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ÖZET
Bu çalışmada; kliniğimizde üst ekstremde jleksör ve ekstansör 
tendonyaralanmaları nedeni ile tedavi edilen hastaların geriye 
dönük epidemiyolojik incelenmesi amaçlanmıştır.
2001 ve 2004 yıllan arasında kliniğimizde akut jleksör ve 
ekstensör tendon yaralanması nedeniyle tedavi edilen 185 olgu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Yaralanmalar etvoloji, yaş gruplan 
ve zonlanna göre sınıflandırıldı.
Genç nüfustaki (16 ile 35 yaş arası) yaralanma oram bütün 
yaralanmaların % 54,8’ini oluşturmaktaydı ve çoğunluğu 
mobilya sektöründe çalışanlardı. Olgu başına düşen tendon 
yaralanması 1,9 olarak bulundu. Olguların 148 (%80,0)'İ 
erkek, 37 (%20,0)si kadındı. Etyolojide en çok cam kes ileri 
(%46,5) tespit edildi. Birden fazla tendon yaralanmasından 
etkilenen hasta sayısı toplamı 100 (%54,1) olarak bulundu. 
El yaralanmaları gibi acil servislerin İş yükünde ilk sıralarda 
yer alan yaralanmalar ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların 
özellikle ülkemizdeki hasta profilinin değerlendirilmesi, 
yaralanma mekanizmalarının ve etyolofilerinin ortaya 
konabilmesi ve sonuçlarının belirlenebilmesi için önemli 
olduğunu düşünmekteyiz. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
acillerinin büyük bir kısmını oluşturan el yaralanmalarının 
önemli bir bölümünü oluşturan akut tendon yaralanmaları 
konusunda ülkemizin farklı bölgelerinden elde edilecek veriler 
ışığında bu yaralanmaların engellenmesi ve yanlış şekillerde 
tedavi edilmelerinin önlenmesi mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Üst ekstremde, tendon, jleksör, elistansöı; 
epidemiyoloji

GİRİŞ
Eller vücudun travmalara karşı en fazla maruz kalan 

organlarından dır. Çoğu yaralanma hasta hayatını tehdit 
etmezken, hiç de azımsanmayacak bir kısmı sakatlıkla 
sonuçlanmaktadır. Bu hastalar; uygulaması zor, 
ekonomik yükü fazla olan sekoııder girişimlere ve uzun 
süreli rehabilitasyon program larına ihtiyaç 
duymaktadırlar. El yaralanmalarının tüm acil servis 
hastalarının 1/5’ini oluşturduğu 12 göz önüne alınacak 
olunursa konunun önemi daha da anlaşılacaktır. Üst

SUMMARY
Upper Extremity Acute Tendon Injuries: An Epidemiologicat 
Evahıation
The aim ofthis study is to retrospectively analyse the upper 
extremity flexor and extensor tendon İnjuries treated in our 
clinic.
A toialof 185patienls sıtffering from acute flexor andex(ensor 
tendon injuries were ineluded in t his study. The dala ıvere 
classifıed according to etiology, age groups and zones.
The injuries in theyoung age group (16-35 age) comprised 
the 54.8% o f ali the injuries and the majority ofthese vvere 
M’orkers from the furniture sector. The number o f  tendons 
injured for each patien t was found to be 1.9. There vvere a 
total o f 148 (80.0%) male and 37 (20.0%) female patients. 
Glass laseraüons \vere the leading cause (46.5%). The number 
ofpatients suffering from miti tiple tendon injuries vvere 100 
(54.1%).
We helıeve that epidemiologicat studies concerning hand 
İnjuries, which is one o f the leading injuries seen in emergeney 
departments, is veıy importani for evaluatingpatientprofıles, 
injury mechanisms, etiologies and results. Data oblained from 
various parts o f our country wiU help in preventing injuries 
and unfavorable treatment modalities usedfor these types o f 
injuries that make up the majority o f  plastic sur gery 
emergencies.
Key Words: Upper extremity, tendon, fiexoı; extensoı; 
epidemiology

ekstrem ite yaralanm aları, basit yum uşak doku 
travmasından, amputasyona kadar olan geniş bir 
yelpazede karşımıza çıkmaktadırlar.

