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ÖZET
Parmak ucu amputasyonları, üst ekstremitenin en sık görülen
amputasyon şeklidir. Pek çok tedavi seçeneği olmasına rağmen,
replantasyondan sonra en ideal onarım yöntemi duyusal ve
yeterli hacimde birflep ile onanındır. Replantasyonun mümkün
olmadığı, durumlarda, hu özellikleri sağlayan flep alternatifleri
sınırlıdır. Bu çalışmada serbest perforatör dorsoulnar flep
ile parmak ucu anarımı olgusu sunulmuştur. Yeterli hacimde
pulpa elde edilmiş ve duyu yeniden kazanılmıştır. Önemli bir
donör alan morbidüesi oluşturmadan, ideale yalan parmakucu
onaranı sağlandığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parmak ucu amputasyonu, dorsoulnar
flep

SI M MA KY
Pinger tip amputations are the most often observed amputatkms
ofthe upper extremity. Even though there are several ireatment
options the besi reconstruction m ethod fo llcm in g the
replantation İs reparing wit.h a.flap which has enough volüme
andsensation. For cases in which replantation is notpossible
flap alternatives providing theese properties are limited. In
this study a fınger tip reconstruction case with free perforatör
dorsoulnarflap ispresented. Finger tip pulp was reconstructed
with enough volüme, and sensation. As a conclusion; Finger
tip amputation can be reconstructed İdeally vvith dorsoulnar
perforatör flap without serious donor site morbidity.
Keyıvords: F in g e r a m p u ta tio n , d o rso u ln a r fla p

GİRİŞ
Parm akucu amputasy onları, üst ekstremitenin en sık
g ö r ü le n a m p u ta s y o n ş e k l i d i r . P a r m a k u c u
am putasyonlarında pek çok tedavi seçeneği vardır. Bu
seçenekler, am putasyonun seviyesine ve içerdiği doku
k o m ponentlerine göre; pansum an yaparak sekonder
iyileşmeyi beklemekle, amputatm replantasyonunu içeren
yoğun mikrovasküler prosedürler arasında geniş bir aralığa
sahiptir. Tedavide amaç an az ağrı ile ve en kısa sürede,
en iyi fonksiyonel ve kozmetik sonueu elde etmektir. 1 Bu
nedenle ideal onarım yöntemi am putatm replantasyonu
olm akla birlikte; gerek yaralanm anın şekli ve seviyesi,
gerekse am putatm son durumu nedeniyle bu her zaman
mümkün değildir. Böyle durumlarda, yeterli hacime sahip,
duyusal bir fleple yapılan rekonstrüksiyon, ideale en yakın
yöntem olacaktır.
Önkolda, ulnar arterin dorsal dalı tarafından beslenen
deri adasının eldeki dorsal ve ventral defektlerde kullanımı
bildirilm iştir. İlk defa 1988 yılında Becker ve G ilbert
tarafından tanımlanan bu Hep daha sonra, pediküllü olarak
bilekten metakarpofalengeal eklem seviyesine kadar olan
alandaki defektlerde, yanık kontraktiirlcrinde vc veb
rekonstrüksiyonunda kullanılm ıştır 2,6. Ayrıca değişik
parm ak defektlerinin kapatılm ası am acıyla serbest flep
olarak ta kullanılm ıştır7.
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Bu m akalede, travm a sonucu sol el 3. parm ak ucu
oblik bir şekilde am pule olan ve serbest d o rso u ln ar
perforatör Hep ile onarım uygulanan olgu sunulmaktadır.

OLGU
21 yaşmda erkek hasta, demir kapıya sıkışma sonueu
sol el 3. parmak ucu amputasyon uyla acil sem se başvurdu.
Muayenesinde sol el 3. parmak distal falanks ulnar tarafında
tırnak ve tırnak yatağının yaklaşık yarısı sağlam kalacak
şekilde radiyale doğru obl.ik amputasyon mevcuttu. Distal
takansın distal yansı da ampute olmuştu ve kemik ekspozc
idi (Şekil 1), Distal falanksın kalan kısmında aktif fleksiyon
ve ekstansiyon hareketi m evcut olm akla b irlik te ağrı
nedeniyle kısıtlı idi.
Hasta acil olarak, aksili er blok anasteziyi takiben
turnike iskemisi alında, ameliyata alındı. Yaralanma alanı
bol serum fizyolojik ile irrige edilerek temizlendi ve parçalı
kem ik fragm anları uzaklaştırıldı. Radiyal tarafta keşi
longitüdinal olarak proksim aie doğru uzatılarak dijital
arter, sinir ve ven ile b ir adet dorsal ven bulunarak
anastomoz için hazırlandı. Aynı ekstremitede, dorsal ulnar
bölgede 2X1 cm boyutlannda flep planlanarak (Şekil 2)
ulnar arterin dorsal dalı ve eşlik eden iki adet yeni ile
birlikte kaldırıldı. Ayrıca ulnar sinirin dorsal dalı da flebe
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dahi) edildi (Şeldl 3). Yeterli pedikiil uzunluğu sağlandığında
proksimali bağlanarak pedikiil kesildi vc flep defckte inset
edildi (Şeldl 4 - 5). A rter ve yenlerin anastom ozu 11-0.
sinir onarımı ise 10-0 dikiş ile, operasyon mikroskobu
yardım ıyla gerçekleştirildi. D onör alana bir adet peııröz
dren konularak prim er kapatıldı. İmm obilizasy onu sağlamak
için fonksiyonel pozisyonda atel uygulanarak ameliyat
soıılandırıldı. Operasyon süresi 116 dakika olarak tespit
edildi.

