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ÖZ E T

Dupuytren kontraktürü tanısı ile cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarımızı, hastaların 
yakınmaları, yaşı, hastalığın etyolojisi ve yaşı, fizik muayene bulgulan, uygulanan cerrahi 
prosedür, alman sonuçlar ve komplikasyonları açısından gözden geçîdik. Bunları kaynak 
eserlerdeki bulgularla karşılaştırdık.

Bu hastalık daha çok orta yaşdaki erkeklerde ve her iki elde eşit oranda görülmekte, 
en sık yüzük parmağını tutmaktadır. Hastalıklı fasyanın geniş bir şekilde çıkarılması, ek
lem ve tendon deformiteleri yapmamış olgularda yeterli düzelmeyi sağlamaktadır.

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER

Dupuytren kontraktüru en sık orta yaşdaki erkeklerde görülen bir fasya 
(özellikle Pal ma r fasya) hastalığıdır. Bu hastalık palmar fasyanm progressif 
kontraktürü ve kontraktürün yüzük parmağı ve küçük parmağa doğru iler-
lemesi ile karakterizedir. Kontraktür baş parmağa ait veb aralığı gibi fasya 
aralarında da çıkarsa da en sık elin ulnar kısmında lokalizedir(l, 14).

Patolojik bulgular, hastalığın devresine göre değişir. Tipik erken sel- 
lüier nodülden, kalın, sert, yaygın fibröz korda, bunun parmaklara ilerlemesi 
ile bu parmaklarda fîeksiyon deformitelerine kadar değişen görünümler ve-
rebilir^, 2, 12,14).

Hastalığın sebebi bilinmemektedir. Ancak, erkek cinsiyeti, alkolizm, 
epilepsi, kalıtım, karaciğer hastalıkları, diabet, koroner oklüzyon, artritik 
diatez, otoimmünite ile kesin ilişkisi olduğuna inanıiır(l, 2,3, 7,9), Sigara ile
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ilişkisi üzerinde duranlar olmuş(lO), bunlardan başka hastalığın lokalizas- 
yonu dolayısıyla ulnar sinir ile ilişkisi düşünülmüş, kronik inflamasyonların 
bu hastalığın sebebi olabileceği ileri sürülmüş, süperfisyel fleksör brevis 
kasının rudimanter kalıntısı suç!anmıştır(2). Skoog(14), travmayı suçlanmış-
sa da birçoklan tarafından, travma ve elle çalışmanın Dupuytren Kontraktürü 
etyolojisinde önemli rol oynamadığına inanılmaktadır(2, 5).

Gabbiani ve M ajno(ll) (1972), Dupuytren kontraktürlü 6 hastanın ame-
liyat spesmenlerinde özel fibroblast - myofibroblastiarın mevcudiyetini gös-
terdiler. Myofibroblastların fasyal kontraksiyon proçesinde rol oynadığını ve 
bunların aktif kontraktil hücre yapısında olduğunu kanıtladılar.

Albin ve arkadaşları (1975), Dupuytren kontraktürlü hastalardaki fasya 
kollajeninin, normal fasya kollajeninden daha az solubl olduğunu buldular(6).

Tedavi esas olarak cerrahidir. Vitamin E, kortizon ve radyoterapi de-
nenmiş, ancak geç sonuçlar başarılı olmamıştır(l).

GEREÇ ve YÖNTEM

«Dupuytren Kontraktürü» tanısı konulan 15 hastamızı, başvuru yakın-
maları, hastalığa ait bulgular, uygulanan tedavi yöntemleri, komplikasyon-
lar ve sonuçları açısından değerlendirdik. (Tablo : 1 de hastaların yaş ve 
cinsiyet dağılımı görülmektedir.)

Sonuçları değerlendirirken şu şekilde bir sınıflandırma uyguladık:

Çok iyi : Parmaklarda fleksiyon ve ekstansiyon normal, fonksiyon tam.

İyi : Fleksiyon ve ekstansiyonda hafif bir kısıtlanma var.

Orta : Eklem sertliği var, fleksiyon ve ekstansiyon kısıtlı.

Fena : Ameliyat öncesi hareket ve fonksiyonlara göre bir düzelme 
sağlanamamış.