Elde görülen yumuşak doku travmaları oldukça 
yaygındır. Bu tip yaralanmalar, Clark ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada, acil servislerde görülen el 
yaralanmaların %82 kadarını oluşturmaktadır3. Toplam 
112.083 hastanın acil servise müracaat ettiği bir seride 
tüm acil cerrahi servise başvuran hastaların %4,4’ünü 
acil el ve önkol yaralanmalarının oluştururken, plastik
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cerrahi kliniğine kabul edilen acil hastaların ise %86’sım 
oluşturdukları rapor edilmiştir4.

Elin duyarlı ince yakalam a ve ayarlam a 
hareketlerinin tendonlar tarafından sağlanmaktadır. Bu 
da bu yapıların işlev açısından ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koymaktadır. 50,272 yaralanmanın incelendiği bir 
seride5, tendon yaralanmalarının %29 gibi yüksek bir 
sıklıkta görül düğü bildirilmiştir. Buna rağmen literatürde 
tendon yaralanmalarına özgü kapsamlı epidemiyolojik 
çalışmalara az rastlanmaktadır. El yaralanmaları gibi acil 
servislerin iş yükünde ilk şualarda yer alan yaralanmalar 
ile ilgili epidem iyolojik  çalışm aların Özellikle 
ülkem izdeki hasta profilinin değerlendirilm esi, 
yaralanma mekanizmalarının ve etyolojilerinin ortaya 
konabilmesi ve sonuçlarının belirlenebilmesi için Önemli 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çalışmada; kliniğimizde üst ekstremde fleksör 
ve ekstansÖr tendon yaralanmaları nedeni ile tedavi 
edilen hastaların  geriye dönük epidem iyolojik 
incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
2001 ve 2004 yılları arasında kliniğimizde akut 

fleksör ve/veya ekstensör tendon yaralanması nedeniyle 
ilk 24 saat içerisinde tedavi edilen 185 olgu çalışmaya 
dahil edilmiştir. O lgularla ilgili bilgiler, klinik 
kayıtlarından elde edildi. Yaralanmalar etyoloji, yaş 
gruplan ve zonlanna göre sınıflandırıldı. Anlamlı 
bulunan çoklu ve eşlik eden yaralanmalar, mesleki ve 
diğer sosyal faktörler vurgulanmaya çalışıldı.

BULGULAR
İki ile 81 yaş arasında geniş bir yaş grubu dağılımı 

mevcuttu (Şekil 1). Ortalama yaş 27.3 olarak bulundu. 
185 olguda toplam 345 tendon yaralanması tespit edildi. 
Buna göre olgu başına düşen tendon yaralanması 1,9
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Şekil 1: Tendon yaralanması olan hastaların yaş gruplarına göre 
dağılımı

Türk Plast Rekonstrüst Cer Derg (2005) Cilt: 13, Sayı:2

Şekil_2: Yaralanan fleksör tendonların zonlara göre dağılımı

olarak bulundu. Olguların 148 (%80,0) tanesi erkek, 37 
(%20,0) tanesi kadındı. Etyolojide en çok cam kesilerinin 
(%46,5) yaralanmaya neden olduğu tespit edildi (Tablo 
1). Hastalanıl 177 (%95,7)’sinin sağ el dominant olduğu 
tespit edildi. Yaralanmalann 91 (%49,2) tanesi dominant, 
94 (%50,8) tanesi ise non-dominant eh tutmuştu.

Fleksör yüzde 78 (%74,3), ekstaıısör yüzde ise 22 
(%27,5) hastada birden fazla tendon yaralanması 
mevcuttu. Toplam hastalar göz önüne alındığında birden 
fazla tendon yaralanmasından etkilenen hasta sayısı 
toplamı 100 (%54,1) olarak bulundu.

