UST EKSTREMITE’DE AVULSIYON
YARALANMALARININ ONARIMI
Selçuk AKIN, Mesut ÖZCAN, Ramazan KAHVECİ, Erhan ŞAFAK, Ahmet KARACALAR
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, E l Cerrahisi Bilim Dalı, Göriikk, B U R S A

ÖZET
Parmak ve el avulsiyon yaralanmalarının cerrahi tedavisi teknik
güçlüklerle doludur. Estetik vefonksiyonel sonuçlar da halen tatmin
edici değildir
Kliniğimizde 1987 ve 1995 yıllan arasında 84 hasta önkol, el ve
parmak avulsiyon yaralanması için tedavi edildi. Seksendört hastanın
61’iparm ak avulsiyonu, 23'ü el ve önkol avulsiyon yaralanması idi.
Parm ak a v u lsiyonlanndan 4 5 tanesi y ü z ü k avulsiyonu idi.
Ulbaniak’ın sınıflandırmasına göre 45 yü zü k avulsiyonunun 2 tanesi
klas 1, 9 tanesi klas II, ve 34 tanesi klas I I I olarak sınıflandırıldı. Uç
olguya replantasyon ve 9 olguya revaskülarizasyonyapıldı. Replante
edilen parmakların fonksiyonu sınırlı idi. Diğer hastalar tüp flepler,
kısmi kalınlıkta derigrefti, ray amputasyon, serbestfasyal venozfelp,
birinci ve ikinci dorsal metakarpal arterfepleri ve ters akımlı önkol
adaflepleri ile tedavi edildi. Yimıiüç el ve önkol avulsiyon yaralanması;
göğüs ve karınflepleri, ters akımlı önkol adaflepleri, derigrefti ve
serbest flepler ( lateral kol, skapular ve latissimus dorsi) ile tedavi
edildi.
E l avulsiyon yaralanmalarında memnun edicifonksiyonel sonuçlar,
kısmi kalınlıkta deri grefti ve ters akımlı önkol adaflepleri ile elde
edildi. Parmak avulsiyonlannda ise replantasyon, ray amputasyon,
birinci ve ikinci dorsal metakarpal arter fleplerinin sonuçları
fonksiyonel olarak iyi idi.
A nahtar Kelimeler: Avulsiyon yaralanmaları, Y ü zü k avulsiyonu,
El soyulması

SU M M ARY
Reconstruction o f Upper Extrem ity Avulsion injuries
The surgical management offm ger avulsion injuries and hand de
gloving injuries isfraught with technical dijficulties. The esthetic and
functional results are stili farfrom being satisfactory.
Eighty-four patients ıvere treatedfor theforearm, the hand and the
fm ger avulsion injuries betıveen 1987 and 1995 at our department.
Sixty one o f the 84 patients ıvere thefm ger avulsion injuries and 23
patients ıvere the hand and theforearm degloving injuries. O f ali the
fm g e r avulsion injuries, 45 ıvere ring avulsions. According to
Urbaniak's classification, o f the 45 ring avulsion injuries 2 ıvere classifted as class I lesions, 9 as class I I lesions, and 34 as dass I I I lesions.
Three replantaüons and 9 revascularizations ıvere performed. The
function o f the replantedfıngers was limited. The remaining patients
ıvere treated müh tubed pedideflaps, split thickness skin graft, ray
resection, free fascial vensousflap,fırst and second dorsal metacarpal
arteryflaps and distally based islandfaps oftheforearm. Tıventythrec
degloved hand andforearms ıvere covered m üh chest and abdominal
flaps, the distally based islandflaps offorearm, split-thickness skin
graft and free flaps (lateral arm, scapular and latissimus dorsi).
The most satisfactoryfunctional results in hand avulsion injuries ıvere
achieved by the distally based island flaps offorearm and split thick
ness skin graft coverage. The results of the replantaüons, ray resections,first and second dorsal metacarpal arteryflaps ıvere functionally
satisfactory at thefınger avulsion injuries.

