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ÖZET
Çoğunlukla akut el yaralanm aları s in iri de kapsar. Bu durumda, cerrahın prim er, gec ik tirilm iş prim er ya da sin ir g re ftin in mi daha seçkin yöntem olacağına karar verm esi
gerekir. S inir defekti olmaksızın tem iz kesilerde, uçların epinöral sü tü rlerle b irle ş tirilmesi optim al çözüm olarak kabul e d ile b ilir. Daha ağır lezyonların onarmamda, g e c ik tirilmiş prim er yöntem kullanılabilir, eğer sin ir de fekti varsa g re ft yöntem i uygulanmalıdır.
Erken sekonder onarım ilk üç hafta içinde ya da lokal koşullara bağlı olarak daha
sonra uygulanm alıdır. Endikasyon varsa sıkan skar dokuları çık a rtılır ve maksimal yumuşak doku ortamı sağlanır. Güdükler ortaya konup hazırlandıktan sonra, cerrah direkt
sütür mü yoksa s in ir g re ftim i koyacağına karar verm elidir. M inim al serb estle ştirm e ve
belirgin fleksiyona rağmen s in ir uçları kolaylıkla b irle ştirile m iy o rsa s in ir g re fti kullanılması zorunludur.
D ikiş hattında gerginlikten kaçınmak kesik s in ir uçlarındaki rejenerasyonu etkileyen
Önemli fa ktö r olarak görülm ektedir. G erginlikten kaçınma sadece erken iyileşm e döneminde değil, aynı zamanda akson rejenerasyonunu bozan skar form asyonu bakımından da önem lidir, G erginlik olmaksızın aksonal uzantıların g re ftte ki iki anastamoz hattını geçmesi, ge rginlik olan tek sütü r hattını geçmesinden daha kolaydır.
M otor iyileşm enin kalitesi altı ay sonra azalır. Geç sekonder onarım ya da prim er
operasyona bağlı ye te rsizlik için uygulanacak reoperasyon bu lim it içerisinde yapılm alıdır.
Bu yazıda, 12 p e rife rik s in ir keşişi onarımı ve geç po stope ratif sonuçlar sunulm uştur.

Gİ Rİ Ş
Vücudun en çok
dana gelen yaralanma
tün" dünyada periferik
tırmalar yapılmaktadır.

travmaya uğrayan bölgelerinden biri olan elde meyçoğunlukla sinir dokusunu da içerir. Bu nedenle büsinir lezyonlarının tedavisi konusunda devamlı araşSinir dokusunun anatomik ve fizyolojik özelliği nede-

(*) Gülhane As. Tıp Akd. ve Tıp Fak. Plastik ve Rekonstr. Cerr. Kİ. Doçenti.

106

ni ile en büyük klinik problem ameliyat yöntemi ve zaman konusunda verilecek karardır. Diğer yandan sinir rejenerasyonu ve fonksiyonlarının geri dönmesinde biyolojik faktörler cerrahi faktörlerden daha önemlidir. Bu konuda
yapılan tüm tartışmalar motor ve duyu kaybının ne kadar iyileşebildiği üzerinedir. Sonucu etkileyecek birçok faktör şu biçimde sıralanabilir:
1 — Nörorafi ya da greftin zamanlamasının iyi yapılması,
2 — Kesik uçların sütür hattında tam karşılaştırılması.
a) Uygun aletlerin kullanımı,
b) Uygun teknik kullanımı,
c) Çeşitli düzeylerdeki sinir yapısının iyi bilinmesi.
3 — ■Greft kullanımı ve greftin uzunluğu,
4 — Beslenme problemi,

5 — Mikroskop altında yapılacak girişimlerin önemi,
6 — Gerginlik problemi ve sınırları,
7—

Anastamoz yerinde sinir kılıfının ilerleme yeteneği,

8 — İnmobilizasyon ve iyileşme süreci,
9 — Postoperatif dönemde rehabilitasyonun rolü,

10 — Deneysel çalışmalarla insan üzerindeki onarım potansiyelinin ayrıcalıkları,
11 — Yaş faktörü,
12 — Sinir keşişinin lokalizasyonu.
Belirtilen tüm bu faktörler üzerinde titizlikle durulsa bile bazen yeterli
sonuç ahnamamaktadır(l). Acaba başarısızlıkta sinir anatomi ve fizyolojisinin önemi ne kadardır? CAJAL(2) sinir histolojisi üzerinde yaptığı araştırmalarla birçok konunun açıklanmasında yardımcı olmuştur, sinir dokusunun ultrastrüktürü üzerinde ise BISCH0FF(3) un önemli çalışmaları vardır.

