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ÖZET

SUMMARY

Yaygın uygulanan tendon uzatma işlemi tendonu basamak
şeklinde keserek (tendon Zplastisi) ilerlettikten sonra primer
onarmaktır. Kas tendon birleşim yerinden tam keşi ile, tendonu
ildye ayırdıktan sonra üstteki kısmı ters çevirerek ilerletme ile
veya tam olmayan yatay kesilenle uzatma gibi yöntemler de
vardır, Tendonu tam olmayan yatay kesilerle uzatma yöntemine
önemli değişikliklerin uyarlandığı çalışmamızda taze kesilmiş
tavuk bacakları kullanıldı. Birbirinin aynı Özelliklerde
ortalama 5 cm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde tendonlar
elde edildi. 15 adet bilinen tendon Z plastisi, 22 adet
tarafımızdan geliştirilen yöntemle uzatma yapıldı ve 10 adet
sağlam tendon kontrol grubu olarak kullanıldı. Tam olmayan
yatay kes iler tendonun orta 2 / 4 kısmında sağlı sollu toplam
5 adet yapıldı. Her bir keşi tendonun orta hattını 0.5 mm
geçecek şekilde enlemesine 2.5 mm uzunluğunda idi. Keşi
başına 1 mm den toplam 5 mm uzama elde edildi. Z plasti
grubunda basamak kesilenin boyu 0.5 cm olarak belirlendi,
ilerlettikten sonunda toplam uzama 1 cm oldu. Gerilim testi
(LRX Maretiral Testing Machine, Llyod Instruments 1987
Fareham-Hanis UK) mekanik test cihazı ile 20 mm/dakika
hızla yapıldı. Sağlam tendonlar ortalama 556.9 Nevvton (N)
gücü tarttı (450-635). Z plasti grubu ortalama 44.1 N (2952), deney grubu ortalama 39.4 N (17-98) gücü tarttı. Her iki
deney grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fa r k
bulunmadı. Tam olmayan yatay kesilerle tendon uzatma
yöntemine uyguladığımız değişikliklerin tendonun sürekliliğini
bozmadan uzatması ve tendon gerilim gücünde anlamlı zayıflık
oluşturmaması gibi üstünlükleri saptandı. Keşi kenarları 6/0
epitendinöz devamlı dikişlerle desteklendiği takdirde; atel
kullanma gerektirmeyen, hemen harekete izin veren, dikiş hattı
ve düğüm kabarıklığı oluşturmayan dolayısıyla yapışıklık
olasılığının azaldığı bir tendon uzatma yöntemi olarak klinikte
uygulanabilir olduğu düşünüldü.
Anahtar Kelimeler; Tendon uzatma, tendon Z plastisi, tam
olmayan yatay keşi, tendon gerilim gücü, mekanik test cihazı.

