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ÖZET

S I M MA R Y

Tendon yaralanmaları el travmalarının önemli bir parçası
olup, onarım larındaki başarı oranı tanının doğru
konulmasına, İntraoperatif cerrahi stratejilerinin doğru
belirlenmesine ve cerrahi sonrası rehabilitasyonun iyi
planlanmasına bağlıdır. Bu yazıda fleksör tendonların
onarımında izlenmesi gereken temel prensipler ve son
gelişmeler özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fleksör tendon yaralanması, onarım

Flexor Tendon Injuries
Successful repair offlexor tendon injuries, which are one o f
the most common injuries o f the hand, depends on the exact
diagnosis o f the injured tendon and associating pathologies,
precise surgical techniquefor tendon repair and a goodpostoperative rehabilitation. Thİs paper summarises the principal technigues and the recent developments in theflexor ten
don repair.
Key Words: Flexor tendon injury, repair

GİRİŞ
Galen 2. yüzyılda ilk kez tendonlardan anatomik bir
yapı olarak bahsederek tendonları “ligament ile sinir
birleşimi olarak tanımlamıştır. 10. yüzyılda İbn-i Sina
tendon onanmı önermiştir. 1752 ’de Albreclıt Von Haller
tendonların ağrıya duyarsız olduğunu belirtmiş, 1916’da
Mayer tendonlardaki avasküler alanlarla tendonlardaki
kan dolaşımını anatomik olarak göstermiştir. Bunnell
sonraki yıllarda “no man's land” olarak tariflenen alanda
yapılan onarımlarm postoperatif kötü sonuçlandığına
dikkat çekmiş, 1959'da Verdan eldeki fleksör tendon
onaranlarında klinik prognozu etkileyen anatomik
alanlar üzerine çalışmalarım yayınlamıştır. Bunu 1967’de
Kleinert’in “no man's land’- alan I l’de elde ettiği başarılı
klinik sonuçlar izlemiştir. Mason primer-sekonder
onanma yönelik ilk klinik rehberi hazırlamıştır. Sonraki
yıllarda tendon onarımlarındaki sütür tekniklerinin
endikasyonları ve birbirlerine üstünlüklerine yönelik çok
sayıda araştırma yapılmış, Potenza tendon iyileşmesinde
adezyonlarm ek strinsik fibroblast göçüne ve
proliferasyonuna bağlı olduğunu göstermiştir. Sinoviyal
sıvı ile beslenmeye dayanan tendonun intrinsik iyileşme
kapasitesi Lundborg tarafından ortaya konulmuştur.
Stricland, Manske, Gelberman gibi araştırmacıların
çabalarıyla tendon iyileşmesi ile tendon hareketi
arasındaki denge, erken dönem deki hareketin
postoperatif yapışıklıkları azaltıcı etkileri ortaya
konularak modern rehabilitasyonun dayanağı olan
temeller ortaya konulmuştur.1

TENDON ANATOMİSİ
Kaslar ile kemik yapılar arasında yer alan, intrinsik
kasılma özelliği olmasa da kas kuvvetlerini kemik
yapılara ulaştırdıkları için eklem hareketlerinde aktif rol
alan anatomik yapılara tendon adı verilir.
Tendonlar makroskopik olarak kasların kemiklere
yaklaştıkları kesimlerde parlak beyaz yapılar olarak
izlenmektedirler, Tendonlar metabolik olarak aktif bağ
dokulandır. Temel yapı taşı niteliğindeki kollajen lifleri
longitidulal uzanan kas liflerine, dolayısı ile kuvvet
vektörlerine paralellik göstererek tendona maksimum
gerilm e kapasitesi kazandırırlar. M ikroskopik
incelemede temelini kollajen liflerinin oluşturduğu yoğun
ekstrasellüler matriksin içerisinde birkaç tendon hücresi
(tenositler) ve daha az sayıda sinoviyal hücreler ve
fibroblastlar gözlenebilir. Ekstrasellüler matrikste en
fazla tip I kollajen bulunsa da daha az oranlarda tip 111
ve tip IV kollajen ile elastin de bulunmaktadır.
Tendonları çevreleyen endotenon proksimalde
kasların perimisiyum distalde kemiklerin periosteyumu
ile devamlılık içindedir. Tendon kılıfları içerisindeki
tendonların en dış zarları epitenon olarak
adlandırılmaktadır. Bu vasküler ve sellüler tabaka,
özellikle devamlılığı bozulduğunda bütünlüğü boyunca
yer yer avasküler alanlar içerebilen intrasinoviyal
tendonların beslenmesi açısından önemlidir.
Tendollan kaplayan en dış tabaka ise paratenon
olarak adlandırılmakta ve tendonlar boyunca longitidunal
uzanan vasküler yapıları içermektedir.2'8Parmakların
palmar yüzlerinde yer alan fleksör tendonlar MP eklem
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seviyesinden parmak ucuçlarma kadar tendon kılıfları
(fleksörretinakulum) içerisinde seyreder. Tendon kılıfları
en dışta fıbröz retinakular kılıf, onun içinde sinoviyal
kılıf olacak şekilde iki tabakadan oluşur. Sinoviyal kılıfın
tendonayakm yaprağına “viseral (tendinöz) kısım, fîbröz
retinakular kılıfa yakın yaprağına ise pariyetal kısım adı
verilir. İki yaprak arasındaki boşluk sinoviyal boşluk
olarak adlandırılıp fleksör tendonların hareketleri
esnasında kayganlık sağlayıcı özelliğinin yanı sıra
tendonların beslenmesinde de rol alan lıyaluronat ve
proteinden zengin sinoviyal sıvıyı ihtiva eder. Elin
palmar yüzlerinde ise tendonlar, zaman zaman fleksör
retinakulumlar ile devamlılık gösteren, radiyal ve ulnar
hursalar içerisinde seyrederler. (Şekil 1)
Fleksör tendonlar el bilek fleksörleri (flexor carpi
radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnarİs) ve parmak
fleksörleri (flexor digitorum superficialis, flexor
digitorum profundus, flexor pollicis longus) olmak üzere
iki grupta toplanabilirler. İlk grup tendonlar el bilek
seviyesinin proksimaline kadar uzandıklarından sadece
fleksör retinakulum proksimalindeki yaralanmalarda
zarar görürler. Parmak fleksörleri ise tüm anatomik
böldeleri geçerek FDS tendonları orta falanksa, FDP
tendonları ise distal falanksa kadar uzanırlaıv2-8