K ey Words: Avulsion injıtries, Ring avulsion, H and degloving.

GİRİŞ
El ve parmak avulsiyon yaralanmaları sanayinin
gelişmesi ile birlikte artmıştır. Bu kazalar genellikle pres
ve silindir gibi makinalarda olmaktadır. Tekparmaktaki
avulsiyonlar ise daha çok 4. parmakta görülmektedir.
Bu parmakta bulunan yüzüğün bir yere takılması
sonucu, genellikle de kamyondan atlarken, yüzüğün
kamyon kasasına takılması ile meydana gelmektedir.1,2
A vulsiyon y aralanm alarında, sıklıkla el ve
parmakların dorsalındeki deri soyulmaktadır. Voler
bölgede ise palmar aponevrozun, subkutanöz doku ile
bağlantısının güçlü olmasından dolayı deri daha az
sıklıkla soyulmaktadır.1Parmaklarda arter, ven ve digital sinirler deri ile birlikte soyularak sadece kemik ve

tendonlar sağlam kalmaktadır. Soyulan parça içinde
distal falanks, tırn ak ve tırn a k yatağıda
bulunabilmektedir. Avulsiyon yaralanmaları önkol ve
elbileğinde de görülebilir. Fakat total el ve önkol
soyulm alarına daha az sıklıkla rastlanılm aktadır.1
Avulsiyon yaralanmalarının cerrahi tedavisi güçtür ve
doktoru sıkıntıya sokmaktadır. Eskiden olduğu gibi,
günümüzde de halen mükemmel estetik ve fonksiyonel
sonuçlar elde edilememiştir. 1,3’4’s Daha mükemmel bir
sonuca ulaşmak için çalışmalar sürmektedir.
Biz kliniğim izde avulsiyon yaralanm alarını
konvansıyonel metodlara ilave olarak el dorsalinden ve
önkoldan hazırlan an flepler ile tedavi ederek
yaralanmalara çözüm bulmaya çalıştık.

5. T ü rk El Cerrahisi ve Ü st Ekstremi t e Kongresinde sunulmuştur. (26-29 Ekim 1996, Pamukkale-Denizi i)
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GEREÇ ve YÖNTEM