Tendon Lengthening Via Incomplet Horizontal Cuts; A
Biomechanical Stııdy
Commonly employed tendon elongationprocess in transecting
the tendon in a step-like fashion and primarily repairing it
following advancement (Tendon Z-Plasiy). There are other
techniques such as d ivid in g the tendon fro m the
musculotendineousjunction, sagitally splitting the tendon and
suturing the free half o f the tendon to the original insertion,
or elongation with multiple incomplete horizontal notching.
Feet qf\freshly slain chicken were used in our study in which
modifıcations in tendon elongation via ıncomplet horizontal
cuts w er e applied. incomplete trans ver s e incisions were
applied on the middle 2/4 o f the tendon; 3 on one side, 2 on
the other. Each incision was 2.5 mm in depth, Crossing the
midline by 0.5 mm. summing I mm from each cut, a total 5
mm o f elongation was obtained. In the Z-plasty group, the
length o f the step-cut was designated to be 0.5 cm, resulting
in a elongation o f I cm. Test o f tensile strength was carried
out via a mechanical testing deviceat a distraction nite o f 20
mm/sec. Intact tendons vvithstood a mean tension o f 556.9 N
(450-635). Z-plasty and trial group s wiihstood a mean 44.1
N (29-52) and 39.4 N (17-98) respectively. Results rervealed
no statistical signifrcance.
The m odifications we made to tendon elongation via
incomplete incisions proved to have advantages such as not
d isru p tin g tendon co n tin u ity a n d n ot sig n ific a n tly
compromising the tendon 's tensile strength. This report
suggests that, i f combined with a reinforcing 6/0 continious
epitendinous suture fo r the notch edges, this technique is
clinicaly applicible as a method obviating the need fo r
splinting, allovving immediate motion, and being less prone
to adhesions due to the absence o f a core sulre and bulky o f
knot,
Key Words: Tendon lengthening, tendon Z-plasty Incomplet
horizontal cut, tendon tensionforce, mechanical testing devrice.
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En yaygın uygulanan tendon uzatma işlemi tendonu
basamak şeklinde keserek (tendon Z plastisi) ilerlettikten
sonra prim er o n a rm a k tırÜ ç basamaklı Z plasti ile,
tendonun uzunlamasına bir kısmım ikiye ayırdıktan sonra
üstteki kısmı ters çevirerek ilerletme ile, kas tendon
birleşim yerinden yatay veya eğik tam kesiler ile veya
tam olmayan yatay kesiler ile (çentikleme ile) uzatma
gibi yöntemler; kesileri dikmeden kendi haline bırakma,
erken iyileşm e dönem inde atel kullanm a veya
kullanm am a gibi değişik uygulam alarla birlikte
yürütülmektedir M4. Ancak tendon uzatma cerrahisine
ihtiyaç duyulan hastalarda genellikle ek sorunlar da
vardır. B unlar başta şeker hastalığı olm ak üzere
geçirilmiş yaralanmalar ve nörolojik hastalıklardır,
bunların arasmda serebral palsinin spastisitesinin önemli
bir yeri vardır 15_18. Tendon uzatma cerrahisinin olası
komplikasyonları ise başta yara iyileşmesi olmak üzere
tendon dikiş hattında yapışıklık, aşırı uzama nedeniyle
gevşeklik, y etersiz uzam a ve/veya sorunun
tekrarlamasıdır 1'6,lû' 18.
Bu çalışmada tendonu tam olmayan yatay kesilerle
uzatma yönteminde elde edilen uzamanın niceliğinin ve
tendon gerilim gücündeki kaybın biyomekanik olarak
incelendiği çalışmamız sunulmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi ve
Cerrahi Araştırm a M erkezinin fiziki koşullarında
g erçekleştirildi. B iyom ekanik incelem eler aynı
üniversitenin Diş H ekim liği Fakültesi Ortodonti
Anabilim Dalı Laboratuarında bulunan mekanik test
cihazı (LRX M aterial Testing M achine, Llyod
Instruments 1987 Fareham-Hants UK) ile yapıldı.
Bölgemizdeki özel bir tavuk kesim hanesinden
kesildiği anda alman tavuk bacaldarı açılarak birbirinin
aynı özelliklerde 5 cm uzunluğunda 4 mm eninde
bacak flek sö r ten d o n ları hazırlandı (Şekil 1).

Şekil 1: Birbirinin aynı özelliklerde elde edilmiş ortalama 5 cm
zunluğunda 4 mm genişliğinde tendonlar çalışma öncesinde
toplu halde

Şekil 2: Uzatma kesilerinin yakından görünümü, iki iğne arası
tam olarak 50 mm dir.

Şekil 3: Uzamış tendonun yakından görünümü, iki iğne arası
55 mm dir.