Şekil 1: Tendon kılıfları (fleksör retinakulum); en dışta fibröz
retinakular kılıf (1), onun içinde sinoviyal kılıf olacak şekilde
iki tabakadan oluşur. Sinoviyal kılıfın tendona yakın yaprağına
viseral (tendinöz) kısım (2), fibröz retinakular kılıfa yakın
yaprağına ise pariyetal kısım (3) adı verilir. İki yaprak
arasındaki boşluk sinoviyal boşluktur.

Tendonların parm akların veya bileğin
pozisyonundan bağımsız olarak komşuluklarındaki
kem ik yapıdan ayrılm alarını Önleyen, fleksör
retinakulumların yer yer kemik yapıların üzerinde
kalınlaşması sonucunda oluşan yapılara pulley adı verilir.
Metakarpal kemiklerin distal uçlarında, proksimal
falanksların proksim al ve distal uçlarında, orta
falankslann orta kesimlerinde ve distal uçlarında olacak
şekilde toplam beş bölgede sert, tendonları çevreleyip
hareketlerine yön veren “annular -A- pulley”ler ile A2A3, A3-A4, A4-A5 annulerpulleyleri arasında yer alan,
çarpı şeklindeki liflerden oluşan, daha kolay kollabe
olabilen üç adet “cruciate -C- pulley” bulunmaktadır.9
(Şekil 2) Başpannakta ise her iki falanks üzerinde birer
tane olacak şekilde annüler pulleyler ve iki annül er pulley
arasında yerleşmiş bir adet oblik pulley bulunmaktadır.
5 (Şekil 3) Avuç içinde palmar aponörozun A l pulleye
yakın kesiminin kalınlaşması ile palmar aponeurosis
pulley oluşmaktadır. Fonksiyonel olarak annüler
pulleyler daha Önemli olup tendon onamnlan esnasında
mutlaka korunmalı, yaralanma esnasında anatomik
bütünlüğü bozulmuş ise tendon onanını ile birlikte
onaıımları yapılmalıdır. Al pulley tetik parmak arazı
yaratan stenozan tenosinovitin en sık oluştuğu pulleydir.
A2 ve A4 pulleyleri ise fonksiyonel açıdan en önemli
pull eylerdir.

Şekil 2: "Pulley" sistemi sayesinde tendonların parmakların
veya
b ileğin
pozisyonundan
bağımsız
olarak
kom şuluklarındaki
kemik
yapıdan
ayrılm aları
önlenebilmektedir. Metakarpal kemiklerin distal uçlarında,
proksimal falanksların proksimal ve distal uçlarında, orta
falanksların orta kesimlerinde ve distal uçlarında olacak
şekilde toplam beş bölgede sert, tendonları çevreleyip
hareketlerine yön veren "annular -A- pulley"ler île A2-A3,
A3-A4, A4-A5 annüler pulleyleri arasında yer alan, çarpı
şeklindeki liflerden oluşan, daha kolay kollabe olabilen üç
adet “cruciate -C- p u lle y” bulunmaktadır. (Kaynak 8'den
modifiye edilmiştir.)
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Şekil 3: Başparmağın pulley sistemi diğer parmaklardan farklı
olup her iki phalanks üzerinde birer tane olacak şekilde
annüler pulleyler ve iki annüler pulley arasında yerleşmiş bir
adet “ oblik pul/ey" bulunmaktadır. (Kaynak 5'den modifiye
edilmiştir.)

VERDAN’IN ANATOMİK SINIFLAMASI
Tendon yaralanmaları sonrası prognostik faktörler
gözönüne alınarak fleksör tendonlar beş anatomik
bölgeye ayrılmışlardır.8,9 (Şekil4).
Birinci bölge FDS tendonlarm insersiyolarmm
distalinde kalan alan olup sadece FDP tendonlannı içerir.
İkinci bölge proksim alde fleksör retinakulum lar
hizasından başlayıp distalde FDS tendonlarm m
insersiyolanna kadar uzanır. Bu bölgedeki onaranların
bir dönem prognozunun kötü seyretmesinden dolayı bu
bölge literatüre “Bunnell’s no man land” olarak geçmiştir.
Üçüncü bölge distal palm ar el çizgisi ile palmar
aponörozun distal kenarı arasında kalan alandır.
Lum brikal k asların bu bölge içerisindeki FDP
tendonlarmdan orijin alması önemlidir. Dördüncü bölge
karpal tünel boyunca uzanan kısım dır. Tendon
yaralanmalarının kemikler ve palmar aponöroz ile
korunan bu bölgede yaralanması çok nadir olsa da
tendonlar ile median sinirin yakın komşuluğu nedeni ile
onarım sonrasında başarılı sonuçların en zor alındığı
bölgedir. Beşinci bölge karpal tünel proksimalinde
önkola uzanan kışımı içerip temelde onarmaların başarı
ile sonuçlandığı alanı içerir 2'10.
TENDONUN BESLENMESİ
Önkol ve avuç içinde paratenonda bulunan,
longitidunal uzanan segmental damarlardan ayrılıp
tendon lifleri arasında longitidunal uzanan damarlar
tarafından sağlanan perfüzyon ile tendon beslenmesi
34