ANATOMİ
Her sinir lifi akson ve onu saran miyelin kılıfından oluşan karmaşık bir
yapıdır. Akson sinir hücresi boyunca uzanır. İçinde yarı akışkan jel kıvamında stoplazma vardır ve aksolemma adı verilen kendi kılıfı ile sarılır. Aksonların üzerinde miyelin bulunmıyan kısımlar vardır kİ bunlara Ranvİer boğumları denir. Periferik sinirleri örten miyelin tabakasının da dışında aksonları
saran Schıvvann kılıfı vardır. Bu kılıfında dışında endoneurium denilen bağ
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dokusundan yapılmış dibriler bir kılıf bulunur, Endoneurium tarafından sarılan aksonlar bir araya gelerek fasikülleri oluştururlar ki, bunun dışı da perineurium tabakası ile sarılmıştır. Fasiküllerinde yan yana gelmesi ile periferik sinir dokusu meydana gelir. En dışta, siniri saran epineurium bulunur.
Periferik sinirlerin bağ dokuları üzerinde yapılan araştırmalar, hepsinin
ayrı amaçla farklı prensiplerle oluştuğunu göstermiştir. Bu nedenle parçaların her birinin ayrı fonksiyonu vardır: Endoneuriumdaki kollagen bantlar longitudinal doğrultuda seyreder ve sinir liflerini gerilme, basınç ve ezilmelere karşı korurlar. Perineural tabaka diffüzyon bariyeri oluşturarak sfniri ekstrafasiküler ortamdan ayırır. Endoneural ortamın serebrospina! mayi
ile ilişkide olduğu ve biyokimyasal olarak yapısının lenf ya da kan serumuna benzecHği saptanmıştır(4, 5). Epineuriumun yapısı kompakt kollagen bağ
dokusudur ve ana görevi siniri mekanik etkilerden 'korumaktır. Bu ortamda
siniri besleyen ana damarlar bulunur. Besleyici damarlar sinir boyunca longitudinal olarak uzanır ve geniş bir kapiller ağ oluştururlar(6).
Yapılan araştırılmalar 6 cm den fazla arter beslenmesi olmayan sinir
bölümünde intrafasiküler damar ağında iskemi oluştuğunu ve beslenmenin
bozulduğunu ortaya koymuştur(7). Diğer taraftan aşırı gerginliklerinde sinir dokusu beslenmesini bozduğu da bildîrilmiştir(8).

