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ÖZET
Boutonniere defo rmi fesinin onaranında çok sayıda teknik
tanımlanmıştır. Ekstansör tenotomi boutonniere deformite
onaranında kullanılabilecek önemli seçeneklerden birisidir.
B utonniere deform ite s i gelişm iş ancak p a s if eklem
hareketlerinde fasitlilik olmayan 18 olguda ekstansör tenotomi
tekniği kullanılarak onarım gerçekleştirildi. Operasyonlar
aksiller ya da digital blok altınada yapıldı. Orta falanks
dorsumunda bayonet tarzı insizyonla girilip ortafalans
ortasında bileşik lateral tendon triangular ligamentin hemen
distalinde oblik retinakuler ligamanlarproksimalinde kesilip
bırakıldı. 6 hafta süre ile splint ve eksersiz uygulandı. Ameliyat
öncesi olgularda proksimal interfalangial eklemde ortalama
45 derece ekstansiyon kaybı ve distal falangial eklemde ise
11 derece hiperekstansiyon mevcuttu. P ostoperatif takip
yaklaşık 15 ay olup p roksim al İnterfalangial eklem
ekstansiyonunda ortalama 32 derece, distalfalangial eklemde
fleksiyonda 41 derece aktif hareket açısı kazanımı elde edildi.
Ekstansör tenotomi boutonniere deformite onaranında
uygulanması basit, güvenilir ve oldukça kullanışlı bir
yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Boutonniere deformitesi, cerrahi tedavi,
ekstansör tenotomi

G İRİŞ

Boutonniere deformitesi ekstansör sistemin santral
teırdonunun proksimal interfalangial (PİP) eklem
seviyesinde yaralanm ası sonucu gelişm ektedir.
Yaralanma sonrası, lateral bantların parmağın palmar
bölümüne yer değiştirmesi ve ekstansör mekanizmanın
da proksimale kayması sonucu PİP eklemde fleksiyon
ve distal interfalangial (DİP) eklemde hiperekstansiyon
gelişmesi ile klasik deformite ortaya çıkar.
Eğer yaralanma hemen tedavi edilmezse dorsal
santral tendon ve dorsal transvers retinakuler fıbriller
uzamaya devam ederken, volar transvers retinakuler
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SUM M ARY
The results o f the extensor tenotomy technique fa r the reconstruction o f boutonniere deformity:
D ifferent surgical tecim i ques ıvere deşer İh e d fo r the
reconstruction o f boutonniere deformity. Extensor tenotomy
is a good surgical choice fo r this purpose. Eighteen
consecuiive patients who had boutonniere deformity with
normal passive range o f motion, were treated with extensor
tenotomy teehnigue. Operations wereperformed under axillary
(No:5) or d'tgttal (No: 13) nerve block. Tenotomy o f lateral
conjoined tendon över the midportion o f the middle phalaıu,
distal to triangular ligament and proximal to the obligue
reünacular ligament, was performed using bayonet incision
över the dorsum o f the middlephalanx. Immediatelly folkm ing
the surgeıy splint was applied to the fınger and ex.ersize
programme was initiated which vvas contiımed for 6 weeks.
Patients had normal passive range o f motion preoperatively
with theproximal interphalangeal joints lacklng 45 degrees
o f aetive exiension and the distal interphalangeal joints
hyperextended 11 degrees. Follow~up averaged 15 months,
and patients had an avarage o f 13 degrees o f aetive extension
at the PİP joint and 41 degrees o f aetive flexion at the DİP
joini. Extensor tenotomy o f lateral conjoined tendon issimple,
safe and reiiable procedure for boutonniere deformity
reconstruction.
Key Words: Boutonniere deformity, surgical treament, extensor
tenotomy