Fleksör Tendonlar: Yaralanan ten donların zonlara 
göre dağılımı Şekil 2 ’de verilmiştir. 105 olguda (%56,8) 
toplanı 230 tendon (%66,7) yaralanması olduğu tespit 
edildi. Zonlara göre tendon yaralanmalarına eşlik eden 
diğer yaralanmalar ve bunların oranları Tablo 2’de 
özetlenmiştir.

Hkstansör Tendonlar: Yaralanan tendonlann zonlara 
göre dağılımı Şekil 3 ’te verilmiştir. 80 olguda (%43,2) 
toplam 115 tendon (%33,3) yaralanması mevcuttu. 
Zonlara göre tendon yaralanmalarına eşlik eden diğer 
yaralanm alar ve bunların oranlan Tablo 2 ’de 
özetlenmiştir.

TARTIŞMA
Çalışmamızda, yaralanma geniş bir yaş grubu 

dağılımı göstermekle birlikte, genç nüfustaki (16 ile 35 
yaş arası) yaralanma oranı bütün yaralanmaların

115



TENDON YARALANMALARI

Şekil 3: Yaralanan ekstansör tendonların zonlara göre dağılımı

%54.8’ini oluşturmaktaydı (Şekil 1). Bu populasyonu 
oluşturan büyük çoğunluk m obilya sektöründe 
çalışanlardır. Buna karşılık, işte olduğu söylenen 
yaralanmalarda etyoloji olarak cam kes ilerinin fazla 
olması dikkat çekicidir. Çünkü Smith ve arkadaşlarının2

yaptıkları bir çalışmada camla olan yaralanmaların daha 
çok evde ve dışarıda meydana geldiği tespit edilmiştir-. 
Aşırı alkol alimim takiben gelişen veya taşkınlıklar 
(özellikle de cama yumruk atma) sonucu oluşan 
yaralanmalar serimizde oldukça fazla sayıdadır. Bu 
farkın bu taşkınlık lar sonucu m eydana gelen 
yaralanm alardan kaynaklandığı düşünülmüştür. 
Yaralanan hastaların cinsiyet dağılımında erkek lehine 
bariz üstünlük gözlendi. Erkek/kadın oranı 3,8/1 olarak 
bulunmuştur. El yaralanmalarını hepsi göz önüne 
alındığında, Broback ve arkadaşları 6 benzer bir oran 
bulurken, Angennann ve Lohmann5 bu oram 2/1 olarak 
bulmuştur. Erkek çokluğu, aynı Broback ve 
arkadaşlarının s’mn çalışm asında olduğu gibi, 
olgularımızın çoğunluğunun İşçi sektöründe çalışmasına 
bağlanmıştır.

Yaralanmaların dominant veya non-dominant ellerde 
yaklaşık olarak eşit görüldüğü konusunda literatürde fikir 
birliği olduğu görülmektedir u-w . Çocuklarda küçük yaş 
gruplarında dominant elin belirlenmesi söz konusu 
olamadığından, serimizde hesaplamalar 4 yaş altı 
olguların çıkartılması sonucunda yapılmıştır. Buna 
karşılık, Grobbelaaı* ve Hudson * çocukluk yaş 
grubundaki 38 hastada dominant el yaralanmasını 2 kat 
daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Ancak serilerinde 
sadece flcksör tendon yaralanmalarını incelemiş 
olmalarının bu sonuca neden olabileceği düşünülmüştür.

Çok farklı şelcilerde yaralanmalar oluşmakla birlikte 
olguların büyük çoğunluğu (%46,5) cam kesileli sonucu 
oluşmuştu, SingerveMalooıı95un çalışmalarında, bıçak 
yaralanmaları fazla olmak üzere benzer bir sonuç 
bildirilmiştir. Kadın hastalarda görülen yaralanmalarda 

yaralanmanın en sık nedeninin bardak kırılması 
ile oluşan cam İçesileri olduğu gözlendi, Tendon 
yaralanmalarında etyolojide önemli bir yer 
tuttuğu ifade edilen 5 ev kazaları ve trafik 
kazalarının yüzdesi bizim çalışmamızda oldukça 
düşük bulunmuştur (Tablo 1).