Şekil 4: Fleksörtendon yaralanmalarında prognostîkfaktörler
gözönüne alınarak planlanmış beş anatomik bölge (Verdan'ın
Anatomik Sınıflaması) (Kaynak 8rden modifiye edilmiştir.)

sağlanmaktadır.
Tendon kılıfları (fleksör retinakulum ) içinde
common digital arterden ayrılıp horizontal uzanan bu
arterin vinculum longus süperfıcialis dalı, prox. transvers
digital arter, intermediate transvers digital arter ve distal
transvers digital arter adı altında dört adet arter
mevcuttur6 (Şekil 5).
Vinkula tendonlara kan akım ının sağlandığı
mesotenon katlantılarıdır. Yüzeyel ve derin fleksör
tendonlar için ayrı ayrı olacak şekilde her tendon için
kısa ve uzun olarak (vincula longus, vincula brevis) iki
vinkula bulunmaktadır8. Vinküler sistem tendonlarm
dorsal yüzlerinden çıkmakta ve common digital arterin
transverse dallan ile beslenmektedirler.
Tendon kılıfları içindeki bu segmental damarlanma
neticesinde tendonlarda rölatif olarak avasküler alanlar
bulunmakta, bu alanların beslenmesi ise sinoviyal sıvıdan
sağlanan diffüzyon ile olmaktadır.
Özetle tendon kılıfları içinde vinküler sistem
sayesinde sağlanan vasküler perfüzyon ve sinoviyal
sıvıdan sağlanan diffüzyon neticesinde çift beslenme
mevcuttur2,4.
TENDON İYİLEŞMESİ
Uzun yıllar tendon iyileşmesi için tendon kılıfları
ve çevre dokulardan fıbroblast göçüne ihtiyaç olduğuna
inanılm ışsa da yeterli kan akım ı ve beslenm e
sağlandığında tendonlarm intrinsik iyileşm e
kapasitesinin olduğu artık bilinen bir gerçektir.

Türk Plast Rekoııstr Esr Cer Derg (2003) Cilt: J ]. Sayı: t

Şekil 5: "Common digıtal artek'den ayrılan vinç ulum iongus
süperficia/is dait, prox. trans verse digital arter, intermediate transverse digitai arter ve distai transverse digital arter
adı altında dört adet arter horizantal planda tendonu besler,
Vinku/a tendonlara kan akınmın sağlandığı mesotenon
katıntılarıdır, Yüzeyel ve derinfleksörtendonlar için ayrı ayrı
olacak şekilde her tendon için kısa ve uzun olarak (vincula
İongus, vincula brevis) iki vînkula bulunmaktadır. Vinküler
sistem tendonların dorsal yüzlerinden çıkmakta ve common
digital arterin transverse dalları ile beslenmektedirler, (Kaynak
6 ve 8'den modîfiye edilmiştir.)

Bu sebeple tendon onaranlarında vinkular sistemin
korunması ve tendon kılıflarının onarımı postoperatif
sonuçlar açısından önem taşımaktadır.
Tendon iyileşmesi bir süreç içerisinde olup, birbirleri
ile içiçe geçseler de eksudatif (inflamatuvar) dönem,
proliferatif (fıbroplazi) dönem, organizasyon dönemi
(remodeling) olmak üzere farklı dönemlere ayrılmıştır,
Tendon iyileşmesi sürecinde hem intrinsik (tenositler ve
tendon kaynaklı fibroblastlar) hem de ekstrinsik
mekanizmalar (tendon kılıfları ve çevre dokulardan göç
eden fibroblast, diğer inflam atuvar hücreler) rol
oynamaktadır. Tendon onarımı sonrası iyileşme sürecinin
yan ürünü olarak kabuk edilen çevre dokulara
yapışıklıklar temelde ekstrinsik mekanizmanın bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta fonksiyonel
sağlam bir tendon onarımı intrinsik ve ekstrinsik
mekanizmalar arasında kurulacak denge sonucunda
ortaya çıkmaktadır.5'^10-13
Son zamanlarda uygulanan tendon iyileşmesine
yardımcı farmakoterapiler birinci ve ikinci dönemlerde
hakim olan ekstrinsik m ekanizm aların etkilerini
azaltırken intrinsik tendon iyileşm e kapasitesini
azaltmadan sağlam, mobil bir tendon iyleşmesini
sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu amaçla sitotoksik etki

