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ÖZET
F leksör tendon yara la n m a la rın ın onarım sonrası
rehabilitasyonunda ultrason (US) uygulamasının etkinliğini
araştırmak amacıyla kontrollü klinik çalışma yapıldı. 20
hastaya ait 35 fleksör tendon onarım sonrası üçüncü haftada
rastgele iki gruba ayrıldı. P ostoperatif üçüncü haftanın
sonunda birinci gruba (10 hastada 18 parmak) ultrason ve
egzersiz ikinci gruba ‘sadece egzersiz ’uygulaması başlandı
ve üç hafta sürdürüldü.
Hastalar total aktif hareket (TAH) ve par m akucu-dista Ipa im ar
çizgi mesafesi (PU-DPÇ) parametreleri ile değerlendirildi.
Sonuçlar ki-kare ve Mesti ile analiz edildi. Her iki grupta
tedavi sonrasında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak
anlamlı düzelmeler saptandı. İki grubun tedavi sonrası
ölçümleri; birbiriyle kıyaslandığında ise TAH ve PU-DPÇ
uzaklığında birinci grupta diğer gruptan istatistilisel olarak
anlamlı bir şeldlde daha fazla düzelme saptandı.
U ltrasonun ya ra iyileşm esinin, d o layısıyla tendon
iyileşmesinin çeşitlifazlarındayararlı etkilen olduğu deneysel
çalışmalarda kanıtlanmış olmasına rağmen çalışmamız
bildiğim iz kadarıyla bu konudaki ilk kontrollü klin ik
çalışmadır.
Çalışmamızın sonuçları ışığında, ultrasonun fleksör tendon
yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyonunda tedaviye
yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini ileri sürebiliriz.
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SUM M ARY
The use ofUltrasonugraphy in the Rehabilitation o f Flexor
Tendon Injuries
A controlled clinical study w as perform ed in order to
investigate the effıcacy o f ultrasound in the postoperative
rehabilitation o f flexor tendon injuries. A total o f 35 flexor
tendons in 20 patients were randomly distributed into two
diff'erent treatment groups. In Groupl (18 digits in ten patients)
‘ultrasoundplus exercıse ’, in Group 11(17 digits in tenpatient)
‘only exercise’ was used as a physical agent during the
rehabilitation p erio d starting at the end o f third week
postoperatively to be continued fa r three weeks.
The patients were evaluated by measuring total active motion
andfıngertip-distalpalmar crease distance, The values were
analysed using chi-square and t-tests. The comparison ofpreand posttreatment values showed a statistically significant
improvement in two groups. İmprovement in total active motion
andfingertip-distal palmar crease distance was significantly
better in Groupl than Group 11.
While ultrasound has been experimentall.y shown to be
beneftcial in diff'erent phases o f wound healing and also
improve tendon healing, this is thefirst controlled kurnan study
to the best o f our knmvledge which investigates the role o f
ultrasound therapy in flexor tendon healing.
In the light o f the results o f our study, we may suggest
ultrasound as a complementary modality fo r rehabilitation
offlexor tendon injury.
Key Words ; Flexor tendon injury, ultrasound.

GİRİŞ
Fleksör tendon yaralanması sonrası tedavi uygun
cerrahi girişimi takiben yapılan yoğun bir rehabilitasyon
programını içerir. Son yıllarda cerrahların fleksör
tendonların anatomisi, biomekaniği, beslenmesi ve
iyileşmesi hakkmdaki bilgilerinde artma, teknik ve
ameliyat soması bakımdaki düzelmeler gibi bir çok
ilerlemeye karşın fleksör tendon onarmamı izleyen
sonuçlar nisp eten yüksek oranda b aşarısızlığ ı
göstermektedir ve başarısızlığın en önemli nedeni
yapışıklıkların oluşmasıdır

Fleksör tendon onarımı sonrası rehabilitasyon
sürecinde ağrıyı giderme, inflamatuar infiltratların
uzaklaşmasını ve ödemin çözülmesini sağlama, kollajen
dokunun elastikiyetini arttırma, kas spazmını çözme, skar
oluşumunu en aza indirme, eklem katılığını azaltma ve
egzersizlere kolaylık sağlama gibi amaçlara yönelik
çeşitli fiziksel ajanlar kullanılabilir2.
Ultrason (US) iyileşmeyi hızlandırma amacıyla
tendon yaralanmalarının klinik tedavisinde sık kullanılan
bir ajandır. Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda
US’un tendon kırılma gücünde düzelmeye ve kollajen
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sentezinde artmaya neden olduğu gösterilmiştir3'5. Bazı
yazarlar ise US’ un yara iyileşmesinde etkisiz olduğunu
savunmaktadırlar6'8.
U S ’un insan fleksör tendon yaralanm alarının
am eliyat sonrası tedavisinde kullanım ı ile ilgili
literatü rd e herhangi b ir klinik çalışm aya
rastlanam am ıştır. Bu çalışm anın am acı tendon
yaralanmalarının postoperatif rehabilitasyonunda US ve
egzersizin birlikte uygulanmasının tek başına egzersiz
uygulamasına üstünlüğü olup olmadığını araştırmaktır.