PERİFERİK SİNİR REJENERASYONU
Kesilen periferik sinir, özellikle distal bölgede kesik yerden başlayarak
sekonder yozlaşmaya uğrar ki buna Walierian dejenerasyon adı verilir. Bir
sinirde akson devamlılığı bozulacak olursa miyelin tabaka her iki tarafta
kıvrılır ve Scbvvann hücreleri tarafından hazma uğrar. Bu olay 24. saatte
başlar ve 7. günde en üst düzeye çıkar. Böylece akson ve miyelin kılıfı harab olarak ortadan kalkar. Scbvvann hücreleri yaşamlarına devam ederek bir
şerit oluştururlar ki buna Büngner bandı adı verilir.
Orta kısımdan başlamak üzere 3. günden itibaren sinir rejenerasyonu
başlar. Gelişen aksona! tomurcuk Scbvvann hücre bandı içine girer ve yeniden miyelinize olur. Sch'vvann hücreleri remiyelizasyon özelliklerini 4 yıl koru rla r^).
Scbvvann hücreleri ile buluşamıyan aksonlar miyelînizasyon şansını yitirerek retrakte olur ve atrofiye uğrarlar. Bu buluşmayı engelleyen en büyük bariyer bağ dokusudur. Bu nedenle sinir onarımlarında bu buluşmayı tama yakın sağlıyabilecek yöntem ve olanaklar kullanılmalıdır. Sinir onarım bölgesinde gerginlikten kaçınılmalıdır, çünkü gerginlik perineural bölgede dolaşımı bozarak remiyelinizasyonu geciktirecektir.
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ETYOIOJİ ve KLASİFİKASYON
El bölgesinde sinir yaralanmaları genellikle aşağıdaki nedenlerlej ö Iu ş maktadır:
— Kesici ve delici alet yaralanmaları1
—-Ezici travmalar
— • Künt travmalar
— -Ateşli silah yaralanmaları
— Kemik kırıkları
— 'Hatalı alçı, bandaj uygulamaları
— Elektrik yanıkları
— Gerilme sonucu oluşarî'-yarâlanmalar
—* İskemi oluşturan nedenler
—>İlaç enjeksiyonları.
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Periferik sinirlerde oluşan patolojik, değişiklikler klinik sonuçlarının durumuna göre en geçerli olarak Sunderland.tarafından klasifiye edilrhiştlr(lö).
Buna göre periferik sinir yaralanmaları 5 gruba ayrılmıştır:
Birinci derece; makroskopik olarak sinir bütünlüğünün korunduğu, yaralanma bölgesinde aksonal iletimin geçici olarak durakladığı yaralanma türüdür. Sinir içinde ya da kılıfında _peteşiyal . kanamalar vardır. Bu tür yaralanma motor fonksiyonlarda geçici kayıp, duyunun azalması İle karakterizedir. Birçok olgularda dokunma ve ağrı duyusu normaldir. Dokunma genellikle acı verir. Sinir dokusunun en dayanıklı komponentî sempatik liflerdir
ve travmadan zarar görmüşse ilk olarak düzelir. Zedelenen^sinir bölgesinin
altında elektriksel uyarı durmuştur. Sinir iyileşmesi çabuk olursa dnnerve ettiği kaslarda fonksiyon bozukluğu oluşmaz. Fakat sinir iyileşrpejîj r gecjkirşe
kas fonksiyonlarındaki azalma artar. Paralizi olan kaşın fonksiyonlarının düzelmesi birkaç dakika alabildiği gibi, bir hafta da sürebilir, 4 kaftapm üzerinde gecikme oldukça enderdir. Ağrı duyusu ilk olar^k düzelir, daha sonra
dokunma, en son ise proprioseptif duyular düzelir. Tüm fonksiyonIarındüzelebilmesi için 3-4 haftalık süre geçmesi gereklidir.
İkinci derece yaralanmada; aksonlar ayrılmıştır az da olsa VValleriah dejenerasyon başlamıştır, fakat meural yapının modeli bozulmamıştır. Aksonal
rejenerasyon orjinal endoneural tüp içinde ve çlistale -doğru gelişir.
Klinik olarak tam bir motor Kayıp', duyu ve sempatik fonksiyon kaybı
vardır.
_
,
Üçüncü derece yaralanmada; fasikül ve endoneural tüplerin devamlılığı
bozulmuştur. Aksonal yıkima bağlı VVallerian dejenerasyon gelişir. Epineurium
ve perineurium genellikle sağlamdır. Endoneural yaralanma sonucu gelişen
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întrafasiküler fibrozis sinir fibrillerinin rejenerasyonunda önemli engellemeye
neden olur. Makroskopİk olarak fuziform şişlik gelişir. İyileşme döneminde
fibröz engeli aşabilen aksonların çoğu yabancı tüplerde ilerliyerek hatalı
reinnervasyonla sonlanır. Bu nedenle, operasyon olmaksızın fonksiyonların
kazanılması güç ve şansa kalmıştır.
Dördüncü derece yaralanmada sinir gövdesi büyük ölçüde zarar görmüştür. Sonuçta kısmen ya da tam motor, duyu ve sempatik fonksiyonlarda
kayıp gelişir. Sinirin içi bağ dokusu ile dolmuş, aksonlar rejenere, Schvvann
hücreleri prolifere olmuştur ve neurinoma gelişir. Onarım için mutlak cerrahi girişim gereklidir.
Beşinci derece yaralanmada; sinir gövdesi iki uç halinde birbirinden
ayrılmıştır. Klinik olarak total motor, duyu ve sempatik fonksiyon kaybı vardır. Ayrılan uçlarda proksima! neurinoma ve distal glioma gelişir. Distal uçta
VVallerian dejeneresans çok belirgindir. Total lezyona uğramış sinirin innerve
ettiği kas gruplarında tonus ve tam fonksiyon kaybı vardır. Yaralanmadan
bir ay sonra kasların ağırlıklarının % 30 u ikinci ayın sonunda % 50 - 60 ı
kayba uğrar, bu durum 3 ay sonra stabil hale gelir.