Tablo 1; Parmak avulsiyonlarında tedavi yöntemleri

Ö nkol, el ve parm aklarında Defekt
Olgu
Cilt
Revasküla- Replan Tüp Pediküllü
Deri
Ray
Serbest
sayısı sütürü
rizasyon
Ampu Grefti
tasyon Flep
Ada
Fasyal
avulsıyon yaralanması olan 84 hasta
tasyon
Fiepleri Venöz Flep
1987 ve 1995 yılları arasında
1.parmak
7
1
1
2
3
kliniğimizde tedavi edilmişlerdir. 2.parmak
4
3
1
B u n lard an 61 tanesi parm ak 3. parmak 2
1
1
9
2
7
9
2
13
3
avu İsiyonu, 23 tanesi ise Ön kol ve el 4. parmak 45
S.parmak
3
3
avıılsiyonu idi. Olguların 25 tanesi
kadın, 59 tanesi erkekti. Yaşlan 4 ile 75 yaş Tablo 2: Önkol ve el avulslyonlarında tedavi yöntemleri
arasında değişmekte, ortalama yaş 38 idi.
Deri
Subpek Abdominal
Olgu
Serbest
Ters Ön Kol
Etyolojide kamyon kasasından atlarken ve Defekt
Fiep
Grefti
Ada Fiepleri
sayısı
toral Flep
Flep
merdivenden düşerken yüzüğün takılması ile
1
1
pres ve silindir şeklindeki makinalarm yaptığı Önkol dorsali
1
1
Önkoi voleri
iş kazalan vardı. Parmak avulsiyonları birinci El
9
2
4
4
21
2
parmakta 7 tane, ikinci parmakta 4, üçüncü
parmakta 2, dördüncü parmakta 45 ve beşinci parmakta
olguda ise defektler distal falanks ampute edilerek kısmı
3 tane idi (Tablo-1). Önkol ve el avulsiyonlarmdan 21
kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı.
tanesi elde, 1 tanesi önkol dorsalinde ve 1 tanesi de
Üçüncü parmaktaki avulsiyon yaralanmalanndan
önkol volerinde idi (Tablo 2).
1 tanesinde defekt distal pediküllü 2.dorsal metakarpal
Birinci parmaktaki avulsiyon yaralanmalarından 1
arter flebi ile kapatıldı. Bir tanesine ray amputasyon
tanesine replantasyon yapıldı ve başarılı oldu (Şekil
yapıldı.
la,b), Arter ve ven anaztomozlarında interpoze ven
Üçüncü parmaktaki avulsiyon yaralanmalanndan
grefti kullanılmadı. İki olgu subpektoral tüp flep ile
1 tanesinde defekt distal pediküllü 2. dorsal metakarpal
onarıldı. Bir olguda kısm i kalınlıkta deri grefti
arter flebi ile kapatıldı. Bir tanesine ray amputasyon
uygulandı. İki olgudaki defekt ters akımlı radial önkol
yapıldı.
flebi ile kapatıldı. Bir olguda İse parmağın volen birinci
D ördüncü parmaktaki avulsiyon yaralanmaları
dorsal metakarpal arter flebi ile dorsalı İse ikinci dorsal
“ring avulsion” Urbaniak’m yaptığı sınıflamaya göre
metakarpal arter flebi ile onarıldı. Voler yüzdeki flep
sınıflandınldı. Klas I tipinde 2 olgu vardı. Bunlar cilt
nörosensoriyal hazırlandı (Şekil 2-a,b,c). Dorsaldeki
sütürü ile onarıldı. Klas II A tipinde 5 olgu vardı ve
flepte daha sonra venöz yetersizliğe bağlı parsiyel kayıp
bunların dijital arterleri onarıldı. Klas II C tipindeki 4
oldu ve üzeri tam kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı.
olguda ise dorsal venler anastozomoze edildi. H er iki
İkinci parmaktaki avulsiyon yaralanmalarından, 1
anastomozdada interpoze ven greftleri kullanılmadı.
tanesi için önkol volerinden sadece fasya ve cilt altı
Diğer kalan 34 olgu Klas III tipinde idi. Bunlardan 2
dokusu alınarak venöz flep hazırlandı. AV-VV şeklinde
tanesine mikrovasküler replantasyon yapıldı. Bir tanesi
olan flepte, arter anostomozu “commotı” dijital artere,
yaşadı, diğeri ise nekroz oldu. O lguda ven grefti
ven anaztomozu ise el dorsalindeki bir vene yapıldı.
kullanılm adı. O n ü ç olguda soyulan parm aklar
Flebin üzeri kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı. Uç

Şekil 1-A: Sağ et 1. parmak proksimaî falanks ortasından amputasyon ile sonuçlanan avulsiyon yaralanması. B: Olgunun ameliyat sonrası 8. aydaki
görünümü. Parmağın MP ve İP eklemlerinde hareket sınırlı idi.
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Şekil 3-A: Sol el dördüncü parmakta ring avulsiyon yaralanması B:
Subpektoral tüp fleb ile defekt örtüldükten sonra 1. yıldaki görünümü.