BULGULAR

Hastalarımızın dosya No., yaş ve cinsiyetleri (Tablo 1), başvuru yakın-
maları, hastalığın yaşı, öz ve soy geçmişteki olumlu bulgular, (Tablo 2), fizik 
muayene bulguları ve uygulanan cerrahi işlem (Tablo 3) ve erken postoperatif 
sonuçlarla görülen komplikasyonlar da (Tablo 4) de gösterilmiştir. Şekil 
1 - 7)) de hastalarımızın pre ve postoperatif fotoğrafları görülmektedir.
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TABLO : I

: ■ : : !J: '■ x
Hasta Âdı Dosya No. Yaşı Cinsiyeti

-j ;r .  1. . :■ S .T. . 1353523 47 E
3., K.E. 1127833 37 E
3. E.U. 1151931 40 E
4. H.Ş. 991177 44 E
5. H.G. , . 691053 51 E
6. İ.T. 1 718491 54 E
7. ■ H.B. 691515 58 E

- V 8. . A.D.A. 751380 51 E
9. M:K. 1368943 52 K

10. N.H. 1313748 54 K
1 T. ' I.G. 504662 49 E

, 12. ; M.U. 1380630 70 E
13. İ .A. 1318008 60 E
14._ M.B. 1375139 52 E
15 : A Z . 1361844 52

Ort. yaş : 51
E

TABLO : II

Hasta Adı Başvuru Yakınmaları
Öz ve Soy Geçmişinde Hastalığın 
Olumlu Bulgular Yaşı

ti o S.T. Sol el yüzük ve küçük par
maklarını tam açamama.

1,5 yıl —

2. K.E. Sol el orta ve yüzük parmak
larını açamama, Sağ ayak ta
banında bir sertlik-

2 yıl Baba, amca 1 kardeşinde sol 
elde Dup. Kont, günde 1 pa
ket sigara, aralıklı alkol alıyor.

3. E.U. Sol el küçük parmakta kont. 9 yıl Babasında Dup. Kont, annesin-
(4 yıl önce başarısız cerrahi 
girişim sozkonusu)
Sağ e l1 yüzük ve küçük par- 2 yıl

de D. Meüitus sigara (günde 
2 paket) alkol kullanıyor.

makta bükülme..

4. H.Ş. Sağ el ayasında radyasyon ya- 3 yıl —
i âo.. . rgsı ve büzülme. Orta parma

ğını tam açamama.

5. H.G. Sağ el ayasında ve —
Sol el ayasında sertlikler, par
maklarda açılamama.

6. İ.T„ Her iki el ayasında sertlikler, Sağ : 2 yıl Sigara (günde 2-3 paket)
yüzük ve küçük parmaklarda Sol : 1 yıl 
bükülme.

7. H.Ş. Her iki ePayasında sertlikler. Sağ ; 13 yıl" —
; Sağda^yüzük ve orta parmak- Sol : 1 yıl

- -V larda büzülme. - ■ .
Peniste sola bükülme, sertlik



Hasta Adı
Öz ve Soy Geçmişinde Hastalığın 

Başvuru Yakınmaları Olumlu Bulgular Yaşı

8. A.D.A. Sağ el küçük parmakta bükül- 3 yıl 
me, el sırtında 5. metakarp . 

.başında çıkıntı.

Baba kalb' hast„ anne meme 
Ça. dan ex sigara [1 . paket] 
v e . alkol , kullanıyor.

9. M.K. Sağ el yüzük ve küçük par- 3 yıl 
maklarda bükülme, sertlik. ..

— ■

10. N.H. Sol el yüzük parmakta bükül- 3 yıl 
me,. avuç içinde sert odaklar.

Teyzesinde D. Mellitus, kendi
si. kalb. hastası.

11. Î.G. Her iki el yüzük1 parmağı hiza- 3-4 yıl 
sında sertlik ve bükülme-

..Alkol alışkanlığı.

12. M.U. Sol e! 5.. parmak, sağ el ,4.-5, _ 5 yi! 
parmaklarda bükülme. '

. Sigara kullanıyor.

