 olgu, doğmahk şekil bozukluğu (%23,2)

1 olgu, ateşli silâh yaralanması (:% 7,6)

9 olgu, yamk sekeli sonucu şekil bozuklukları (%69,2)

Görülmektedir ki, insan yaşamında büyük önemi olan, bir çok 
beceriyi gerçekleştiren ellerde oluşan yanıkların, acemi ve bilinçsiz 
ellerde tedavileri sonucu oluşan sekel parmak şekil bozuklukları bi
zim olgularımızda j%69,2 gibi büyük bir orana ulaşmaktadır. Yanık 
sekeli nedeni ile amputasyon uyguladığımız olguların %827sinde ya
mk ortalama 16 yıl önce oluşmuş ve bunlardan :%40’ı daha önce baş
ka hastanelerde çeşitli cerrahi girişimler geçirmişlerdir. Bu olguların 
yapılan fizik muayene ve radyolojik incelemelerinde parmakların MP, 
PÎP, DİP eklemlerinde sublüksasyon, lüksasyon, veya ankiloz oluş
tuğu, bazılarında ise ileri derecede beslenme bozukluğu olduğu sap
tandı (Şekil 1-2).

Amputasyon uyguladığımız 16 olgunun parmaklara göre dağı
lımları şu şekildedir:

1 olguda başparmak amputasyonu -j- polizizasyon ('% 6,25)

1 olguda işaret parmağı amputasyonu ( %12,5 )

3 olguda orta parmak amputasyonu (% 18,75)

'3i olguda yüzük parmağı amputasyonu (% 12,5 )

8 olguda küçük parmak amputasyonu +  hipotenar
Fleple onarım. (%50 )

Görüldüğü gibi olguların yarısında 5. parmak amputasyonu ya
pılarak onarım hipotenar fleple gerçekleştirilmiştir. Amerika El Cer
rahi Cemiyeti Kayıp Değerlendirme Komitesinin bildirisine göre tüm 
olarak çıkarılmasıyle küçük parmağın yaratacağı prcporsiyonel ka
yıp %10 kadardır (5). Küçük parmakta yanığa bağlı olarak gelişen 
fleksiyon deformitesi ve fonksiyon kaybı, sadece parmağın kontrak- 
türüne neden olmakla kalmayıp aynı zamanda tüm parmakları, özel
likle 3-4. parmakların ulnar tarafa deviasyonuna ve el fonksiyonla
rının en az %25 azalmasına neden olmaktadır (Şekil 3-4). Böyle bir 
durumda 5. parmağın amputasyonu ile !%15 gibi fonksiyon artımı 
veya diğer parmakların fonksiyonlarının normale dönmesi sağlanmış 
olur (Şekil 5-6),
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Şekil 1-2 : Ondokuz yıl Önce oluşan yanığa bağlı, sol 2 . parmak hiper ekstansıyon 
şekil bozukluğu. Parmak MP eklemleri boyunca radyo-ulnar doğrultuda 

uzanarak elde ileri derecede fonksiyon kaybı yaratmıştır.

Bir olguda ateşli silah yaralanması sonucu sol el 1-2. parmak
lara amputasyon uygulandı. Daha sonra 3. parmak, 1. metakarp ta
banına nöro-vasküler devamlılığı korunarak aktarıldı. Böylece hu ol
guda sekonder onaranla polizizasyon gerçekleştirildi (Şekil 7-8).

Diğer olgularda amputasyon düzeyi metakarp tabanında, meta,- 
karpın 1/4’ü bırakılacak şekilde yapıldı. Böylece metakarpo-karpal 
eklem bütünlüğü korunarak sonradan oluşabilecek ulnar veya radial
deviasyon ve deplasmanlara engel olundu.
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Şekil 3 -4  : İki ayrı olguda sag ve sol elde 5. parmağın fleksiyon deformitesi 
nedeni ile oluşmuş tipik ulnar deviasyon görülmektedir.
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Şekil 5-6 : 5. parmak amputasyonu uygulandıktan sonra, hipotenar fleple onarım 
yapılmış bir olguda ameliyat sonrası dönemde diğer parmaklardaki ulnar 
deviasyonun tam olara.k ortadan kalktığını gösteren radyolojik inceleme

görülmektedir.
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Şekil 7-8 : Sol el 1-2. parmaklara uygulanan metakarp amputasyonundan sonra 
sekonder olarak 3. parmağın 1. metakarp üzerine aktarılmasıyla gerçekleştirilen 

polizizasyonun radyolojik görünümü.