Tendonlar deney süresince serum fizyolojik ile ıslatılmış
gazlı bezlere sarılarak bekletildi. 15 adet bilinen tendon
Z plastisi ve 22 adet tam olmayan yatay kesilerle uzatma
yapıldı. 10 adet sağlam tendon kontrol grubu olarak
çalışıldı.
Z plasti yapılan grup 4/0 Trofilen® kullanarak
modifıye Kessler tekniği ile uç uca dikildi. Yatay kesiler
tendonun orta 2 / 4 kısmında sağlı sollu toplam 5 adet
yapıldı. Herbiri tendonun orta hattım 0.5 mm geçecek
şekilde enlemesine 2.5 mm uzunluğunda 11 nolu bistürü
ucu kullanılarak yapıldı.
Gerilim dayanıklılık gücü 20 mm/dakika hızla
uzatma yapılarak ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmeler
için T-Testi kullanıldı.
BULGULAR
Z plasti grubunda basamak kesilerin boyu 5 mm
olarak belirlendi, işlem sonunda toplam uzama 10 mm
oldu. Buna karşılık deney grubunda kesiler yapıldıktan
sonra uzama ortalama 5 mm idi, keşi başına 1 mm ilk bu
uzama değeri nicel değer olarak kayda alındı (Şekil 2,3).
Sağlam tendonlar ortalama 556.9 Nevvton (N) gücü
tarttı (450-635). Z plasti grubu ortalama 44.1 N (2952), deney grubu ortalama 39.4 N (17-98) gücü tarttı
(Şekil 4).
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1A Onarım sonrasında tendon uçlarına dikiş atılması ile
düğümün oluşturacağı kabarıklık tendon kaymasını
zorlaştırır ve yapışıldık riskini artırır. Tendon Z plastisini
kesiyi üç basamaklı yaparak daha fazla temas yüzeyi elde
etmek ve daha dayanıklı uzatma yapmak mümkündür3,
Tendonun uzunlamasına bir kısmını ikiye ayırdıktan
sonra üstteki kısmı ters çevirerek ilerletme ile uzatma
da yapılmıştır in,n. Tendonun kesilerek tekrar dikilmesi
esasına dayanan yöntemlerde tendon sürekliliğinin
bozulması, dikiş gerektirmesi ve ameliyat sonrası atel
kullanma gereği ve dolayısıyla hareket kısıtlılığı gibi
sorunlar görülür. Kas tendon birleşim yerinden yatay
veya eğik tam kesiler ile uzatm a yöntem leri
tanımlanmıştır 1214, Bu yöntemlerde İçesileri dÜaneden
kendi haline bırakma nedeniyle ameliyat sonrasında atel
kullanma zorunluluğu vardır, atel kullanılm adığı
durumlarda ise tendon gerilim gücünde aşmı zayıflama,
istemneyen aşın uzamalar veya tam ayrışmalar görülür
0