göstermeyip sadece fıbroblastların metabolizmasını
yavaşlatılması amaçlanarak primer onarım esnasında
uygulanan düşk dozlarda 5-fluorourasil uygulamaları
denenm ektedir14’15. Ayrıca onarılan tendonların
çevresinde oluşturulacak biolojik örtü materyallerinin
yapışıklıkları azaltıcı etkileri tartışılmaktadır1Ğ.Eksudatif
dönemdeki inflamasyonun azaltılması için erken dönem
enflamasyondan sorumlu sitokinlerin blokajının tendon
onaranlarındaki etileri tartışılmaktadır 17. Güngeçtikçe
araştırm alar adezyonlardan sorumlu inflamatuvar
m ediatörlerin
m oleküler
ekspresyonlarm m
incelenmesine kaymaktadır ,s.
P o sto p e ratif dönem de uygulanan erken
mobilizasyona dayalı rehabilitasyonda amaçlanan,
tendonlan kılıfları içinde hareket ettirerek yapışıklıkları
önlemektir, Aynca tendona uygulanan stres kuvvetlerinin
tendonun yeniden şekillenmesi aşamasında yol gösterici
olduğunu ve tendon iyileşmesini kalite olarak arttırdığını
ortaya koym aktadır. Stres uygulanan tendonlar
uygulanmayanlara göre daha hızlı iyileşmekte, daha hızlı
gerilme gücü kazanmakta ve çevre dokulara daha az
yapışıklık göstermektedirler4-65 12,
TENDON İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Fleksor tendon onarımlannm sonuçlan cerrahi dışı
ve uygulanan cerrahiye bağlı nedenlerle değişiklik
göstermektedir. Cerrahi dışı nedenleri kontrol etmek
mümkün olm asa da uygulanan cerrahi işlem ve
postoperatif takip dönemindeki özen ile komplikasyonlar
minimale indirilmeye çalışılmalıdır.
Tendon iyileşmesini etkileyen cerrahi dışı nedenlerin
başında hastanın yaşı gelmektedir. Çocuklarda cerrahi
teknik ve manipülasyon sorunları yaşansa da yaş ne kadar
küçük olur ise postoperatif sonuç o kadar yüz güldürücü
olm aktadır. Y aralanm anın şekli ve dereceside
postoperatif sonucu etkilemekte, eşlik eden ciddi ezilme
tarzında yumuşak doku travması, kemik kırıklan, eklem
yaralanması, sinir-damar yaralanması, cilt kaybı ve
enfensiyon olan vakaların prognozu bu tür ek
yaralanm aları olm ayan vakalara göre daha kötü
olmaktadır. Ayrıca hikayesinde yaralarında hipertrofık
skar ile iyileşme eğilimi bulunan vakalarda tendon
iyileşmesi de daha çok çevre dokulara yapışıklık
göstererek gerçekleşmektedir.
Tendon iyileşmesini etkileyen cerrahi nedenler
cerrahın eğitimi ve tecrübesi, kullanılan sütür tekniği ve
sütür materyali, onanının zamanlaması ve postoperatif
rehabilitasyon olarak sıralanabilir. Yeterli teknik ve bilgi
birikimi olmayan cerrah tarafından onarım yapılması
yerine hastanın geç dönemde bir el cenahı tarafından
değerlendirilmesi tercih edilebililir. Yapılan çalışmalar
öğrenme sürecindeki bir cerrahın zaman geçtikçe
kazandığı tecrübeye bağlı olarak fleksör tendon
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Şekil 7: Yaralanma anında parmakiarfleksiyon pozisyonunda
ise onarım esnasında ekstansiyona getirilen parmaklarda
distal güdük lezyonun daha distalinde bulunacaktır. (Kaynak
8'den modifiye edilmiştir.)

Şekil 6: FDS ve FDP tendonlarının muayene ediliş tekniği
(Kaynak 5'den modifiye edilmiştir.)

onanmlan sonrasındaki komplikasyonlannda da azalma
olduğunu göstermektedir. Cerrahi teknik olarak merkez
ve epitendinöz dikişlerin cinsi, uygulanış şekli
postoperatif dönemde sonucu etkilemektedir. Ayrıca
erken onarım larm sonucu benzer durumdaki geç
onarımlardan daha yüzgüldürücü olmakta, uygulanan
uygun p o sto p e ra tif rehabilitasyon hem tendon
iyileşmesini ve eski gücüne kavuşmasını hızlandırmakta,
hem de oluşm ası m uhtem el yapışıklıkları
engellemektedir.4"6,11-13
FLEKSÖR TENDON
YARALANMALARINDA TANI
Yaralanma bölgesindeki tüm yapılar potansiyel
olarak yaralanmış kabul edilmeli, fonksiyonundan emin
olunamayan her yapı eksplore edilip salim olduğu
gösterilmelidir. Her iki eldeki tüm parmaklarda FDS ve
FDP tendonları ayrı ayrı muayene edilmelidir.6 (Şekil
6).
Hastanın hikayesi ve fizik muayanesi esnasında
yaralanmanın şekli, lezyonun yeri, parmakların istirahat
halindeki postürü, yaralanmadan hemen sonra pulsatîl
kanamanın ve/veya his kaybının mevcudiyeti, parmak
hareketlerine eşlik eden ağrı ve/veya güç kaybı olması,
yaralanm a anında elin pozisyonu m utlaka
değerlendirilmelidir. Yaralanmanın yeri ve derinliği
kabaca yaralanan yapılar hakkında bilgi vericidir.
Lezyonun yeri gozönüne alınarak beraberindeki
n ö ro vasküler ve kem ik yapıların hasarı
değerlendirilmelidir. Muayene esnasında bir parmağın
nötral pozisyonda olmayıp ekstansiyondaki postürü ve
hastanın parmağı fleksiyona getirememesi fleksör tendon
36