fıbriller gerginleşir ve lateral bantlar’ PİP eklem aksının
volarine kayar. Lateral bantlar kısalarak sabit ya da rijit
deform ite gelişir.O blik retinakuler ligam entlerin
kalınlaşması ve kısalması ile ikincil eklem değişikleri
başlar. Tedavi edilmeyen olgularda, geç dönemde
bozulmuş kuvvet dengesi sonucu fleksör ve ektansör
kuvvet PİP eklem fleksiyonunda yoğunlaşır. Sadece
fleksör tendonlar değil buna ek olarak volare yer
değiştirmiş lateral bantlar da PİP eklem fleksiyonuna
katkıda bulunur. Tedavi edilmediği sürece PİP eklemde
fleksıyon kuvvetine karşı koyacak güç olmadığı için
deformite ilerleyici özellik gösterir.
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Erken tedavi uygulanm ayan olgularda kronik
deformıte gelişir. Bunların tedavisi ise cerrahidir.Kronik
boutoniere defoıınite onarımında çeşitli cen'ahi tedavi
yöntemleri tanımlanmıştır; sekonder anatomik onarım
!"7, lateral bant tendon transferi s“n, tendon grefti 12'B ve
son olarak ekstansör tenotomi
bu yöntemler arasında
sayılabilir.
Kronik deformitenin gelişmiş olduğu, bununla
bildikte pasif olarak eklem hareketlerinde kısıtlılık
olmayan olgularda, F ow ler’in 14 romatoid artritli
olgularda tanım ladığı ve D olphin’ in 15 ilk kez
posttravm atik boutonniere deform ite onarım ında
kullandığı ekstansör tenotomi tekniği İle cerrahi tedavi
uygulandı. Bu çalışmada göreceli olarak uygulanması
basit olan bu tekniğin seçilmiş olgulardaki cerrahı tedavi
sonuçlarını sunmaktayız.

CERRAHİ TEKNİK
Operasyonların ilk 5 tanesi aksiller kalanı ise digital sinir anestezisi altında yapıldı. Etkili bir görüş ve
temiz bir cen'ahi alan sağlayabilmek için aksiller anestezi
uygulanan olgularda kol turnikesi kullanılırken digital
blok yapılan olgularda parmağın proksimaline eldiven
paımağından hazırlanan turnike uygulandı. PİP eklem
proksimalinden başlayıp DİP eklem distaline kadar
uzanan bayonet şeklinde longitudinal insizyonla girilerek
birleşik lateral tendon ve trianguler ligament eksplore
edildi. Triangular ligamentin hemen distalinden olacak
şekilde birleşik lateral tendon oblik olarak kesildi.

YAŞ

Tablo 1:
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GEREÇ VE YÖNTEM
Mayıs 2000- Şubat 2004 tarihleri
arasında kliniğimize başvuran ve
butonniere defoımitesi teşhisi konan
toplam 18 olguya ekstansör tenotomi
operasyonu uygulandı. Hastalarda
yaralanmadan cerrahi tedaviye kadar
geçen süre ortalam a 1.5 yıldı.
Hastaların hiçbiri daha önce tedavi
görmemişlerdi.Hastaların tamamı
erkek ve ortalama yaşları 20.5 idi.
Hastaların 6’sinde 2. parmak, 4 ’iinde
3. parmak, 3 ’iinde 4. pannak ve diğer
5 ’inde de 5. parmakta butonniere
defoımitesi mevcuttu.
Çalışmaya dahil edilen hastaların
preoperatif değeri endiımel erinde PİP
ve DİP eklem yapılarının normal
olmasına ve pasif ekstansiyon ve
fleksİyonda kısıtlılık olmamasına
özen gösterildi (Stage 1) 21.
Yaralanma süresi çok eskiye dayanan
sabit butonniere deformıteli hastalar
ve eklem yapısında bozukluk, pasif
fleksiyon ve ekstansiyonda ciddi
kısıtlılık mevcut olan diğer butonniere
deform iteli olgular bu çalışm a
grubuna dahil edilmedi.
H astalara 6 hafta boyunca
p re o p era tif sp lin t ve egzersiz
uygulandı. Bu tedaviden fayda
görmeyen olgular operasyon için
çalışm aya
dahil
edildiler.
Postoperatif takiplerinde statik splint
uygulandı. Operasyon öncesi ve
sonrası a k tif h areket açıları
kaydedildi.