Şekil 2-A: Sağ el 1. parmağını silindir şeklindeki makinaya sıkıştırma
sonucu MP eklem hizasından soyulmuş parmağın görünümü. B,C:
Parmağın voler yüzü 1. dorsal metakarpal arter flebi ile dorşati ise 2.
dorsal metakarpal arter flebi ile kapatıldı. Donör sahaya kısmi kalınlıkta
deri grefti kondu. Olgunun 5 yıl sonraki görünümleri.

subpektoral bölgeden hazırlanan tüp flepler ile onarıldı
(Şekil 3-a,b). Dokuz tanesinde ise distal falanks ampute

20

edilerek defekt kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı.
Yedi olguya ray am putasyon yapıldı. Bir olguda
soyulmuş parmak distal pediküllü fasyal posterior
interosseos flep ile Örtülerek üzeri kısmi kalınlıkta deri
greftiyle kapatıldı. İki olguda ise defekt 2. dorsal
metakarpal arter flebi ile örtüldü.
Beşinci parmaktaki 3 avulsiyon yaralanmasında dis
tal falanks ampute edilerek, defektler kısmi kalınlıkta
deri grefti ile kapatıldı.
Elinde soyulma yaralanması olan 21 olgu mevcuttu.
Yaralanma seviyeleri, 12 olguda metakarplann ortasında,

T ürk Plast Cer Derg (1997) Cîlt:5, Sayı:l

Şekil 4-A: Sağ elinden pres ile yaralanma sonucu 2,3,4,5. parmakların dorsalindedefekt olan olgu.B: Defekt, serbest lateral kol flebi İle kapatıldı. Sonra
parmaklar ayrıldı. Olgunun ameliyat sonrası 2. yıldaki görünümü.

8 olguda el bileğinde ve 1 olguda parmakların dorsalinde
idi. iki olguda defekt serbest mikrovasküler flepler ile
örtüldü. Bir olguya serbest lateral kol flebi, diğer olguya
ise serbest skapular fîep yapıldı.
Olgu 1: 48 yaşında, erkek hasta (Şekil 4-a,b). Pres
makinasma sağ elini kaptırma sonucu 1. parmak hariç
diğer parmakların dorsalinde, ekstensor tendonlarıda
içine alacak şekilde, tırnak altından M P eklemine kadar
uzanan yaralanma m ecuttu. Bu olguya sağ koldan
hazırlanan serbest lateral kol flebi yapılarak, defekt

örtüldü ve cerrahi sİndaktili oluşturuldu. Postoperatif
3. ve 6. aylarda flep içindeki parmaklar ayrıldı. Daha
sonra PIP ve DİP eklemlerine art r od ez yapıldı.
Dört olguda defektler ters akımlı önkol ada flepleri
ile Örtüldü. Bir olguda defekt ters akımlı radial Ön kol
flebi, bir olguda ise ters akımlı ulnar önkol ada flebi ile
kapatıldı (Şekil 5-a,b). Diğer iki olguda ise, el bileğinden
olan soyulma için parmaklar kısmi kalınlıkta deri grefti
ile kapatıldı. 1. parmak ve 1. veb örtüm ü ise ters akımlı
radial önkol flebi ile yapıldı.

Şekil 5-A: Pres ile yaralanma sonucu sağ el voler ve dorsal yüzde başparmak hariç diğer parmaklan içine alan avulsiyon yaralanması, B: Defekt, ters
akımlı ulnar önkol flebi yapılarak örtüldü. Olgunun ameliyat sonrası 6. aydaki görünümü.
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A
Şekil 6-A: Sol elini silindire kaptırma sonucu el bileğinden total cilt soyulması olan olgunun görünümü, B: Distal falankslar ampute edilerek 2,3,4,5.
parmaklar kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı. Birinci parmak ve ters akımlı radialönkoiflebi ile onarıldı. Olgunun ameliyat sonrası 2. yıldaki görünümü.