Şekil 4: Gerilim testinde kopmadan hemen önceki görünüm

Sağlam tendon grubuna göre her iki grubun gerilim
tartma gücü istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük
bulundu (p<0.05). Her iki deney grubunun gerilime
dayanıklılık dereceleri benzerdi, aralarında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA
Serebral palsi başta olmak üzere her türlü felçli
spastisitelerde, ekinizmde, pençe el ve pençe ayak
d eform itelerinde, diabetik ayak yaralarının
önlenm esinde, tendon yaralanm aları onarım ları
sonrasında, ve kemik uzatma ameliyatları sonrasında
tendon uzatma ihtiyacı olur. Amaç spastisiteyi yenerek
deformiteyi düzeltmek, ilgili eklemlerde tam hareket
açıklığı elde etm ek ve h arek eti zorlanm adan
yapabilmekdir. Diabetik ayaklarda bozulmuş ayak
dinamiğini düzelterek plantar bölgedeki aşırı basınç
noktalarını ve dolayısıyla ülserlerin oluşum unu
engellemek, veya oluşmuş ülser var ise tedavisine
yardımcı olmak, el cerrahisinde ise temel kavrama
hareketlerim yapabilecek düzeye getirmek amaçlanır.
Tendon uzatma cerrahisi atel tespit yöntemleri ve erken
aktif fizik tedavi ile birlikte uygulanır 11s.
En yaygın uygulanan tendon uzatma işlemi; tendonu
basamak şeklinde keserek (tendon Z plastisi) ilerlettikten
sonra prim er onarm aktır. Bu yöntem in tendonu
uzunlamasına ikiye ayırarak uzatması nedeniyle en başta
tendonun gerilim gücünün zayıflaması sakıncası vardır
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Tendonun uzunlamasına sürekliliğini bozmadan
uzatmak amacıyla tam olmayan yatay kesilerle uzatma
yöntemi de bildirilmiştir. Ancak tendonun proksimal ve
distalinden enlemesine 2/3 ünü kesen 2 adet kesinin
yapıldığı, veya proksimal, orta ve distalden yatay 1/3
ünü ve 14 sini geçmeyen toplam üç adet kesinin yapıldığı
ve bu yöntemlerde uzamanın niceliği ve tendonun ne
kadar zayıfladığı incelenmemiştir. Anestezi altında güç
uygulanarak tendonun gerilm esi ile lif yapısının
yırtılması veya sıyrılması ile uzatma yapılmakta ardından
2 ila 3 hafta arasında atel tespit uygulanmaktadır. 3'4*7.
Çalışmamızda tendonu tam olmayan yatay kesilerle
uzatma yönteminde tarafım ızdan gerçekleştirilen
değişiklikler; tendonun enlemesine 3/5 ini (% 60)
kesmek, çalışmamızda bu oran tam olarak 2,5/4 dür (%
62.5), 5 adet yatay keşi yapmak, her bir kesinin ve
toplamda tendonun ne kadar uzadığının nicel olarak
ölçülmesi ve biyom ekanik test ile tendon gerilim
gücündeki kaybın incelenmesidir.
Yatay kesinin tendonun enlemesine yansını geçmesi
tendonun lif yapısının yırtılmadan veya sıyrılmadan
uzaması için fiziksel bir koşuldur. Tavuk aşil tendonunun
lif yapısı insan fleksör tendonlarmm lif yapısına benzer
şekilde spiral lif diizenindedir. Bu nedenle orta hattı
geçen kesiler yapılmasına karşın tendon içindeki lif
sürekliliği bozulmamaktadır. Çalışmamızda keşi başına
1 mm ilk uzama değeri nicel olarak ölçüldü ve
kaydedildi, toplam uzama ortalama 5 mm idi.
Tendonun gerilim gücü kesinin zayıflatması ile
doğru orantılı olarak azalmaktadır. Ancak bu yöntemin
en sık uygulandığı hasta grubunda ciddi spastisitenin
olması bu zayıflamayı kabul edilebilir hatta istenir bir
özellik haline getirmektedir3’4’7'17. Çalışmamızda sağlam
tendonlara göre deney gruplarında düşük gerilim gücü
elde edildi (p<0.05). Her iki deney grubunun gerilime
dayanıklılık dereceleri arasında istatistiksel olarak fark
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bulunm am ası ned eniyle geliştirilen yöntem in
k arşılaştırılan yöntem den daha fazla zayıflık
oluşturmadığı düşünüldü.
SONUÇ
Uyguladığımız değişikliklerin tendonun lif yapısına
zarar vermeden ve sürekliliğini bozmadan uzatmasına
ek olarak tendon gerilim gücünde diğer yöntemlerden
daha fazla zayıflık oluşturmaması gibi üstünlükleri
saptanmıştır. Kliniğe uyarlandığında yöntemin atel
kullanma gerektirmemesi, hemen harekete izin vermesi,
dikiş hattı ve düğüm kabarıklığı oluşturmaması ve keşi
kenarlarının 6/0 epitendinöz devam lı dikişlerle
desteklendiği takdirde yapışıklık olasılığının azalması
gibi avantajları olacaktır.
Dr, Ethem GÜNEREN
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