ONARIM ZAMANI
Sinir yaralanmasında onarım zamanı konusunda en önemli sorun primer ya da sekonder onarımın hangisinin daha yararlı olduğunun saptanmasıdır. F.ğer primer onarım VVallerian dejenerasyona engel oluyorsa büyük
avantaj taşır. Fakat bu savı destekleyen fazla bulgu yoktur. Yaralanmaya karşı sinir hücrelerinin yanıtı 3. haftada en yüksek düzeye çıkar (11, 12). Bu
süre içinde uygulanacak primer ya da geciktirilmiş primer onarım zaman
kazanma açısından önemlidir(13). Temiz kesilerde, sinir uçların karşılıklı getirilerek primer nörorafi yapılması en uygun yoldur. Fakat bu girişimin en
büyük sakıncası kesik uçlarda, oluşan zedelenmenin tam olarak saptanamamasıdır. Sinir uçların eksplorasyonu İçin yapılacak ek deri kesileninde “ primum non nocere” kuralı hatırdan çıkarılmamalıdır.
Sinir onarımı geciktirilmiş primer onarım olarak düşünülüyorsa, ameliyat zamanı diğer travmalara bağlı hayati tehlike ortadan kalktıktan sonra
planlanmalıdır. Bunun için en uygun süre ilk 3 haftalık dönemdir.
Primer nörorafiden sonra iyileşme proksimalden distale doğru devam
eder, önce duyu sonra motor fonksiyon geri döner. İlk klinik bulgu Tinel belirtisidir. Bu belirtinin negatif olduğu durumlarda sinir iyileşmesinin yetersiz
olduğu ortaya çıkar.
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Teorik olarak aksonun bir günlük büyümesi 1 mm dir. Motor İyileşme
geç başlar ve yavaş gelişir, önce kas atrofisi azalır ve durur daha sonra kasta fasiküler biçimde kasılmalar görülür en son olarakta kas eski gücüne
ulaşıı'.
Hasta yaşlı ve lezyon proksimalde ise ve infeksiyon riski varsa, sekonder operasyon yapılması yararlı olacaktır. Sekonder onarım için bekleme süresi çeşitli otörler tarafından değişik olarak bildirilmesine karşın maksimal
bekleme süresi 2 yıldır. Fakat bazı yazarlar bu süreyi 4-6 ay kabul etmekted ir le r ^ ) . Bekleme süresi içinde el fonksiyonel konumda atele alınmalıdır,
Primer nörorafiden 6 ay sonra iyileşme yoksa sekonder onarım için sinir mutlaka reopare edilmelidir. Bu bekleme dönemi içinde, eklem sertliklerine engel olmak için fizikoterapi uygulanmalıdır.
GEREÇ ve YÖNTEM
1981 - 82 yılları içinde periferik sinir yaralanması ile kliniğimize başvuran 12 hastadan 4 tanesine primer nörorafi geri kalan 8 hastaya sural
sinir grefti uyguladık. Hastalardan 7 tanesinde median, 2 tanesinde radial,
3 tanesinde ulnar sinir yaralanması vardı. Üç olguda primer nörorafi, 1 olguda geciktirilmiş primer onarım diğerlerinde sinir grefti uygulandı. Minimal 6 aylık denetim sonucunda duyu fonksiyonlarının geri dönüşü % 79,
motor fonksiyonların geri dönüşü % 74 olarak saptandı. Olguların birisinde 6 ay sonunda hiçbir iyileşme belirtisi olmaması nedeni ile reopare edilmiş olup epifasiküler epinörotomi yapıldı, denetim devam etmektedir.
Olguların kontrolleri İngiliz Tıp Araştırma
sistemine göre yapılmıştır(15):