13. LA. Sol el küçük, sağ e! yüzük par- 7 yıl 
maklarda bükülme. Ve sertlik
ler, .

S i gara-kullanıyor.

14. M.B. Sol ek yüzük parmağında-.bü- 3 yıl 
küîme ve ;avuç içinde sertlik.. - 'iv ‘ : 7 ■?!■

15. A.Z. Sağ el yüzük parmağında, ha- .4 yıl 
fjf, - bükülme, bu hizada ayuç .. 
içinde sertlik.

-Babası kalb hastası.

o -2 «4 , t

TABLO : III

Hasta Adı Fizik Muayene Bulguları Uygulanan Cerrahi İşlem

1. S.T. Sol el Rad. 4-4.  p.MP. eklemde 60° Sol total palmar fasiyektomi
fleks deformitesi, avuç içine .'uzanan : ?&'■
bantlar ve nodüller.-

2. K.E.

3. E.U.

4. H.Ş.

5, H.G.

Sol el Rad. 3-4.  p.MP. eklem ihazında, 
sağ ayak̂  1, MT. başı hizasında' ho- 
düller..

Sol Rad.. 5. p.MP. eklemde 90°, sol 
Rad. 5. p.MP. eklemde 90°, sol Rad- 4. 
p.MP. eklemde 60° fleks. Kont, sağ 
Rad. 4-5.  p.MP. eklemde 70-80 fleks. 
Kont., 2 adet nodul.

Sağ el Palmar bölgede açık yara ve 
nodul, Rad. 3. p.MP. eklemde 90°, PIP. 
eklemde 60° fleksiyon kontraktürü.1

Her iki el palmar bölge ulnar tarafın
da nodüller, sağ 4-5.  p.MP. eklem 30° 
fleksiyon kontraktürü.

Sol geniş parsiyel palmar; fasiyek- 
tomî (Z plasti ile)

Sağ total palmar fasiyektomi sol 
parsiyel palmar fasiyektomi Rad. 5. 
p PIP. kapsülotomi,^ palmar - bölgeye 
greft. , i

Sağ parsiyel palmar-f asiye ktomı 
(Z plasti ile)

Sağ. Par. palmar fasiyektomi.



Hasta Adı Fizik Muayene Bulguları Uygulanan Cerrahi İşlem

6. İ.T. Her iki el 4-5.  p.MP. eklemde [Sağ da
ha fazla) Fleks. Kont.+nodül,

Sağ parsiyel palmar fasiyektomi 
(Z plasti ile).

7. H.B. Her iki el palmar multipl nodüller, sağ 
Rad. 4 - 5. p.MP. eklemde 90° Fleks. 
Kont.

Sağ parsiyel palmar fasiyektomi-F 
full - thickness greftleme, sol Par. 
palmar fasiyektomi.

8. A.D.A. Sağ Rad. 5. p.MP. eklem proksimalin- 
de nodül+fibröz bant.

Sağ parsiyel palmar fasiyektomi 
[Z plasti ile).

9. M.K. Sağ Rad. 4. p. 30°, 3. ve 5. p. 10-20° 
fleksiyon kontraktürü.

Sağ geniş parsiyel palmar fasiyek
tomi.

10. N.H. Sol Rad. 4. p.MP. eklem 45° Fİ. Kont. —

11. l.G, Her iki el Rad. 4. p.MP. eklemde 30°, 
PIP. eklemde 20-25° Fleks. Kont, ve 
avuç içinde nodüller, 3-4.  p. uzanan 
bantlar.

Sağ geniş parsiyel palmar fasiyek
tomi.
Sol geniş parsiyel palmar fasiyek
tomi.

12. M.U. Sol Rad. 5. p. 60°, sağ Rad. 4-5.  p.MP. 
ve PIP. eklemlerde 45° Fleks. Kont.

Sol Par. palmar fasiyektomi, 
Sağ total palmar fasiyektomi.

13. İ.A. Sol el Rad. 5. p. ve sağ el Rad. 4. p.MP. 
eklem 60°, PIP, eklem 45° F. Kont.

Biîateral total palmar fasiyektomi.