doku kaybı olan hastalar çalışm a dışı bırakıldı.
Operasyon sonrası üçüncü günde yaralanan ele palmar
pulley’ li standart Kleinert splinti 9 takılarak erken
mobilizasyonun Washington yöntemi 10 ile tedavi
programı başlatıldı ve sekiz hafta sürdürüldü.
Üçüncü haftada hastalar iki farklı tedavi grubuna
dağıtıldı. Grup 1 (10 hastada 18 parmak): ‘ultrason ile
egzersiz’, grup II ( 10 hastada 17 parmak) ‘sadece
egzersiz5 grubu olarak belirlendi. Ftastalar, yaralanma
yeri ve tedavi grupları hakkında detaylı bilgi TabloTde
görülmektedir.
Postoperatif üçüncü haftanın sonunda birinci
HASTALAR ve YÖNTEM
gruptaki hastalara günde 15 dakika girdap banyosu
Uludağ Ü niversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve
uygulamasının ardından 1 w/cm2yoğunlukta, etki alanı
Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı’ na bağlı El
5 cm2 olan Sonoplus 434 cihazı ile su içi US günde 5
Cerrahisi bilim dalında ameliyat edilip operasyon sonrası
dakikalık seanslar halinde ve toplam 15 gün uygulandı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
İkinci gruptaki hastalara girdap banyosu dışında ek
R eh ab ilitasy o n A na B ilim D alı ve A tatürk
R eh ab ilitasy o n M erkezi K ükürtlü K aplıcaları
fiziksel ajan uygulanmadı.
Değerlendirme parametreleri:
polikliniğine başvuran 20 hastaya ait 35 fleksör tendon
Hastalar tedaviden hemen önce (postoperatif 3. hafta
çalışmaya alındı. Çalışmaya sinir ve arter keşişi ile
sonunda)
ve tedavi bitiminde (postoperatif 6. hafta
birlikte olan fleksör tendon kesileri de dahil edilirken,
sonunda)
değerlendirildiler.
Eklem hareket açıklıktan ve
kemik traktörü, eklemi içine alan yaralanması ve belirgin
parm akucu ile distal
palmar çizgi arasındaki
Tablo 1: Hastaların özellikleri, yaralanma yeri ve tedavi gruplarının dağılımı
uzaklık (PU-DPÇ) (cm)
ölçüldü. Total ak tif
Hasta No Cins
Yaralanan
Yaralanan
Tedavi
Yaş
Dominant
Yaralanma
parmak (lar)
Zonu
tendon (lar)
el
grubu
hareket (TAH) aktif
p r o k s i m a l
1
DO
Soi-2
11
E
25
FD P+ FD S
II
interfalangeal eklem
2
Sağ-4
K
46
El
D
FD P+ FD S
11
(PİF) ve ak tif distal
3
D
Sağ-5
m
E
42
FDP
S
36
1
4
DO
FD P+ FD S
II
K
Soi-5
interfalangeal eklem
E
29
FDP
II
5
DO
Sol-2
1
(DİF)
fleksiyonu
6
Sağ-2
E
15
11
D
FD P+ FD S
V
toplam
ından
her iki
7
D
E
22
FD P+ FD S
i
Sol-2
II
eklemdeki
ekstansiyon
1
8
D
Sağ-2
FD P+ FD S
11
E
18
Sağ-2
E
24
I
9
D
FD P+ FD S
V
kusurunun çıkarılması
Sağ-3
V
FD P+ FD S
ile hesaplandı. Ki-kare
Sağ-4
FD P+ FD S
V
ve
t-testi
ile
Sağ-5
V
FD P+ FD S
istastistik
sel
analiz
Sağ-2
E
19
I
10
D
FD P+ FD S
11
11
DO
Sol-2
II
E
27
FD P+ FD S
1
yapıldı.
12
13
14