Olgu 5: 26 yaşında, kadın hasta (Şekil 6-a,b). Sol
elini silindire kaptırma sonucu, el bileğinden itibaren
tüm elinde cilt soyulması mevcuttu. Hastanın 2,3,4,5.
parmaklarında distal falankslar ampute edilerek, defekt
uyluktan alman kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı.
Birinci parmak ise ters akımlı radial önkol ada flebi ile
Örtüldü, Üç ay sonra bu flepten kaldırılan diğer bir flep
ise 1.veb onanını yapıldı. Fonksiyonel olarak parmaklar
M P’den hareket etmekte, PİP’de ise hareket açıklığı
sınırlı idi.
Dört olguda defektler, subpektoral flep ile kapatıldı.
Sonra flebe delayİng işlemleri yapılarak karın derisi ele
taşındı. Daha sonra flebin içindeki parmaklar ayrıldı.
İki olguda, distal falankslar ampute edilerek defekt,
kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı,
Önkol dorsalindeki soyulma yaralanması olan bir
olguda defekt serbest latissimus dorsi flebi ile örtüldü.
Bu olguda ekstansor grub kaslardada kayıp olduğu için
m yokutanöz flep kullanıldı. Bir olgudaki önkol
volerindeki soyulma için kısmi kalınlıkta deri grefti
uygulandı.

BULGULAR
O lg u ların takip süreleri 1 ile 6 yıl arasında
değişmekte idi. Tüp flep yapılan olgularda, flep kalınlığı
ve duyu kusuru en önemli şikayet konusu oldu. Bu
olgular parmakların MP (metakarpofalangial) eklemden
ortalama 75° ve PIP (proksimal interfalangial) eklemden
ortalam a 70° fleksiyona getirdiler. E kstansiyon
hareketleri İse M P ve PIP eklemde tam idi, Greft ile
örtülen parm aklar ince idi. Bazan yara açılmaları
olm aktaydı. M P eklem den ortalam a 60° ve PIP
eklem den ortalam a 50° fleksiyon yapmaktaydılar.
Ekstansiyon ise M P ve PIP eklem lerinde 10°-20°
arasında kısıtlı idi. Ray amputasyon yapılan olgularda
parm ak eksikliği dışında b ir şikayet gelm edi.
99

Replantasyon yapılan olgularda MP ve PIP eklem
hareketleri sınırlı idi. Sadece arter ve ven onarımı
yapılanlarda fonksiyon açısından bir sorun çıkmadı.
Olgularda statik iki nokta ayırım testi 7-8 m m bulundu.
Birinci parmaktaki avulsiyon yaralanması için 1. ve
2. dorsal metakarpal artere dayalı flep yapılan olgunun
5 yıl sonraki kontrolünde, parmağın normal bir parmak
görünümünde olduğu, volar yüzdeki flebin ise palmar
deriye benzer bir görünüm aldığı izlendi. Ayrıca voler
yüzdeki flep nörosensoriyal olduğu için, yapılan duyu
muayenesinde statik iki nokta ayırım testi 8-10 mm
idi.
E ldeki soyulm alar için yapılan karın flebi,
subpektoral flep ve serbest skarpular flep boksör eli
görünümü verdi. Daha sonra fleplere “Hposuction”
yapılarak inceltildi. Diğer aşamalar da ise fleblerın
içindeki parmaklar ayrıldı. Karın flebi yapılan bir olguda
birinci parmak sağlam olduğu için fleple Örtülmüş olan
ikinci parmağa sol ayak başparmağından alman “wrap
around flap” ile hem duyusal bir yüzey sağlandı, henıde
tırnak yapıldı. Başka bir olguda ise 2. parmağa ayaktan
duyusal birinci veb flebi getirildi. Ters akımlı ön kol
flepleri ile onarılan olgularda, parmaklar yukarıdaki
fleblere göre daha ince oldu. Eldeki defektleri greftlenen
2 olgu ile, 1. parmak ve 1. veb aralığı ters akımlı önkol
flebi ile kapatılan ve diğer parmakları greftlenen 2
olgunun elleri estetik açıdan iyi olmamakla birlikte
ellerini günlük işlerinde kullanmaktaydılar.
Olguların hepsi ameliyat sonrası erken dönemde
ellerini ve parm aklarının üşüdüğünü belirttiler.
A m eliyattan bir yıl sonra parm akları greftlenen
olgularda bu şikayetlerin devam ettiği, diğer olgularda
ise üşümenin azaldığı veya tamamen geçtiği görüldü.