14. M.B. Sol el Rad. 4. p.MP. eklemde 30° 
Fleks. kontraktürü.

Sol Par. palmar fasiyektomi.

15. A.Z. Sağ Rad. 4. p.MP. eklemde 20° Fleks. 
Kont.

Sağ Par. palmar fasiyektomi.

TABLO : IV

Hasta Adı Erken Post. Op. Sonuçları Komplikasyonlar

1. S.T. Çok iyi —

2. K.E. Çok iyi — -
3. E.U. iyi Deri defekti+Hematom
4. H.Ş. Orta Yara açılması
5. H.G. İyi —

6. İ.T. İyi Rad. 4. p. hipoestezi
7. H.B. Orta —

8. A.D.A. İyi —

9. M.K. Çok iyi Hafif ödem
10. N.H. — —

11. İ.G. Çok iyi —

12. M.U. Çok iyi — ■

13. İ.A. İyi Ödem
14. M.B. Çok iyi —

15. A.Z. Çok iyi —
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Şekil 1 : 6 No.'lu hastamızın her iki elinde Şekil 2 : Aynı hastanın sağ elinin Parsiyel 
Dupuytren Kontraktürü görünümü. fasiyektomi yapıldıktan sonraki görünümü.

Şekil 3 ve 4 : 11 No.'lu hastamızın sol ve sağ elinde yüzük ve küçük parmaklarında 
kontraktür. ■ . •••-.., ; „

Şekil 5 : Aynı hastada her iki elin ameliyat Şekil 6 : 3 No.’lu hastamızın her iki elinde 
sonrası görünümü. Dupuytren kontraktürü, sol el küçük par

makta aşırı fleksiyon kontraktürü [yakla
şık 90°).
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Şekil 7 : Aynı hastanın sol elinin total 
palmar fasiyektomi ve deri grefi uygula
ması sonrası görünümü.

TARTIŞMA

Dupuytren kontraktürü genellikle erkeklerde ve orta yaş grubunda görül-
mektedir^). Tablo 1 de izlendiği gibi, konu edilen 15 hastanın 14 ü erkektir 
ve bu hastaların en yaşlısı 70, en genel 37 yaşındadır. Yaş ortalaması 51 ola-
rak bulunmuştur.

Hazırlayıcı faktörlerden; ailenin başka fertlerinde Dupuytren Kontrak- 
türü bulunmasına dair, pozitif aile öyküsü 2 hastamızda, ailede D, Mellitus 
2 hastada, kalb hastalığı 2 hastada saptanmış ve alkol alışkanlığı olan 4 
hasta ile sigara alışkanlığı olan 6 hasta bulunmuştur. Bu bulgular Fraser- 
Moodie (10) tarafından bildirilenlere uyar.

Familyal ilişkiyi Matthews(3) de bildirmiştir. Alkolizm ile Dupuytren 
Kontraktürü arasındaki ilişki de birçok araştırıcılar tarafından kanıtlanmış- 
tır( l, 2, 9).

Hastalarımızın başvuru yakınmaları ve fizik bulgularını (Tablo I ve ili) 
gözden geçirdiğimizde; hastalığın Radial 4. parmak İVİP, eklemi palmar yü-
zünde bir nodül olarak başladığı, benzer nodülün 8 hastada 5. parmağın 
MP. eklemi palmar yüzünde görüldüğü, 3 hastada da 3. parmak proksimalin- 
de nodül görüldüğü dikkati çekmektedir. Daha sonraları bu nodüller hizasın-
da bant oluşumu ve bunu izleyerek bu parmaklarda fleksiyon kontraktürleri 
meydana gelmektedir.

Hastalığın genellikle yavaş seyirlî olduğu kabul edi!mektedir(5, 9, 12) 
Bizim bulgularımıza göre de nodül oluşumu ile kontraktür oluşması arasın-
da en az 1 yıllık bir süre geçmekte ve hatta 13- 15 yıl gibi bir zaman ge-
re keb ilmektedir (Tablo II). Rodrigo ve arkadaşları(l) ise bu süreyi 1 -7  yıl 
olarak bulmuşlardır.