Şekil 3: Flebin
UA :
DUA :
DUS :

ve ulnar sinirin dorsal dalının görünümü
Ulnar arter
Ulnar arterin dorsal dalı
Ulnar sinirin dorsal dalı

Şekil 4: Flebin parmak ucuna tespit edilmiş hali

Şekil 1: Ampute olan sol el 3. parmağın ameliyat öncesi görünümü

Şekil 5: Flebin parmak ucuna tespit edilmiş hali

Şekil 2: Sol önkolda planlanan dorsoulnar flep

Ameliyat soması sorunsuz geçti ve flep perfuzyonunda
sorun yaşanmadı. Bir hafta sonra atel çıkarıldı vc 10. gün
dikişler alındı. Ameliyattan sonraki altıncı ayda yapılan
kontrol muayenesinde yeterli dolgunluk ve hacimde parmak
pulpası sağlandığı görüldü (Şekil 6). Dolanıma, ağrı ve ısı
duyusu mevcuttu. Flep dokusu üzerinden yapılan Ölçümde
İki n o k ta ay ırım m e safesi 6 m m o la ra k ölçü ld ü .
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Şekil 6: Ameliyat sonrası 6. aydaki görünüm
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TARTIŞMA
Parmak ucu amputasyonlarınıu rcko nstr iiks iy o n un d a
çok sayıda tedavi seçeneği varsa da, pulpam n benzersiz
yapısı ve el fonksiyonlarındaki önemi nedeniyle dokunma
duyusunu sağlayabilecek bir flep ile onarım gereklidir.
Yeterli hacimde pulpa oluşturacak duyusal flep alternatifleri
sınırlıdır. En sık kullanılan "Kütler" lateral ilerletme Hepi en 8
ve Atasoy voîar V-Y ilerletm e Heplerinin ’uygulanması
oldukça basit olmasma ve duyusal flepler olmasına rağmen
yeterli pulpa hacm ini sağlayam azlar, ayrıca parm ağın
incelmesine, daralmasına ve sivri bir parmak ucu oluşumuna
neden olurlar.
Homodijital ve heterodijital ada Hepleri yeterli hacmi
sağlayabilir fakat dijital arter ve veniıı feda edilmesi gerekir.
Ayrıca donör alanda ciddi skar oluşumu ve kontraktürlerc
neden olabilirler.
Diğer parmaklardan veya palmar bölgeden planlanacak
random patem cilt Hepleri (eross-finger flep, teııar flep
gibi) de defekti kapatmak için kullanılabilir, fakat yeterli
duyusal iyileşme sağlayamazlar. Ayrıca iki seanslı ameliyat
g e re k tirirle r ve eklem sertliğ in e neden o lab ilirler.
İnada , serbest dorsoulııar perforatör flebin parmaklardaki

değişik defektlerde kullanımını bildirm iş, fakat parmak
ucu am putasyonlarm da kullanılm am ıştır. U lnar sinirin
dorsal dalı ilave edilerek duyusal hale getirilebilen bu flep,
defektin boyutuna ve istenilen flep hacm ine göre yağ
dokusu traşlanarak istenilen kalınlıkta kaldırılabilir. Biz
de serb est d o rso u ln ar p erfo ratö r flebi parm ak u cu
amputasyoııunun onaranında kullandık.
Dorsoulnar debin dolaşımını sağlayan ulnar arterin
dorsal daimin ve bu bölgedeki yenlerin çaplan, dijital arter
ve parmak dorsal yenlerinin çapma çok y alandır ve bu da
anastomozu kolaylaştıran bir etkendir. Ayrıca perforatör
flep olduğu için önemli bir damarın sakrifıyc edilmesini
gerektirmez ve duyusal flep olmasma rarnen ulnar sinir
korunur. A ksiller anastezi altında am eliyat yapılabilir. 3
eıu' den küçük Heplerde donör alan primer kapatılabilir ve
bu bölge skar açısından gizlenmiş bir bölgedir. Y üntemin
en önemli dezavantajı süpermikrocerrahi ve bu konuda
deneyimli ekip gerektirmesidir.
Serbest dorsoulnar perforatör Hep, replantasyon şansı
olmayan pulpa kayıplarında duyusal ve yeterli hacimde
pulpa dokusu oluşturm ak için kullanılabilecek iyi bir
alternatiftir.
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