P o stop eratif dönemde hastalar 15 (10-20) ay takip
edildiler.
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BO UT ONNTERE DEFORMÎTE ONARTMI

Şekil 1A: ( Olgu 1) Beşinci parmakta boutonniere deformitesi: PİP eklemde 60 derece ekstansiyon kaybı varken DİP ekelemde 15
derece hiperekstansiyon izleniyor. B: Bayonet tarzı insizyon sonrası bileşik lateral tendon ortaya konmuş vetenotomi uygulanmış.
C: Operasyondan 6 ay sonra PİP eklem ekstansiyonunda 45 derece kazanım sağlanmışken DİP eklemde ekstansiyon tam.
D: Operasyon sonrası 6 ncı ay: Hasta PİP eklemde 100 derece ve DİP eklemde 45 derece fleksiyon yapabilmekte.

( Şekil-'lb,Şekil- 2b). DTP eklem nazik bir müdahale ile
fleksiyon konum una getirildi. O blik retinakuler
ligamentlere dokunulmadı. Kanama denetimi yapılarak
cilt 5/0 naylon sütürler ile kapatıldı.
PİP vc DİP eklemi ekstansiyon d a tutan splint
uygulandı. Splint uygulamasına 1 hafta devam edildi.
Hastalara pasif olarak PİP eklemde ekstansiyon ve PİP
eklem bu pozisyondayken DİP eklemde pasif fleksiyon
ve ekstansiyondan oluşan egzersiz öğretildi. Bilinci hafta
sonunda splint değiştirilip PİP eklemi ekstansıyonda
tutan ve DİP eklem fleksiyon ve ekstansiyonuna izin
veren yeni bir splint yapılarak hastalar taburcu edildi.
Hastalar bu splinti 5 hafta daha kullandılar.
BULGULAR
Hastaların preoperatif ve postoperatif aktif hareket
açılan değerlendirme sonuçlan Tablo- 1 de gösterilmiştir.
Postoperatif olarak DİP fleksiyonda 41 derece aktif
hareket açısı (AHA), PİP ekstansiyonda ise ortalama 32
derece APIA kazanım elde edildi (Şekil-1, Şekil- 2).
Postoperatif dönemde enfeksiyon, yara açılması gibi
110

erken veya anorm al skar gelişim i gibi geç
komplikasyonlar gelişmedi.
İlk splint uygulanması sonrası 6 olguda DİP
eklemde hafif fleksiyon defonnitesi görüldüğü için ikinci
splint DİP eklemi de tam ekstansiy ona olacak şekilde
hazırlanıp 5 hafta süre ile kullandırıldı. Ancak hastalar
splintini çıkartıp Önerilen egzersizlere devam ettiler.
TARTIŞMA
Boutoniere defonnitesi ekstansör sistemin santral
tendonunun PİP eklem seviyesinde yaralanmasını
takiben ekstansör mekanizmanın prolcsimale kayması
ve lateral bantlarında parmağın volar bölümüne yer
değiştinnesi sonrası ortaya çıkan, PİP eklemde fleksiyon
ve DİP eklemde hiperekstansiyon ile karekterize bir
deformitedir. Yaralanma hemen tedavi edilmezse
zamanla deformite gelişmeye başlar ve buda ilerleyici
özellik gösterir. Bu nedenle en iyi tedavi, potansiyel
problemler oluşmadan, splint kullanımı ve eksersiz
programlarından oluşan deformite önleyici tedaviyi
uygulam aktır21.B ununla birlikte posttravm atik
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Şekil 2A: (Olgu 3) İkinci parmakta boutonniere deformitesi PİP eklemde 45 derece ekstansiyon kaybı varken DİP ekeiemde 10
derece hiperekstansiyon izleniyor. B: Orta falanks üzerinde bileşik lateral tendonda tenotomi yapılıp bırkılmış. C: Ameliyat sonrası

3ncü ay: PİP eklemde tam ekstansiyon yapabilirken DİP eklemde 10 derecelik hiperekstansiyon deformitesi düzelmiş.D: Ameliyat
sonrası insizyon hattında kabui edilebilir skar izlenmektedir.