keşişini düşündürmelidir. Yaralanmadan hemen sonra
pulsatil kanamanın ve/veya his kaybının olması eşlik
eden nörovasküler yayalanmalar lehinedir. Parmak
hareketlerine eşlik eden ağrı ve/veya güç kaybı olması
parsiyel tendon yaralanm alarını telkin etmelidir.
Yaralanma anında parmaklar fleksiyon pozisyonunda ise
onarım esnasında ekstansiyona getirilen parmaklarda
distal güdük lezyonun daha distalinde bulunacaktır.4'6, s’
9'13 (Şekil 7)
Açık yaranın olmadığı, parmaklarda fleksiyon
kısıtlılığı olan durumlarda tendon rüptürü ile sinir
yaralanması ayrımı yapılmadır. Parsiyel fleksör tendon
yaralanmaları özellikle hareketlere kuvvetsizliğin ve
ağrının eşlik ettiği, hareket kısıtlılığının bulunduğu
durumlarda mutlaka düşünülmeli, şüphe var ise lezyon
eksplore edilm elidir. Tendon rüptürlerine en sık
muskülotendinöz bileşkede rastlanılsa da romatoid artrit,
gut, kemik kırıkları olan, steroid enjeksiyonu yapılmış
veya enfeksiyonun eşlik ettiği vakalarda tendonlarm orta
kesim lerinden de rüptürlerin olabileceği akılda
tutulmalıdır. Tendon avülsiyonlan özellikle parmaklar
fleksiyon pozisyonundayken ani ekstansisona
zorlandıklarında FDP tendonu ile distal falanks kemik
avüzyonunun birarada olduğu yaralanmalardır.
FLEKSÖR TENDON ONARIMI
Fleksör tendon onanmlan onarım zamanına göre
primer onarım (ilk 24 saat), gecikmiş-primer onarım (114 gün arası), erken sekondeı* onarım (2-5 hafta arası),
geç sekonder onarım (5 haftadan sonra) olacak şekilde
sınıflandırılırlar. Bu zamanlama önemli olsa da temelde
primer onarım ile sekonder onarım arasındaki fark
tendonlann işlem esnasında kendiliklerinden karşılıklı
gelip gelmemelerine dayanmaktadır.
Tendon onarımı ancak ideal şartlar sağlandıktan
sonra planlanmalıdır. Primer onarımı takiben gelişen
başarısızlık, sonrasında uygulanan tedavi ne olursa olsun
mutlak iyileşme şansını ortadan kaldıracaktır. Onarım
öncesi temiz, debritman yapılmış bir saha yaratılmalıdır.
Onarım mutlaka ameliyathane şartlarında, uygun ışık ve
cerrahi m alzem e sağlandıktan sonra, loop
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Şekil 9: Tendon koaptosyonunda en sık kullanılan dikiş
teknikleri (Kaynak 5'den modifiye edilmiştir.)

Şekil 8 : Tendon yaralanmalarında eksplarasyon yapılırken
mümkün olabildiğince kullanılması gereken Bruner zigzag
veya midiateral insizyonlar (Kaynak 5'den modifiye edilmiştir.)

magnifıkasyonu altında, hastaya uygun lejyonel veya
genel anestezi sağlanmasını takiben, atravmatik teknik
kullanılarak yapılmalıdır. Yaranın eksplasyonunda
mümkün olabildiğince Bruner zigzag veya midiateral
insizyonlar kullanılmalıdır.5 (Şekil 8) Anüler pulley
sistemi (özellikle A2 & A4) korunmalı, onanının ve/veya
tendon uçlarının yaklaştırılm ası anüler pulleyler
arasından yapılm alıdır. Tendon koaptaysonunun
gerginlik ortadan k ald ırıld ık tan sonra (tendon
aproksimatörleri kullanılarak veya tendona dik saplanan
iğneler ile gerginliğin azaltıldığı “blo ekin g” tekniği
uygulanarak) yapılm ası gerekm ektedir. Tendon
koaptosyonunda merkez sütürüne (Kessler, Bunnell,
Strickland, Tajima, Savage, Becker, Pulvertaft vb) ek
olarak epitendinöz sütür konulmalıdır.4"6,11'!3 (Şekil 9)
Tendon koaptasyonlarm da tariflanmiş pekçok
merkez sütürü olsa da bu sütür tekniklerinde tendon
aksine parelel seyreden kısım ile tendonu horizontal
geçen kısım arasmdaki ilişki üzerinde pek durulmamıştır.
İlk kez 1997’de H otokezaka ve M anske merkez
sütürünün tendon aksına paralel seyreden kısmının hori
zontal seyreden kesiminin önünden veya arkasından
geçmesine göre bu ilişkiyi kitleyici (locking) ve tutucu
(grasping) sütürler olarak sınıflandırmış ve takip eden
yıllarda bu tekniklerin tendon koaptasyon mekeniğine

etkilerini ortaya koym uşlardır.19"21 (Şelil 10 A,B)
Kilitleyici sütürlerin gerilme gücünün tutucu sütürlere
oranla daha yüksek olduğu, tutucu sütürlere güç
uygulandığındaki aralanm a (gaping) kilitley ici
sütürlerden daha çok olduğu gösterilmiştir. Kilitleyici
dikişe yük uygulandığında dikiş tendonu sıkıştırmakta,
tutucu dikişe yük uygulandığında ise dikiş spiral şekilde
açılabildiğinden koapte edilen tendon uçları
birbirlerinden daha kolay ayrılabilmektedir (Şekil 10 C).
Ayrıca yapılan çalışmalar konulan epitendinöz
sütürlerin sadece tendonlan çevreleyen endotenon ve
epitenonlann anatomik bütünlüğünün sağlanarak tendon
beslenemesi ve postoperatif dönemdeki olası tendon
yapışıklıklarının engellenmesi bakmından önemli
olmayıp, ayrıca tendon onanmında tendona mekanik bir
kuvvette kazandırmakta, bu sayede rehabilitasyon
çalışmalarında tendonlann daha erken mobilizasyonuna
olanak sağlamaktadır.22
Fleksör tendon onaranlarında Verdan’mn anatomik
sınıflaması, yaralanma sonrası onarılacak anatomik
yapıların önceden kestirilm esi ve bu bölgelerde
tariflenmiş postoperatif komplikasyonların bilinerek
gerekli önlemlerin alınması bakımından önemlidir.9
I. bölge olarak tariflenen FDS tendonlarm
insersiyolannın distalinde kalan alandaki yaralanmalarda
Sadece FDP yaralanır, P rim er ucuca onarım
denenebileceği gibi distaldeki güdük 1 cin’den kısa ise
ilerletme-yeniden insersiyon oluşturma uygulanabilir.
Onarımda A4 pulley mutlaka korunmalıdır.
II. bölge (proksimalde fleksör retinakulumlar
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ten donların her ikisi de onarılmak, A I, A2, A3, C 1, C2
pulley sistemi korunmaya çalışılmalıdır.
III. bölge (distal palmar el çizgisi ile palmar
aponörozun distal kenarı arası) lumbrikal kasların bu
bölge içerisindeki FDP ten donlarından orijin alması
bakımından önemlidir. Primer veya geç primer onarım
yapılmaya çalışılmalı, genelde eşlik eden nörovasküler
yaralanm alara eş zam anlı onarım yapılm alıdır
Mümkünse süperfisyal ve derin tendonlarm her ikisi de
onarmmalıdır. Bu bölgede onarılan tendonları örten
palmar fasya yapışıklıkları önlemek için eksize edilebilir.
IV. bölge kaıpal tünel boyunca uzanan kısımdır.
Karpal tünel içerisinde bulunan yapılar genelde
yaralanmadan korundukları için en nadir yaralanmanın
olduğu bölgedir. Tendon yaralanmaları çok nadir olsa
da tendonlar ile median sinirin yakın komşuluğu nedeni
ile onarım sonrasında başarılı sonuçların en zor alındığı
bölgedir. Genelde eşlik eden median sinir, palmar ark,
ulnar sinirin motor dalı yaralanması vardır. Mümkünse
süperfisyal ve derin tendonlarm her ikisi de onarılmalıdır.
3 haftadan uzun zaman geçse dahi lumbrikal kaslar
proksimaldeki tendonun ön kola kaçmasını engellemeleri
için primer omarım halen mümkün olabilmektedir.
V. bölge karpal tünel proksimalinde önkola uzanan
kışımı içerip temelde ciddi yaralanma olsa da uzun süren
rehabilitasyondan sonra sonuçların genellikle
onarımlarm başarı ile sonuçlandığı alanı içerir. Genelde
eşlik eden median sinir, ulnar sinir, radiyal ve ulnar arter
yaralanmaları vardır. 3-4 haftadan uzun zaman geçerse
önkol kaslarındaki m yostatik kasılm aya sekonder
proksimal ucun retraksiyonu mümkün olmayabilir.