TARTIŞMA
Parmak avuls iyonları, basit bir deri yırtılmasından,
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digital a rte rle rin kapalı hasarına ve parm ağın
soyulm asından, parm ağın am putasyonuna kadar
değişebilir. Tedavi m eto d ların d a basit b ir cilt
sütüründen, lokal ve uzak fleplere, mikrovasküler
replantasyondan, am putasyona kadar değişebilir.
Urbaniak isimli araştırıcı, yüzük soyulma “ring avulsion” yaralanmalarını Klas I, II ve III olmak üzere
sınıflayarak, tanıda yardımcı olmuştur.6,7
Açık kalan tendon, kemik ve eklemlerde dolaşımın
tekrar sağlanmasına yardım etmek için, hemen deri
örtümü gereklidir.4 Tek bir parmağın izole avulsiyon
yaralanmasının tedavisi halen tartışılan bir konudur. İlk
zamanlar soyulmuş parmak, subpektoral bölgeden,
karşı koldan ve kasık bölgesinden hazırlanan tüp
şeklindeki deri fleblerinin içine konmuştur. Fakat uzun
süren işlemler gerektirmesi, immobilizasyon süresinin
uzun olması, şişman parmak olması, eklem sertliklerine
yol açması, hiperpigmente olmaları ve duyusu olmayan
bir parmak gibi özelliklerinden dolayı başka metodlarm
aranmasına gerek duyulm uştur. Ray am putasyon
yapılan olgularda ise elin palmar genişliğinin kaybolması
ve 4. parmakta olan yaralanmaların sosyal yaşamda
sem bolik b ir görev gören y ü zü k parm ağ ın ın
am putasyonu psikolojik etkiler yaratmıştır.3 1971
yılında Chase, ada flepleri ile örtüm yapmış ve Frederiks
ise soyulmuş parmağın dorsum una deri greftleri
koymuş, volar yüzüne de geniş bir nörovaskuler “eross
fınger” ada flebi yapmıştır. Daha sonraları O ’Brien
tarafından replantasyon girişimleri olmuştur. Steichen,
R ussell
ve
S trickland
m ikrovasküler
revaskülarizasyonda başarılı olmuşlardır.4 Diğer bir
yöntemde devaskülarize olduğu için soyulmuş distal
falanksın am pute edilm esi ve deri greftİ ile
Örtülmesidir,1 Ayrıca inceltilmiş bir kasık flebi ile
parm ak voler y ü zü n ü n ve k enarlarının Örtüm ü
yapılmış, parmak dorsumuna ise tam kalınlıkta deri
greftı konm uştur.8 Parmak volerine kısmi kalınlıkta
deri grefti, dorsaline kasık flebi yapılan olgularda da
bildirilmiştir.9 Temporoparietal fasya flebi ile de onarım
yapılmıştır.10Yme soyulmuş 1. parmakiçin ters akımlı
radial ön kol flebi kullanılmıştır.1,3
Kliniğimizde bu yöntemlere ilave olarak bazı flep
uygulamaları yaparak soruna çözüm bulmaya çalıştık.
Distal pediküllü posterior İnterosseöz flebin, sadece
fasyasım alarak üzerine kısmi kalınlıkta deri grefti
koyduk. Aynı şekilde ön koldan serbest fasyal venoz
flep hazırlanarak üzerine deri grefti kondu. Başka bir
yöntemle de 1. parmak onarımı için voler yüz 1. dorsal
metakarpal artere dayalı nörosensoriyal flep ile dorsal
yüz 2. dorsal metakarpal artere dayalı flep ile örtüldü.
D ördüncü parmaktaki avulsiyon için ise 2. dorsal
metakarpal arter flebi kullanıldı. Tüp fleplere ve distal
pediküllü ters ön kol fleplerine göre parmakların daha
ince olduğu görüldü.