Broback ve arkadaşları çalışmalarında 
fleksör tendon yaralanmalarının ekstansör tendon 
yaralanmalarına oranını 1/2 olarak bulmuştur. 
Benzer şekilde Jarvik ve arkadaşları 1 da 
ekstansör tendon yaralanmalarının sıklığına 
dikkat çekmektedirler. Halbuki çalışmamızda 
hem olgu sayısı hem de yaralanan tendon sayısı 
açısından bariz bir fleksör tendon üstünlüğü 
görülmüştür. Bu da serimizde cama vurma 
oranlarının yüksek oluşuna bağlanmıştır. Çünkü 
bu tip yaralanmalarda özellikle Zon 5 fleksör 
tendon bölgesinde çoklu tendon yaralanmaları 
meydana gelmektedir.

Çalışmamızın sonuçlarına göre, eğer bir 
tendon yaralanması tespit edilmişse ikinci bir 
tendon keşişinin olm asından mutlaka

Tablo 1: Hastaların yaralanma etyolojilerine göre dağılımı

E T Y O L O J İ

H A S T A  S A Y I S I  

( ı ı= 1 8 5 )

%

C a m 8 6 4 6 ,5

B ıç a k 3 7 2 0 ,0

T a ş 11 5 ,9

F r e z e 10 5 ,4

T o r n a v id a 8 4 ,3

B a l ta 6 3 ,2

J ile t 5 2 ,7

T r a f ik  k a z a s ı 5 2 ,7

D iğ e r  ( h ız a r ,  te s te re ,  d iiş m e , a te ş l i  s ila h ,  k a y ış ,
17 9 ,2

d u v a r a  ç a ıp m a ,  s a ç )
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Tablo 2: Tendonlara eşlik eden ve/veya kombine yaralanmaların zonlara 
göre dağılımı

F L E K S Ö R  Y Ü Z

O L G U  S A Y I S I N A

Z O N E Ş L İ K  E D E N  v e y a  Y A R A L A N M A  T İ P İ G Ö R E  G Ö R Ü L M E

O R A N I  ( % )

1 F a l a n k s  f r a k t ü ıü 25

F D P + F D S  k o m b in e  k e ş i ş i 63

F a la ı ık s  f r a k t ü ıü 2 9
2

D ig i ta l  s i n i r 13

E k l e m  k a p s ü lü 5

F D P - r F D S  k o m b in e  k e ş iş i 7 8

3
D ig i ta l  a r t e r  v e  s in i r 33

Ç o k l u  t e n d o n  y a r a l a n m a s ı* 10 0

U l n a r  s in i r 3 0

4

M e d ia n  s in i r 2 0

U l n a r  a r t e r 10

Ç o k lu  t e ı ı d o n  y a r a l a n m a s ı* 1 0 0

U ln a r  s in i r 41

5 U ln a r  a r t e r 3 0

R a d ia l  s i n i r 5

R a d i a l  a r t e r 5

E K S T A N S Ö R  Y Ü Z

1 E k l e m  k a p s ü lü 1 00

E k l e m  k a p s ü lü 1 00

2 F a l a n k s  f r a k t u m 88

2 .  p a r m a k  y a r a l a n m a s ı 63

şüphelenilmelidİr. İkinci bir teııdonun yaralanma oranı 
%50’dir. Bıı risk hem fleksör hem de ekstansör yüzlerde 
daha proksimal zonlara gidildikçe armaktadıı*. Özellikle 
fleksör yüzde birden fazla tendon yaralanma oram %75 
gibi oldukça yüksektir.