Şekil 10A, B: Merkez sütürünün tendon aksına paralel
seyreden kısmının horizontal seyreden kesiminin önünden
veya arkasından geçmesine göre kîtleyici {iocking) ve tutucu
(,grasping) dikiş olarak sınıflandırılması C: Kitleyici (İocking)
ve tutucu (grasping) dikişlere yük uygulandığında kîlitleyici
dikiş tendonu sıkıştırmakta, tutucu dikiş ise spiral şekilde
açılabildiğinden koapte edilen tendon uçları birbirlerinden
daha kolay ayrılabilmektedir. (Kaynak 19 ve 21'den modifiye
edilmiştir.)

hizasından distalde FDS tendonlarmm insersiyoları arası)
bir dönem prognozunun kötü seyretmesinden dolayı
literatüre “Bunnell’s no man land” olarak geçmiştir. Bu
bölgede olabildiğince prim er veya geç primer onarım
tercih edilmelidir. Mümkünse süperfisyal ve derin
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KOMPLİKASYONLAR
FleksÖr tendon onarm alarını takiben en sık
karşılaşılan komplikasyonlar enfeksiyonlar (özellikle
travmaya bağlı doku eşlik eden ciddi ezilme tarzında
yumuşak doku yaralanması, kemik kırıkları, eklem
yaralanması ve cilt kaybı olan vakalarda), tendon
rüptürleri (onarın sonrası atel uygulama esnasında,
postoperatif kontrolsüz mobilizasyon veya uygun
olmayan rehabilitasyon programları ile), “Quadrigia”
etkisi (FDP tendonunun fazla kısalması nedeniyle
onarılan parmağın fleksiyon deformitesine ek olarak
diğer parmaklarda fleksiyon defısitinin gelişmesi),
gelişen eklem kontraktürü, adezyonlar ve pulley
sisteminin bozulmasına veya pulley yaralanmasına
sekonder tendonun ark yapmasıdır.
FLEKSÖR TENDON ONARIMI SONRASI
REHABİLİTASYON
Postoperatif erken dönemde el bileğini 25°-40°
fleksiyonda, MP eklemleri 60û-70° fleksiyonda, PIP ve
DİP eklemleri 0° fleksiyonda tutan atel uygulanmalıdır.4
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(Şekil 11A) Tüm parmaklar postoperatif 1. gün aktif
ekstansiyon, pasif fleksiyon şeklinde erken mobilizasyon
programına alınmalıdır5. (Şekil 1İB) Erken mobilizasyon
amacıyla tariflenen pekçok atel mevcutsa da (Elastik
band traksiyonu -D uran & K leinert -Chow
modifikasyonu-, Brooke Army Palmarbar Modification,
The Mayo Clinic Synergistic Wrist Splint, Tlıe Strickland
Hinged Wrist Splint) birbirlerine üstünlükleri net
değildir, Postop. 4, haftadan itibaren hafif aktif fleksiy on
- ekstansiyon egzersizlerine başlanılmalıdır. Postop. 46 hafta arasında atelin bırakılıp, Bunnell blok ile
egzersizlere (“Blocking” egzersizleri -prox. eklemin
ekstansiyona zorlanıp distal eklem in aktif
mobilizasyonu-) başlanılmalıdır.5 (Şekil 11C) Postop.6.
haftada ekstansiyonda kısıtlılığı var ise dinamik atel
uygulanabilir. En az 16 hafta ağırlık kaldırm a
kısıtlanmak, kavramayı kuvvetlendirici egzersizlere 34. aylarda başlanmalı, 6 aya kadar tendon haraketlerinde
gelişme sağlanabileceği için “tenoliz” planlanmadan
önce bu süre beklenilmelidir.4'6,11-13

Şekil 11A : Postoperatif erken dönemde el bileğini 250-40°
fleksiyonda, MP eklemleri 60D-7ÛDfleksiyonda, PIP ve DİP
eklemleri 0° fleksiyonda tutan atel uygulanması B:Tüm
parmaklar postoperatif 1. gün aktif ekstansîyon, pasif
fleksiyon şeklinde erken mobilizasyon uygulanması C:
Bunnell blok ile egzersizler (Kaynak 4 ve 5'den modifiye
edilmiştir.)