yaralanmaların büyükçe bir kısmı gözden kaçmaktadır.
I]

Deformiteye başka bir açıdan bakıldığında ise
aslında hasta için çok ciddi bir problem yok gibidir. Bazı
hastalar düşünüldüğünün aksine işin mekanik yönünden
ziyade sadece kozmetik yönüyle ilgilenmektedirler 23.
Ancak cerrah için aynı rahatlık söz konusu değildir.
Kronik defonnitenin onaranında çok sayıda teknik
ve bunların modifikasyonları tanımlanmıştır: Bunlar
arasında sekonder anatomik onarım '"7, lateral band
tendon transferi 8-11, tendon grefti 1213 ve son olarak
ekstaıısör tenotomi14-16sayılabilir. Bununla birlikte hangi
yöntemin en iyi sonuç verdiğini söylemek oldukça güçtür
2L23. Literatürde mevcut bir biyomekanik kadavra
çalışmasında da çeşitli tekniklerin birbirine üstünlüğü
gösterilememiştir22.
Bu çalışmada, uygulanması oldukça basit olan
ekstansör tenotomi tekniğini geç dönem boutonniere
deformiteli hastalarda kullanıldı.Ekstansör tenotomi
tekniği ilk olarak Fouder 14 tarafından tanımlanmış ve
romatoid artrit sonucu gelişen butonniere deformitesinde
DTP hip erek stan siyonunun düzeltilm esi için
kullanılmıştır. Bu teknik daha soma Dolphin 15tarafından