96



Dupuytren Kontraktürü her iki elde de oluşabilir. Zachariae(2) nin ol-
gularında sağ elde görülme oram (% 53,5), sol elde görüme oranı da 
(% 43,9) olarak bildirilmiştir. Bizim hastalarımızda ise 7 hastada her iki 
elde (% 46,6), 4 hastada yalnız sağ elde (% 26,7) ve yine 4 hastada yal-
nız sol elde (% 26,7) Dupuytren Kontraktürü saptanmıştır (Tabloli).

Bir hastamızda Plantar fasyada Palmardakine benzer bir nodül, diğer 
bir hastamızda da peniste bir nodül (Peyroni hastalığı) saptanmıştır. Bu, 
literatürde izlenen oranlara uymaktadır(13).

Günümüzde Dupuytren Kontraktürünün kesin tedavisinin cerrahi oldu-
ğuna inanılmaktadır. Ancak, cerrahi tedavinin türü üzerinde fikir birliği yok-
tur. Palmar Fasyatomi, Subtotal Fasiyektomiye öncü olarak Palmar Fasyo- 
tomi, hastalıklı fasyanın eksizyonu (Subtotal veya Parsiyei Fasyektomi), 
Total-Fasyektomi, subtotal veya Total Fasyektomi ile birlikte deri grefti uy-
gulaması denenmekte olan cerrahi tedavi yöntemleridir(l, 2, 4, 12, 15,16).

Biz 4 hastamızda Total Fasyektomi, diğerlerinde de Subtotal (Parsiyei) 
Fasyektomi uyguladık. Subtotal Fasyektomi yapılan hastaların ikisine palmar 
deri grefti uygulandı (Tablo III).

Fasyotomi prosedürü hastalığın başlangıç döneminde önerilmiş ise de 
hemen her zaman rekürrensle sonuçlandığı için bugün birçokları tarafından 
terk edilmiş bir yöntemdir. Hastalıklı fasya kesiminin çıkarılması (Subtotal 
fasyektomi), yeterli tedavi sağlamakta ise de; bu girişimin başarısı hastalığın 
yaşı ile ilgili olmaktadır. Cerrahi girişim uyguladığımız bütün hastalarımız-
da başarılı sonuç aldığımız söylenebilir (Tablo IV). Buna göre 7 hastada «çok 
iyi», 5 hastada «iyi» 2 hastada da «orta» derecede düzelme sağlanmıştır. 
Bu sonuçlar Honner(12) İn bildirdiği sonuçlarla uyumlu ise de, henüz geç 
sonuçlar alınmamıştır. Bu nedenle kesin kanıya varabilmek için daha uzun 
bir süreye gerek vardır.

Ameliyat sırası ve sonrası dönemde görülen komplikasyonlar büyük bir 
önem taşımamaktadır (Tablo IV). 9 hastada herhangi bir komplikasyon İzlen-
memiş, 2 hastada ödem, 1 hastada Radial 4. parmakta hipoestezi ve 2 has-
tada deri defekti oluştuğu görülmüştür. Bu gözlemler Honner(12) ve Rodrigo 
ve arkadaşları(l) nın bulguları ile uyumludur.

SONUÇ

1. Dupuytren Kontraktürü ilerleyici gidişti bir hastalıktır.

2. Bu hastalık, daha çok erkeklerde görülmektedir. Öncelikle yüzük 
parmağında oluşmakta, daha sonra küçük ve orta parmak da mlaya katıl-
maktadır.
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3. Sağ ve sol elde eşit oranlarda görülmekte, hastalık iİerledik;e her 
iki elde 'birlikte oluştuğu izlenmektedir.

4, Subtotal Fasyektomi veya hastalıklı fasyanın ekslzyon, yeterli bir 
düzelme sağlamaktadır.

S U M M AR Y 

Dupuytren’s Contracture

We summarized patients w ith  Dupuytren's Disease, according to the ir complaints, 
age, etiology of the disease, physical findings, surglcal procedure, results and comp- 
lications. We compared th is data w ith  reports.

Dupuytren’s Disease in usually seen in both hands equally, and in middle aged 
men. Wide excision of the affected fascia gives us satisfactory resu lt in cases vvhere 
jo in t and tendon deform ities are not present.
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