SEKONDER FLEKSÖR TENDON ONARIMI
Sekonder fleksor tendon onanmlan, primer onarım
yapılam am ış ve/veya prim er onarım da başarı
sağlanamamış vakalarda tercih edilen, genellikle
sonuçlan primer onanm kadar yüzgüldürücü olmayan
tekniklerdir. Sekonder fleksor tendon onarımlarımları
klasik olarak tenoliz, konvansiyonel serbest tendon
transverleri, aşamalı fleksor tendon rekonstrüksiyonlan
ve pulley rekonstrüksiyon teknikleri olarak şekilde alt
başl ıktar altında incelenir.23-25
FLEKSÖR TENOLİZ: Primer onanm sonrasında
gelişen, fizik tedavi ile gelişme sağlanamayan tendonun
çevre dokulara yapışıklık gösterm esiyle oluşan
adezyonlarm ortadan kaldırılm asının amaçlandığı
am eliyatlardır. Endikasyonları p asif fleksiyonun
derecesinin aktif fleksiyondan bariz farklı olması, tüm
rehabilitasyon çabalarına karşın gelişme sağlanamaması,
tüm kırıkların iyileşmiş olup, yaranın biyolojik açıdan
dengeye ulaşması, eklemlerde kontraktür bulunmayıp
p a sif fleksiyonda hareket k ısıtlılığ ı olm am ası,
kabul edilebilir derecede kas gücü ve duyu bulunması
ve hastanın yapılacak işlem lerle ilgili önceden
bilgilendirilmesi olarak sıralanabilir.
V akalarda cerrahi prensip olarak yeterli
eksplorasyonu sağlayacak geniş insizyonlar
kullanılmalıdır. Fleksor tendon çevresindeki tüm skar
dokuları pulley sistemi olabildiğince korunarak eksize
edilmeli, süperfisyal ve derin fleksor tendonlar arasındaki
yapışıklıklar ayrılmalıdır. Tendonlar, fleksor retinakulum
tabanından serbestleştirilmesini takiben proksimal
traksiyon ile veya lokal anestezi uygulanan hastanın aktif
fleksiyonu ile tendon hareketi kontrol edilmelidir. Pasif
manipülasyonla parmağın tam fleksiyona getirilmesini
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Şekil 12 A,B: Yeterli eksplorasyonu sağlayacak geniş insizyonlar kütlanılması C: Fleksör tendon çevresindeki tüm skar dokuları
puiley sistemi olabildiğince korunarak eksize edilmesi D,E: Süperfisyal ve derin fleksör tendonlar arasındaki yapışıklıkların
ayrılması F: Tendonların fleksör retinakulum tabanından serbestleştirilmesini takiben proksima! fraksiyon ile kontrol veya lokal
anestezi uygulanan hastanın aktif fleksiyonu ile tendon hareketi kontrol edilmesi {Kaynak 23'den modifiye edilmiştir.)

takiben hastadan aktif olarak bu pozisyonu devam
ettirmesi istenerek kontrol yapılabilir. (Şekil 12)
K O NVANSİYONEL SERBEST TENDON
GREFTLERİ: Sekonder onartma imkan tanımayacak
kadar tendon harabiyeti olan veya proksimal segmet ile
distal segment arasında defektif bir alanın bullunduğu
durum larda uygulanan bir tekniktir. Tekniğin
uygulanabilmesi için parmak esnekliğini kaybetmemiş,
aşırı fıbröz doku ile kaplanmamış olmalı, pasif parmak
40

hareketleri normal sınırlara yakın olmalı ve parmağın
yeterli dolaşımı ve an azından salim bir dijital siniri
olmalıdır.
Bir parmağa sadece bir greft uygulanabilir. Sağlam
FDS var ise işlem esnasında mutlaka korunması gerekir.
Paknaris longus & plantaris tendon!an en sık kullanılan
donor sahalardır. Ayak 2,3,4. parmakların ekstansor
digitorum longus tendonları, ekstensor indicis proprius,
extensor digitorum communis, extensor digiti quinti
proprius, fleksör digitorum superficialis tendonları da
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Şekil 13A: Midlateral insizyonda insizyon skarı greftten uzakta kalacağı, greftin üzeri sağlam subkütan dokular ile örtüleceği
için tercih edilmelidir. B: Normal anatomiden skatrisyel dokuya doğru diseksiyon yapılmalıdır. Kollabe olmuş pulleyler pediatrik
üretral sondalar ile dilate edilmelidir. C,D,E: Skatrisyel dokuların temizlenip, pulley sisteminin onarımından sonra hazırlanan
tendon grefti distaî falanksdan el ayasına doğru dikiş yardımıyla ilerletiimeli, tendon greftinin önce distal falanksta sonrasında
proksimalde el ayasında koaptasyonu yapılmalıdır. (Kaynak 23'den modifiye edilmiştir.)