E
K
E

15
33
46

D
DO
D

15
16
17

E
E
E

29
19
33

D
D
D

18

K

19

D

19

E

35

D

20

E

40

DO

Sol-3
Sağ-5
Sağ-2
Sol-4
Sol-5
Sağ-3
Sağ-2
Sağ-2
Sağ-3
Sağ-4
Sağ-5
Sağ-4
Sağ-5
Sağ-3
Sağ-4
Sağ-5
Sol-5

FD P+ FD S
FD P+ FD S
FDP+ FDS
FDP+ FDS
FD P+ FD S
FDP
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FDP
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FD P+ FD S
FDP

11
III
II
V
V
II
II
V
V
V
V
II
11
V
V
V

m

II
il

1
II

1
1

II
II

II

K: Kadın, E : Erkek, FD S: Flexor digitorum superficialis, FDP: Flexor digitorum profundus D:
Dominant el, DO: Dominant olmayan el
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SONUÇLAR
Her iki gruptaki
hastanın
tedavi
öncesine ait klinik
değerlendirme
parametreleri Tablo 2
*de verilm iştir. İki
grubun tedavi Öncesi
değerlerinde
istatistik sel olarak
anlamlı farklılık yoktu.
Tedavi öncesiyle
sonrası arasındaki
değerlerin karşılaş-

Türk Plasl Rekoııstrlîst Cer D erg (2003) C iltli, Sayj:2

Tablo 2: Her iki gruptaki değerlendirme parametrelerinin
tedavi öncesi değerlerinin istatistiksel karşılaştırılması

TAH

Grup I

Grup II

31.08 ± 18,1

40.66±20.1

t - 1.23

p>0.05
PU-DPÇ

3.91 + 1.69

t—0.70

3.20+ 1.38

p>0.05
TAH: Total aktif hareket
PU-DPÇ: Parmak ucu- dustal palmar çizgi uzaklığı

Tablo 3: U ltra so n g ru b un d a (G ru p-I) d e ğ e rle n d irm e
p a ram e trele rin in ted avi ö n ce si ve so n rası istatistik se l
karşılaştırması
Tedavi
öncesi

Tedavi
sonrası

TAH

31 .Q8± 18.1

83,69±16.68

PU-DPÇ

3.91 ±1.69

0,88± 0,87

t

8.812
6.53

p

P<0.0001
P<0.0001

Tablo 4: K o n tro l g ru b u n d a (G ru p II) d e ğ e rle n d irm e
p a ram e trele rin in ted avi Öncesi ve so n rası istatistikse l
karşılaştırması
Tedavi
öncesi
TAH
PU-DPÇ

Tedavi
sonrası

t

p

40.66± 32.9

68.56±20.08

3.795

p<0.0001

3.20 + 1.38

1.61 ±1.06

3.75

p<0.0001

Tablo 5: İki grubun tedavi sonrası parametrelerinin istatistiksel
olarak kıyaslanması
Grup 1
TAH

Grup II

83.69±16.68

68.56±

t-2 .2 1 4

0.88± 0.87

1,61 ±1.06

t=2.195

p<0.05
PU-DPÇ

TARTIŞMA
Tendon yaralanmalarında onarım sürecinde oluşan
y ap ışık lık lar onarım m tem el öğelerinden biri
sayılmaktadır. Buna karşın eldeki fleksör tendon
yaralanmalarından sonra gelişen yapışıklıklar etkilenen
parmakta sertliğe neden olarak fonksiyonel iyileşmeyi
yavaşlatmakta ve rehabilitasyon sürecini uzatmaktadır

p<0.05

tırılımsı, Grup 1 için Tablo 3 ve Grup 2 için Tablo 4 ’
de görülmek-tedir. Her iki grupta tedavi sonrası TAH
param etrelerinde ileri derecede anlamlı düzelme
saptanmıştır. PU-DPÇ parametresinde ise birinci gupta
ileri derecede (p<0.0001) anlamlı, kontrol grubunda ise
yine anlamlı (p<0.01) düzelme olmuştur.
İki grubun tedavi sonrası sonuçlarının karşılaştırması
Tablo V ’de görülm ektedir. TAH ve PU-DPÇ
uzaklığındaki düzelme Grup V de Grup II ‘dekinden
anlamlı derecede daha fazla olarak bulunmuştur.
(p<0.05)

Tedavi süresince herhangi bir tendonda rüptür
gelişmemiştir.