Tam soyulmuş parmaklarda başarılı replantasyona
rağmen fonksiyonlar sınırlıdır.3,11 Bunun yanında eğer
soyulan kısım parçalı değilse, interpoze ven greftleri
kullanarak replante edilen parmakların yaşama şansları
yüksek olmaktadır. Fonksiyonel sonuçların da daha iyi
olduğu bildirilmektedir.3,7 Başparmak elin en önemli
parmağı olduğu için, başarı oranı düşük olsa bile
avulsiyon
y aralanm alarında
replantasyon
denenmelidir.5
El ve ön kol avulsiyonlarında soyulmuş derinin,
yerine tekrar dikilmesi önerilmemektedir. Tedavide
esas nokta eli erkenden iyi bir deri ile örtm ektir.1
Soyulm uş el, karında o lu ştu ru la n b ir cebe
gömülebilir.1,2 Epigastik flepler daha İnce, abdominal
flepler ise daha k alın d ır.2 Fakat bu flep lerin
dezavantajları fazladır. B unlar; boksör eldiven
görünümündeki el, eklem sertliği, sindaktili oluşumu;
1. veb kontraktürü, duyusu olmayan bir el ve elin
göm ülü olduğu d u ru m d a enfeksiyon gelişm e
olasılığının fazla olmasıdır. Bundan başka, soyulmuş
elde devaskülarize olan distal falankslar ampute edilerek
kısmi kalınlıkta deri grefti uygulaması ile iyi fonksiyonel
sonuçlar elde edilmiştir.1,11 Ters akımlı önkol flepleri
de el soyulmalarında kullanılmıştır.1
Avulsiyon yaralanm alarında, deri örtüm ünün
yanında diğer bir sorunda ele duyusal bir yüzey
sağlamaktır, Ö zellikle 1. ve 2. parmağın duyusu
önemlidir. Literatürde çeşitli duyusal serbest flepler
kullanılmıştır. Bunlardan dorsalis pedis flebi, ayaktaki
birinci veb flebi ve yine ayaktan hazırlanan “wraparound” flebi, lateral kol flebi, radial önkol flebi en fazla
kullanılan fleplerdir.13
Kliniğimizde bir olguya “wrap-around” flebi ile,
bir olguya da birinci veb flebi ile duyusal yüzey onarımı
yapıldı.
Replantasyon yapılan olgularda dijital sinirler ya
p rim er dikilm ekte ya da araya greft konarak
onarılmaktadır. Replante ettiğimiz olgularda, dijital
sinirler primer dikilerek, parmakta iyi bir duyu sağlandı.
Kliniğimizde soyulan eller için skapular serbest
flebi, ters akım lı ulnar ve radial önkol flebleri
kullanılmıştır. Skapular flep, abdominal fleplerden
sadece tek aşamalı doku aktarımı nedeniyle bir avantaj
şağlamış. Fakat bu flepte onlar gibi şişman olmuştur.
Ters akımlı önkol flebleri abdominal ve subpektoral
fleplere göre daha ince olmasına rağmen yine de
istenilen incelikte parmaklar oluşturulamamıştır,
Sonuç olarak el avulsiyonlarında ters akımlı Önkol flebi
ile birlikte uyguladığımız deri greftinde görünüm ve
fonksiyonel olarak daha iyi sonuçlar elde ettik. Parmak
avulsiyonlarında ise replantasyon, ray amputasyon, 1.
ve 2. dorsal metakarpal arter flebi uyguladığımız
olgulardan elde ettiğimiz sonuçlar diğerlerine göre
estetik ve fonksiyonel olarak daha İyi idi.
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