Singer ve Maioorri’un yaptıkları çalışmada, Zon 5 
yaralanmaları %48 ile ilk sırada yer alırken, Zon 2 
yaralanmaları %28 ile ikinci sırada yer almaktadır. 
Çalışmamızda ise, zon yaralanmalarında yaralanan olgu 
sayısı göz önüne alındığında Zon 2 (%38,1) ve Zon 5 
(% 35,2)Jin yaklaşık eşit olarak yaralandığı 
görülmektedir. Buna karşılık, tek bir yaralanmadan 
oluşabilecek kombine tendon yaralanmaları da göz 
önüne alındığında Zon 5'te yaklaşık iki kat daha fazla

tendonun yaralandığı görülmektedir (Şekil 2). 
Benzer şekilde Zon 5 yaralanması olan olguların 
hepsinin çoklu tendon yaralanması şeklinde 
olması dikkat çekicidir. Çalışm am ızın 
sonuçlarına göre, Zon 2 yaralanması söz konusu 
olduğunda her iki tendonun birlikte yaralanma 
şansı 2/3 (%63,2)’tür. Benzer bir çalışmada 
Gault 10 bu oranı %60 olarak bulmuştur. 
Etyolojide cam kesileriniıı çoğunlukta olması 
bu bölgelerdeki yaralanm aların 
mekanizmalarının kavrama (Zon 2) veya cama 
vurma sonrası kolun geri çekilirken (Zon 5) 
meydana geldiğini bize düşündünnektedir. Yani 
yaralanmaların pasiften çok aktif yaralanmalar 
şeklinde olduğu göldüm ektedir.

Fleksör yüz için dikkat çekici diğer bir 
bulgu Zon 4 ve 5 deki yaralanmaların hepsinin 
çoklu tendon yaralanması şeklinde olmasıdır. 
Yani bu iki zondan birinde bir tendon keşişi 
mevcutsa diğer bir tendonun kesik olmasına 
mutlak gözüyle bakılmalıdır. Ayrıca Zon 3 ve 
4’te eşlik eden damar sinir yaralanma oram 1/3 
iken, bu oran Zon 5de 1/2’ye çıkmaktadır. 
Benzer şekilde, üst ekstremitede herhangi bir 
sinir yaralanması söz konusu olduğunda, 
beraberinde bir tendon yaralanması oranı 
%90’lara kadar çıkabilmekedir lî.

Ekstansör tendon yaralanmalarının distal 
zonlarda daha çok 2-4, proksimal zonlarda ise 
3-5’inci parmaklan etkilediği görülmektedir. 
Ayrıca zon seviyesi proksimale çıktıkça çoklu 
tendon yaralanmalaıı da artmaktadır. Bu klinikte 
dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Regnard 
ve arkadaşlarının 12 99 ekstansör tendon 
üzerinde yaptıkları çalışm ada en fazla 
yaralanm anın Zon 6 ’da (%36,4) olduğu 
bulunmuştur. Benzer şekilde Mey er A en fazla 
yaralanmanın görüldüğü Zon 6’da yaralanma 
oranını %22,0 olarak bulmuştur. Bizim 
çalışmamızda da hem olgu sayısı hem de 
yaralanan tendon sayısı açısından aynı zon en 

fazla yaralanmayı göstermiştir (%24,3). Bu bölgede 
ekstensör tendonlann yiizeyel olması nedeni ile, çok basit 
laserasyonlarda bile tendon yaralanm alarına 
rastlanmaktadır. Aynı nedenle, distal ektansör zonlarda 
eklem kapsül yaralanmaları oldukça yüksek oranlarda 
tendon kesilerine eşlik etmektedir. Eklem kapsül 
yaralanmalarının tamiri eklem stabilitesi açısından önem 
teşkil ettiğinden, bunun göz önünde bulundurulması 
gereklidir.

SONUÇ
Diğer ülkelerin aksine, bölgemizde cam kesileriniıı 

fazla olması kazaların işyerlerinde önlenmesinde yetersiz 
olduğuna, eldiven kullanımının az oluşuna ve ayrıca
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sosyoekonomik düzey nedeniyle alkol tüketiminin ve 
taşkınlıkların fazla oluşuna bağlanabilir. Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi acillerinin büyük bir kısmını 
oluşturan el yaralanmalarının önemli bir bölümünü 
oluşturan akut teııdon yaralanm aları konusunda 
ülkemizin farklı bölgelerinden elde edilecek veriler 
ışığında bu yaralanmaların engellenmesi ve yanlış 
şekillerde tedavi edilmelerinin önlenmesi mümkün 
olacağına İnanıyoruz.
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S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
II. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
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