donor saha olarak kullanılabilir. Midlateral insizyonda
insizyon skarı greftten uzakta kalacağı, greftin üzeri
sağlam subkütan dokular ile örtüleceği için tercih
edilmelidir. Uzun insizyonlar, yapıların iyi ortaya
konulabilmesi ve atravmatik tekniklerin kullanılabilmesi
için önemlidir. Normal anatomiden skatrisyel dokuya
doğru diseksiyon yapılmalıdır. Nöro müşkül er yapılar
korunmalıdır. Kollabe olmuş pulleyler pediatrik üretral
sondalar ile dilate edilmelidir. Skatrisyel dokuların
tem izlenip, pulley sistem inin onarım ından sonra
hazırlanan tendon grefti distal falankstan el ayasına doğru
dikiş yardımıyla ilerletiimeli, tendon greftinin önce distal
falanksta sonrasında proksim alde el ayasında
koaptasyonu yapılm alıdır. P o sto p eratif 3 hafta
immobilizasyon uygulanmalı, yapışıklık gelişir ise
tenoliz uygulanmalıdır. Tekniğin olası komplikasyonları,

gelişen tendon yapışıklıkları, eklem kontraktürleri, greft
rüptürü, pulley sisteminin yetersiz onarımına bağlı greft
yaylanması ve “Lumbrical-plus” deformitesidir. (Şekil
13)
AŞAMALI FLEKSÖR TENDON REKONSTRÜKSİYONU: Tatminkar derecede pasif fleksiyonun,
dolaşımın ve duyunun bulunduğu, reaktif skar dokusu
bulunmayan, biyolojik dengeye ulaşmış, daha önceden
operasyon geçirmiş, ileri derecede skar dokusu içerip
pulley sisteminin tamamen ya da önemli Ölçüde hasar
gördüğü parmaklarda kullanılan bir tekniktir.
Birinci aşamada midlateral-midpalmar & önkol
insizyonları kullanılarak cerrahi saha açılır. Skar
dokusunun eksizyonu için distal insizyon kullanılırken,
fleksör tendon yapılarının değerlendirilm esi için
proksimal insizyondan yararlanılır. Ameliyatta mümkün
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Şekil 14A: Birinci aşamada midlateral-midpalmar & önkoi insîzyonları kullanılmalıdır. Skar dokusunun eksizyonu için distal
insizyon kullanılırken,fleksörtendon yapılarının değerlendirilmesi için proksimak. însizyondan yararlanılır. B: Ameliyatta annüler
pulley yapıların korunması C: Silikon-Dacron polyester implantın yerleştirilerek pulley sisteminde dolgunluk sağlanılması D,E:
Distal falanksta minik plaka ile implantın yerleştirilebileceği gibi distal falanksta kalan tendon güdüğüne impjantın direk sütüre
de edilebilir. F: İşlem sonrası parmağın pasif fleksiyonunda implantın serbest hareketinin gözlenmesi G: İkinci aşamada ilk
aşamadaki insizyonların kullanılması H: Tendon grefti implanta sütüre edilip, distalden proksimale doğru çekilen implant ile
birlikte annüler sistem-pseudokıiıf yapısı içine yerleştirilmesi İ: Distalde greft-kemik bağlantısı sağlandıktan sonra proksimaldeki
motor tendon ile koaptasyon yapılıp işlem tamamlanması (Kaynak 23'den modifiye edilmiştir.)
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Şekil 15: Fleksör fonksiyonlarının tam olarak kazanılması için yeterli olan proksimal falanks üzerinde A2 ve orta falanks üzerinde
A4 pulleylerinin oluşturulması için süperfisyal tendon güdüğü ve A3 pulley, tendon greftleri veya dorsal bilek retinakulumundan
bir şeritin pulley rekonstrüksiyonlarında kullanılması {Kaynak 23 ve 24'den modifiye edilmiştir.)

olan tüm annüler pulley yapıları korunmalıdır. SilikonDacron poly ester im plant yerleştirilerek pulley
sisteminde dolgunluk sağlanır. Distal falanksta minik
plak ile implantın yerleştirilebileceği gibi distal falanksta
kalan tendon güdüğüne implantın direk sütüre de

edilebilir. İşlem sonrası parmağın pasif fleksiyonunda
implantın serbest hareketinin gözlenmesi gerekmektedir.
(Şekil 14 a-f)
İkinci aşam ada ise silikon-dacron polyester
im plantın serbest tendon grefti ile replasm anı
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amaçlanmaktadır. İlk aşamadaki insizyonlar kullanılarak
yerleştirilen implanta ve pseudokılıfa ulaşılır. Tendon
grefti implanta sütüre edilip, distalden proksimale doğru
çekilen imlant ile birlikte annüler sistem-pseudokılıf
yapısı içine yerleştirilir. Dıstalde greft-kemik bağlantısı
sağlandıktan sonra proksimaldeki motor tendon ile
koaptasyon yapılıp işlem tamamlanır. Tekniğin olası
komplikasyonları, implant çevresinde gelişen sinovit ve/
veya enfeksiyon, ilk aşamada implant ile kemik veya
tendonun ayrılması, greftin rüptürü, greftin uygulama
sonrasında aşırı gevşek yada sıkı olması, PIP veya DİP
de zamanla fleksiyon deformitelerinin gelişmesi ve
greftin çevre dokulara yapışıklık göstermesidir. (Şekil
14 g-i)
PULLEY REKONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİ:
Bu teknik ile amaçlanan fleksör fonksiyonlarının tam
olarak kazanılması için yeterli olan proksimal falanks
üzerinde A2 ve orta falanks üzerinde A4 pulleylerinin
oluşturulmasıdır. Bu amaçla süperfısyal tendon güdüğü
ve A3 pulley, distal A2 pulley ve proksimal A4 pulley
rekonstrüksiyonlarmda kullanılabilir. Ayrıca tendon
greftleri veya dorsal bilek retinakulumundan bir şerit de
pulley rek o n strü k siy o n larm d a kullanılabilir.
Sirkumferansiyal dikiş taşıyıcı araç yardımı ile orta
falanksta ekstansör tendonun altından, distal falanksta
üzerinden tendon greftleri geçirilir. H azırlanan
pulleylerin düğümleri laterale veya parmak dorsumuna
döndürülür. Proksimal pulley daha geniş bir yüzey elde
edilebilmesi için greftin iki kez sarılması ile oluşturulur.
Sonuçta daha iyi bir tendon mekaniği sağlanmaya
çalışılır (Şekil 15).
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