Günümüzde elin fleksör tendon onarmalarının
sağaltımında yapışıklıkları ve bunlara bağlı oluşan
fonksiyonel yetersizliği en aza indirebilecek cerrahi ya
da cerrahi sonrası rehabilitasyon yöntemleri konusunda
arayışlar balen sürmektedir. Dinamik splintler ve erken
m obilizasyon teknikleri son yıllarda postoperatif
rehabilitasyon jaro^ramlarında temel standart yöntem
haline gelmiştir ’ .Ultrason tedavisi gibi diğer tedavi
yöntemlerinin de yara iyileşmesini ve fonksiyonel
düzelmeyi hızlandırdığı bazı yazarlar' tarafından ileri
sürülmüştür
Bu çalışmanın sonuçları her iki tedavi grubundaki
fleksör tendonlarda istatistik sel olarak anlamlı
fonksiyonel düzelmeyi ortaya koydu. Ancak iki grup
kendi aralarında kıyaslandığında ultrason uygulanan
grupta TAH ve PU-DPÇ mesafesinde kontrol grubuna
göre daha belirgin iyileşme olduğu saptandı.
Ultrason 60 yıldır klinikte kullanılmasına ve birçok
durumda sağladığı yararlar gözle görülür olmasına karşın
spesifik terapötik ve fizyolojik etkileri tam olarak
açıklığa kavuşturulamamıştır ’ . Ultrasonun ısınma
oluşturarak ağrıyı azalttığı, kan dolaşımım ve kollajenin
uzayabilme yeteneğini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca
ultrasonun skar dokusunu oluşturan liflerin yön, kuvvet
ve elastikiyetini etkileyerek skar dokusu oluşumunu
modifıye ettiği de belirlenmiştir . Bu etkilerinin yamsıra
siklik ve vibrasyonel etkileri ile ödemi azaltan ve onanını
kolaylaştıran bir m ikrom asaj oluşturm ası da söz
konusudur .
Ultrasonun tendon yaralanmalarının tedavisinde
yapışıklık oluşumu üzerindeki etkilerini araştırmak
amacıyla bazı deneysel çalınmalar yapılmıştır. Frieder
ve ark " ve Jackson ve ark farelerde yaralanmış Aşil
tendonlannda ultrasonun erken iyileşme döneminde
onarım hızını arttırdığını gözlemişlerdir. Enwemeka
tavşanlarda iyileşmekte olan tendonlarda ultrasonun
gerilme direncinde artışa yol açtığım bildirirken bu etkiyi
tendonlardaki kollajen birimlerinin gücünü arttırarak
sağladığını ileri sürmüştür. Buna karşılık Robeıls ve ark
tavşanlarda tendon yaralanması sonrası ultrasonun
yararlı olmadığını bildirmişlerdir. Ancak literatürde
ultrasonun tendon yaralanmalarında klinik kullanımına
dair çalışmaya rastlanmamıştır.
Ultrasonun yara iyileşmesinin her üç aşamasında da
yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir: Enflamatuar
dönemde ultrason lizozom al zarların frajilitesini
arttırarak içerdikleri enzimlerin salınmasına neden
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olmakta, bu enzimler ise yıkım alanının temizlenmesine
yardımcı olmaktadır. Prolİferasyon döneminde ultrason
fibroblast ve myofibroblastların hareketini arttırıp
onarım alanına doğru yönelmelerini sağlamaktadır.
D eneysel çalışm alarda ultrasonun fibroblast
proliferasyonunu kolaylaştırıp protein sentezini
hızlandırdığı gösterilmiştir . Ultrason fibroblastları
stimüle ederek skar dokusunu yapacak olan kollajen
liflerin oluşumunu sağlayabilmektedir. Ultrasonun
enflam asyon üzerine etkisi ile fibroblastlarm
stimülasyonu ve kollajen sentezini hızlandırıcı etkileri
yara iyileşmesinin erken dönemine ait etkilerdir . Bizim
çalışmamızda olgulara onarım sonrası üçüncü haftadan
itibaren ek fiziksel ajan verildiği için biz, ultrasonun yara
iyileşmesinin geç dönemindeki yararlı etkilerinden
faydalanmış olabiliriz. Ayrıca bu dönemde ultrason
analjezik etkisiyle hastanm egzersize toleransım arttırmış
olabilir. Ultrasonun mekanik etkisi ile ödem çözülür, ısı
oluşturma etkisi ile dolaşım hızlanır ve skar dokusu daha
esnek hale gelir. Ayrıca ultrason yeni skar dokusunu
oluşturan fibrillerin yönünü ve elastikiyetini etkileyerek
skatris dokusunun yeniden şekillenmesini sağlayabilir .
Tüm bu etkilerin bir sonucu olarak ultrasonun
fleksör tendon yaralanm aları gibi elastisite ve
hareketliliğin önemli olduğu durumlarda tedaviye katkı
sağladığını öne sürebiliriz.
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