Konseyinin derecelendirme

Ms Tam iyileşme
M* Bütün sinerjik ve bağımsız hareketler yapılabilir
M3 Kas dirence karşı görev yapar
M2 Proksimal ve distal kaslarda belirgin kasılma var
Mı Proksimal kaslarda hissedilir kasılma var
M0 Kasılma yok
Bu konuda denetimi yapılacak kas grupları şunlardır:
Ulnar sinir
Fleksor karpi ulnaris
Fleksor digitorum profundus
Abduktor digiti kuinti
Abduktor pollisis
1. dorsal interosseous
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Median sinir
Fleksor karpi radiaüs
Fleksor digitorüm profundus
Fleksor pollisis longus
Fleksor digitorüm sublimis
Abdııktor pollisis brevis
Radial sinir
Triseps
. Brakioradialis
Ekstansor karpi radial is
Ekstansor digitorüm kommunus
Ekstansor pollisis longus
Ekstansor indisis proprius
Duyu kontrolü mekanoreseptörler (dokunma - basınç), termoreseptörler
(soğuk - sıcak) ve nosiseptör (ağrı) denetimi ile yapılmıştır.
■ Sinir kaybı olmaksızın temiz keşi ile gelen olgularda, mezoneuriumun
kasılması bağlı olarak kesik alandan ayrılmış uçların bulunması için minimal
ek deri keşişi yapıldı. Beslenmesi bozulmuş sinir uçları minimal rezeke edilerek ilerde oluşabilecek infeksiyon riski ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Sinir
kesişinin durumuna göre geciktirilmiş primer yada sekonder girişim gerektiren olgularda sinir uçları işaretlemek üzere 5 /0 Supramid sütür konuldu.
Prîmer nörorafide ikinci basamak kesik uçların hazırlanması olduğundan, devitalize sinir parçalarının tanınması, fasiküllerin birbirlerinden ayrılmasında büyük avantaj sağladığından girişimler cerrahi mikroskop altında
gerçekleştirildi.
Sinir dokusunun çevreden daha iyi ayırd edilmesini kolaylaştırmak
amacı ile dilue metilen mavisi kullanıldı. Bu uygulama epineurium ile sinir
fasiküllerinin ayrılmasında da büyük yarar sağlamaktadır.
Dikişten önce, karşı karşıya geldiklerinde fasiküllerin dönme, katlanma
yada dışarı kaçmalarına engel olmak üzere, sinir, uzun aksına tam dik biçimde jilet yada dermatom bıçağı ile' bir hamlede kesildi. Düzgün keşi elde
edebilmek için sinir surgicel içine sarılır ve alttan düz pens ile sıkılığı sağlandıktan sonra kesilir. Sinir fasiküllerinin karşı karşıya gelmesini sağlamak
için ayna görüntüsü biçiminden yararlanılır. Uçların karşı karşıya gelmesinde
yardımcı olacak bir diğer anatomik oluşum sinirin iki tarafında uzanan epinöral damarların devamlılığının sağlanmasıdır. Önce 10/0 naylonla epinörofasiküler ön dikişler konur sonra arka kısım tamamlanır (Şekil : 1,2,3)
Sinir defektinin 2,5 cm in üzerinde olan olgularda sural sinirden alınan
serbest sinir grefti, sinir kalınlığına bağlı olarak 2-3 bant halinde kullanıldı (Şekil : 4, 5, 6, 7).
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Şekil 1 : Bir olgumuzda median s in ir kesiği yaratan akut el yaralanmasının ilk görünümü.

Şekil 2 : Median sin irin eksplore edilm iş hali.
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Şekil 3 : M inim al rezeksiyon ve prim er nörorafi ile sin ir devam lılığının
sağlanması.

Şekil 4 : Üç ay Önce geçirilen median s in ir keşişine bağlı olarak
gelişen nörinom ve eksize edilm iş gliomdan sonra meydana gelen geniş sin ir kaybının görünümü.
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Şeki! 5 : Dış m aileoi lateraiinde sural sin irin bulunması.

Şekil 6 : M erdiven biçim indeki kesilerle sural sin irin çıkarılışı.
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Şekil 7 : Üç bant halinde sural sin irin 7 cm lik median s in ir defektinde uygulanmasmm görünümü izlenm ektedir.

TARTIŞMA
Çeşitli nedenlerle oluşan el yaralanmalarında ortaya çıkan sinir kesilerinde bazı yazarlar primer onarımm daha üstün olduğunu savunmaktadırlar(16, 17,18). Bazı araştırıcılar ise erken sekonder sütürün primer onarım
kadar yararlı olduğunu, çünkü geçen süre içinde epineuriumun normal kalınlığının 2-4 kez arttığını ve konulacak sütürlerin gerginliği daha kolaylıkla
yenebileceğini savunmaktadır(19). Fakat fazla oranda gelişen bağ dokusu
fasiküllerin serbestleşmesine ve elastikiyet yeteneklerinin kısıtlanmasına yol
açmaktadır. Bu durum ise konulacak sütürlerde akson kıvrılmalarına neden
olmaktadır. Gerçekten de sinir serbestleştirilmesinin kolay oluşu, fasiküllerin daha fleksibl olması primer nörorafi ile daha iyi sonuç alınmasını sağlamaktadır.
Bazı yazarlar sinir onarımında gerginlik problemine engel olmak için
her olguda sinir grefti önermelerine karşılık, bazıları ise dirsekte 50°, bilekte 30° lik fleksiyonla fizyolojik eklem posturunun sağlanmasının yeterli olacağını önermektedirler. Sinir uçları karşı karşıya getirebilmek için yapılacak
aşırı serbestleştirmeler beslenme bozukluğu yaparak nörorafi bölgesinde aşırı bağ dokusu oluşumuna yol açmaktadır(20). Bu nedenle iki sinir ucu ara116