İşaret Parmağı Metakarpal Amputasyonu:

Bütün olgularda anastezi olarak, bilek düzeyinde median, ulnar 
ve radial sinirlere uygulanan bölgesel blokaj yapıldı. Yine tüm olgu
larda pnomotik turnike uygulanarak kansız cerrahi girişim sağlandı.

İkinci parmak amputasyonu iğin, elin dorsal ve palmar yüzün
de, metakarp tabanının 1,5 cm distalinden başlamak üzere metakar- 
pın ulnar kenarına parelel, MP eklemi düzeyinde dorsalden ventrale 
doğru dönerek birleşen raket şeklinde keşi yapılır (1,6) (Şekil 0).
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Şekil 9 : Genel olarak metakarp amputasyonlannda kullandığımız kesilerin
şekilsel görünümü.

Dorsal yüzde ekstansör tendon kesildikten sonra, kesiye kemiğe 
varıncaya kadar devam edilir, ikinci metakarp tabanında 1/4 kısmı 
kadar bırakılarak, kemik kesildikten sonra, fleksör tendonlarda ke
silerek parmak tümü ile yumuşak dokulardan ayrılır ve çıkarılır 
(Şekil 10).

Metakarp tabanından yapılan amputasyonla, hem metakarpo- 
karpal eklemde daralmaya engel olunur, iyi bir “web space’’ elde edi
lir, hemde çok iyi kozmetik görünüm sağlanır. Dikkatli bir kanama 
kontrolü yapıldıktan sonra, 1. dorsal interoseus kas 3. metakarp1 ke
narındaki dokuya dikilerek açık alan kapatılır ve doku katlan sırası 
ile dikilerek el özel pansumanla kapatılır (Şekü 11-12-13).

Orta ve Yüzük Parmakların Metakarpal Amputasy onları:

Yine bu parmakların amputasyonlannda da elin palmar ve dor
sal yüzüne yapılan raket şeklindeki kesüerle girişim yapılır (Şekil: 
9). Böylece parmak aralarının kapatılması ve “web space” oluşturul
ması daha rahat sağlanmış olur. Daha sonra, amputasyon, işret par
mağında belirtilen teknikle gerçekleştirilir. Eğer parmak çıkarıldık-
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Şekil 10 : İşaret parmağının metakarpal amputasyonunda bırakılacak 
kemik güdüğün şekilsel görünümü.
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Şekil 11-12-13 : Doğmalık agenezi gösteren işaret parmağın amputasvondan 
önce ve sonraki radyolojik görünümü ile anıputasyondan sonraki resmi

görülmektedir.
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tan sonra diğer parmaklarda dönme olasılığı varsa, onarım 3 yolla 
gerçekleştirilebilir. Bunların en basiti, parmağın metakarp başından 
dezartiküle edilerek çıkarılmasıdırki pek olumlu sonuç vermemektedir. 
Çünkü bu girişimin sonucunda metakarplarda kollaps oluşmakta, 
metakarpo-karpal eklemin bütünlüğü bozulmaktadır. Belki sonradan 
oluşacak skar dokusu transvers mstakarpal ligamenti sağlamlaştıra
caktır. Fakat ne yazık ki parmak dönmelerinin önüne geçemiye çektir. 
Bu durum zamanla el genişliğinin kaybına ve elde sıkışmış gibi bir 
duyunun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bir diğer onarım yöntemi 
4. parmağın 3. parmak yerine, veya 5. parmağın 4. parmak yerine 
transpozisyonudurki böylece hem zaman alıcı hemde karmaşık yön
temle onarım yapılacak ve elde edilecek sonuç 3. yöntemden pek 
farklı olmayacaktır. Son yöntem ise parmağın metakarpal amputas- 
yon esnasında aynı oturumda metakarpuı proksimal 1/4 kısmının 
bırakılması ile sağlanır. Böylece el tabanında metakarpo-karpal ek
lem düzeyinde bir daralma oluşmıyacağı gibi diğer parmakların bir
birlerine rahatça yaklaşarak iyi bir “web space” oluşumuna izin ve
recek ve parmaklarda dönme oluşmıyaçaktır (gekü 14).