posttravmatikboutonnire defonnifesinin onarımmda ilk
kez kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak yapılan
çalışmalarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir
Ekstansör tenotomi yaparken dikkat edilmesi
gereken hususlardan birisi tenotom inin transvers
retinakuler fibrillerin distalinde olacak şekilde orta
falanksm proksimal ve orta 1/3 kısımlarının birleştiği
noktada yapılm ası gereğidir.B u keşi ekstansör
mekanizmanın sabit noktasını distal falanktaıı ayırarak
orta falanksın dorsal kısmında kalmasını sağlamaktadır.
Bu keşi ekstansör mekanizmanın proksimale kayarak
orta falanksm metafızyel seviyesinde kalmasına yol
açar.Lateral bantlar göreceli olarak uzamış bu
pozisyonda iyileşirler . Bu dununda lateral bantların
DİP eklemdeki aşın kuvvet tonunu azalırken PİP eklem
proksimalinde kuvvet dağılımı artmaktadır. Bu dunun
da PİP eklem ekstansiyonuna katkıda bulunur. Dikkat
edilmesi gereken bir diğer nokta ise kesinin oblik
retinakular ligamentin proksimalinden yapılması ve bu
yapının kesilmemesi gereğidir. Sağlam kalan oblik
retinakuler ligamentler distal falanksm ekstansiyonundan
sorumludur. Kesilmeleri distal falansta ileri derecede
7,13
ekstansiyon
kaybına yol açar
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Bıırton özellikle stage 1 ve stage 2 olgularda
konservatif tedaviye cevap vermeyen defomıitelerde ilk
düşünülmesi gerekenin ekstansör tenotomi tekniği
olduğunu bildiımiştir .
Meadows ve arkadaşları; butonnierde DİP eklem
biperekstansiyoıı defomıitesinin, hastalar için daha
büyük zorluk oluşturduğunu bildirmişlerdir ~ . Aynı
yazarlar DİP eklem fleksiyonunu geri kazandnabilmek
için ekstansör tenotomi tekniğini önermişlerdir.
Butonniere deformitesine bağlı olarak ortaya çıkan
DİP eklemdeki hiperekstansiyon, tutma-kavrama
gücünde kayba ve küçük nesneleri tutma ve kavranması
gibi bir takım özel beceriler gerektiren işlerde zorluğa
yol açmaktadır. Stern de yaptığı çalışmada, ekstansör
tenotom inın DİP eklem den fleksiyon hareketini
iyileştirdiğini ve dolayısıyla bu hareketlerde düzelmeye
neden olduğunu bildirmektedir. .
Bizim olgularım ızda da özellikle DİP eklem
fleksiyon hareketlerinde belirgin iyileşme olurken PIP
eklem hareket açısında da gözle görülür bil' iyileşme
sağlandı. Burada cerrahinin yanında postopreatif
dönem deki sp lint uygulanm asının ve egzersiz
hareketlerinin çok katkısının olduğuna inanmaktayız.
Literatürde ayrıca preoperatif ve postoperatif
dönemde splintlemenin önemi üzerinde oldukça sık
durulmaktadır. Özellikle postoperatif dönemde uygun
splintleme olmadan boutonnier defoımite tedavisinde
istenen sonuç alınam ayacağı bildirilm ektedir ~ .
Massengil splintlemenin boutonnier defoımitesinde köşe
taşı olduğunu bildirmiştir . Akut yaralanma devresinde
splintin santral tendonuıı devamlılığım sağladığını,
kronik devrede ise splintin PİP eklemdeki fleksiyon
kontraktürüırü düzelttiğini ve retinakular ligamentin
uzamasını sağladığını bildirmiştir .
Burton; boutonnier defoımitesinde, özellikle stage
1, 2 deki olgularda splintleme ve egzersizin önemi
üzerinde durmaktadır ve başlangıçta mutlaka splintleme
ve egzersiz programlarının uygulanması gerektiğini
aııeak cevap alınamadığı takdirde cerrahi düşünülmesi
gerektiğini ifade etmektedir .
Biz de hastalarımıza operasyon öncesi splintleme
ve egzersiz programı uygulayarak 6 hafta süresince takip
ettik. Ancak olgularımızda ilk yaralanmadan tedavi
uygulanmasına kadar geçen süre ortalama 1.5 yıldı. Bu
nedenle splint programı ile başarı elde edilemedi.
Hastalanınız daha erken dönemde başvurmuş olsalardı
bu tedaviden fayda görebilirlerdi. Bu nedenle tüm
olgulara cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi tedaviyi
takiben splint uygulaması ve sıla bir egzersiz programı
başlatıldı. Postoperatif dönemde parmak küçük bir
pansumanla kapatılarak aktif ve pasif hareket egzersizleri
önerildi. Egzersizler arası PİP eklem tam ekstansiyonda
olacak şekilde splint uygulandı. Bu splint uygulamasına
6 hafta devam edildi. DİP eklem ise genellikle serbest
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bırakıldı. 8 olguda DİP eklem de h afif fleksiyon
görüldüğü için bu hastalara DİP eklem tam ekstansiyonda
olacak şekilde splint uygulandı. Ancak hastalar splintini
çıkartıp önerilen egzersizlere devam ettiler. Ameliyat
tekniğinin seçimi defoımitenin hangi aşamada olduğuna,
ekstansör tendon mekanizmasındaki defektin derecesine,
splint uygulamadaki başarıya ve kısalmış retinakular
yapılardaki uzamaya bağlıdır.
Burada sunulan olgu serisinde DİP fleksiyonda 41
derece AHA kazanım elde edilmiştir. Bu sonuçlar
literatür ışığında gözden geçirildiğinde S tern’in
serisindeki 45 derecelik kazanım değerlerinden düşük
olmakla birlikte fonksiyonel açıdan tatm in edici
bulunm uştur . Sunulan olgulardaki PİP eklem
ekstaıısİyon artış değeri ise ortalama 32 derece olarak
bulunmuştur. Bu değerin ise Sternrin serisindeki
ekstansiyon kazanım değerlerinden daha yüksek oranda
olduğu izlenmiştir .
SONUÇ
Butonier defo mı itesi gelişmiş ancak pasif eklem
hareketlerinde kısıtlılık olmayan seçilmiş olgularda
ekstansör tenotomi ameliyatı r ekon strtikti f b as amakta ilk
öncelikli olarak düşünülebilecek oldukça basit ve
güvenli bir yöntemdir.
Dr Muhildin ESKİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
06018 Etlik, ANKARA
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