sındaki açıklığın 2,5 cm den fazla olduğu durumlarda serbestleştirme ile
yapılacak nörorafinin başarı şansı oldukça düşük olacaktır.
Geçmişte aksona! filizlenmenin iki dikiş hattını geçmesindeki güçlük
dikkate alınarak greft uygulaması en son şans olarak kullanılmaktaydı. Fakat birçok yazarın bildirdiği gibi iyi ölçülmüş, gerginlik yaratmadan uygulanmış ve iyi bir cerrahi yöntem kullanılmış sinir greftlerindeki başarı şansı,
gergin olarak yapılan nörorafilere oranla daha yüksektir(21, 22, 23, 24, 25).
Greftin ne uzunlukta konulacağı konusunda tartışmalar devam etmektedir.
Genel kanı olarak defektin 2,5 cm den küçük olduğu durumlarda greft gerekmediği, 6 cm den uzun konulan greftlerde de başarı şansının düşük olduğu kabul edilmektedir.
İster nörorafi isterse greft uygulaması olsun duyu ve motor fasiküllerin
karşı karşıya getirilmesi zorunludur. Duyu liflerinin motor liflerle birleştirilmesi, kaçınılmaz sonuç olarak distal yöredeki kasların atrofisi ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle motor liflerin ayrılmasında ya elektriksel uyarı ya da Özel
boyalar kul lanı İmal jdır(26f27, 28).
Primer ya da sekonder olgularda sinir defekti fazla ve anastamoz bölgesinde gerginlik oluşuyorsa çekinmeden sinir grefti uygulanmalıdır. Yara
açık ve koşullar primer nörorafiye olanak vermiyorsa sinir uçları işaretlenerek onarım işlemi geç döneme bırakılmalıdır. Optik büyütme ile çalışma sinir sütür tekniğini kolaylaştırır. Kullanılacak sütür materyeli atravmatik ve
nonreaktif olmalıdır. Onarım işleminde, siniri kaba çalışma ile zedelemekten
kaçınmalıdır. Onarımı yapılan sinir, beslenmesi normale yakın bir yatağa
konmalıdır. Anastamoz bölgesine yakın iskelet sistemi 3-6 haftalık sürede
atel uygulaması ile inmobilize edilmelidir.
Sonuç olarak, gerginlik yaratmadan ve aşırı sinir serbestleştirmesi yapmadan, uygun koşullarda yapılan primer nörorafi ve sinir grefti uygulamalarından alınacak iyileşme potansiyeli daha yüz güldürücü olmaktadır.

SU M M A R Y
Injury of Perıpheral Nerve of the Hand
İn every case of acute hand ınjury involving the nerve, the surgeon m ust decide
w hether a prim ary repair or an elective early secondary repair or nevre gra ft is the
treatm e nt of choîce. İn a c le a n -c u t nerve vvithout defect, prim ary repair, using trunkto - tr u n k connection w ith epineurial sutures, o ffe rs an optim al solution. İn very severe
lesion repair can be perform ed also as a deiayed prim ary procedure, if the re is a nerve
defeet a prim ary gra ftin g procedure m ust be considered.
Early secondary repair is perform ed during the th ird week, or later if th is damanded by local conditions. When indicated, surgical procedures can be elim inate constrict-
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ing scars and preparation of the tw o stumps, the surgeon m ust decîde w h ethe r d ire ct
suturing or a nerve gra ft is indicated. If a fter very lim ited m obilization and slig h t
flexîon the nerve stum ps cannot be coapted easily, a nerve gra ft should be use.
The quality of m otor recovery decreases steadîly a fte r a 6 month delay o f repair.
Late secondary repairs or reoperation of fa ilu re of prim ary repair should be perform ed
w ith in th is tim e iim it,
The avoidance of any tensîon of the site of the sutures seems to be the m ost
im portant fa cto r influencing the regeneration of divided peripheral nerves. Tension m ust
be avoided not only during the im m ediate healing phase but also iater as scar processes can be deleterious to already regenerated axons. The regenerating axons pass
through tw o iines of sutures in a gra ft vvithout tension, much easier than through a
sirıgie suture Üne under tension.
in this article, reconstruction of 12 cases w îth peripheral nerves injuries and th e ir
late po stoperiative re s u lt w ere descrrbed in detaîl.
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