Şekil 14 : 3. parmak amputasyonu uygulanmış bir olguda postoperatif görünüm.
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Küçiik Parmak Metakarp Amputasyonu:

Yine bu yaklaşım için raket keşi kullanılır. Burada önemli olan 
5. metakarpal kemiğin hangi düzeyde kesilip çıkartılacağıdır. Eğer 
kemik MP eklemi düzeyinde dezartiküle edilirse (Şekil 15), geriye 
kalan güdük dış travmalara açık bir çıkmtı halinde el fonksiyonunu 
kötü yönde etkiliyecektir, bu durumda şiddetli ağrılar oluşacaktır. 
Kemik 1/2-1/4 kısmı kalacak şekilde kesilirse elde edilecek sonuç ağ
rının olmayışı, iyi bir kozmetik görünüm vermesi ve fonksiyona yar
dımcı olması ve hipotenar fleple güdüğün rahatlıkla kapatılabilmesi 
gibi çok iyi sonuçlar verecektir (Şekil 16).

Şekil 15 : Beşinci parmak metakarp amputasyon düzeyleri.

Baş Parmak Amputasyonu:

Bir olgumuzda ateşli silâh yaralanmasına bağlı olarak 1-2. par
maklar saptanan yöntemle ampute edildikten sonra '3. parmak Bitter 
yöntemi ile metakarp 1/2 ’si ile birlikte baş parmak metakarp güdü
ğüne aktarılmıştır (7). Bunun için 3-4. parmaklar arasına yapılan 
zig-zak keşi ile web derinleştirilmiş ve daha sonra Şekil 17’de gö
rüldüğü gibi, 3. parmağın me tak arpının distal kısmı kesilip ucu kama 
gibi yapıldıktan sonra başparmak metakarp güdüğünde bu kamanın 
gireceği yarık açılmış ve 3. parmak 90° çevrilerek bu yarığa oturtulup 
tespit edilmiştir (Şekil 17).
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Şekil 16 : Metakarpai amputasyon uygulanmış bir 5. parmağın hıpotenar fleple 
onarılmış durumunu gösterir resim.

Şekil 17 : Üçüncü parmağın bime parmağın yerine transpoze edilmesinin
şekilsel görünümü.

Bütün olgularda ortalama 3 haftalık bekleme döneminden son
ra ellerini nasıl kullanacakları öğretilmiş, özel ateller kullandırılmış 
ve fizik tedavi uzmanlarınca rehabilitasyonları sağlanmıştır.
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T a r t ı ş m a  v e  S o n u ç

Etyolojik neden, ne olursa olsun, parmak amputasyonlarmdan 
önce endikasy^n konmada bilinçli titizlik gösterilmeli ve daha sonra 
yapılacak onaranda el kineziyolojisine göre plan yapılmalıdır. Onarı- 
mm planlanmasmda elin 3 temel fonksiyonu olan kavrama, ince ya
kalama ve çengel fonksiyonlarının iyi anlaşılmış olması verilecek ka
rar açısından çok önemlidir.

Uzun yıllar önce, oluşmuş ve bilinçli tedavi görmemiş el yanık
larının yarattığı şekil bozuklukları memleketimiz koşullarında ol
dukça sık görülmekte olup, oluşan skar dokusu sonucu gelişen trofik 
bozukluk bazen parmağın onaranını hemen hemen olanaksız kılmak
tadır, Fonksiyon dışı kalan bir parmağın elde fonksiyon açısından ya
ratacağı zarar, parmağın amputasyonu ile ortadan kalktığı gibi el 
kineziyolojisi açısından rölatif yararda sağlayacaktır.

Öte yandan, bilinçsizce yapılacak amputasyonlarla, el fonksiyo
nundan bir kısmı parmaklar birlikte sökülüp atılacaktır. Amputasyon 
el onarmamın ük basamağıdır ve her amputasyondan sonra elde ke
sin olarak onarım zorunluğu vardır.

S ıı m m a r y

(Metacarpal Amputation and Reconstruction of the Fingers and 
Their Functional EValuations)

Conservatism is the rule in amputations in the hand, but if the 
damage is too great to justify reconstructing tendons, nerves, and 
if none of those parts is of future use, amputation is carried out. 
Malignant tumors, uncontrolled infections, a large benign tumor or 
extensive tissue destruction, post-burn finger deformity may make 
aramıtation the procedure of choice. When a digit is removed, everey 
effort is directed toward preservation of remaining structures and 
retentioıı of the most useful elements of grasp, pinch and hook.

In this paper lö  metacarpal amputations and their reconstruc
tion in 13 cases are reported. The etiologic factors were post-burn 
deformities in 9 cases, congenital deformiites in three and gun-shot 
wound in one. The most important step in the metacarpal amputation 
is to preserve of the hand function and postoperative training and 
rehabilitation.
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