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Ayak sırtı yanıklarının cerrahi tedavisi plastik cer-
rahlar için problem olguların başında gelmektedir. 
Ayakta en sık görülen görülen kontraktür bozukluğu 
metatars başlarında subluksasyon, ekstansör tendon 
kısalığı ve plantar arkta ters dönüş ile karakterize yumru 
ayak (rocker bottom foot) deformitesidir.1,2 Bu bölge-
nin yanıkları eklem hareket açıklığında kısıtlılık, anor-
mal yürüyüş ve standart ayakkabı giyiminde sıkıntılara 
yol açmaktadır.3

Olgu Sunumu

On beş yaşında bayan hasta 1,5 yaşındayken sol 
ayağına sıcak su dökülmesi sonucu oluşan yanık ve 
buna sekonder gelişen kontraktüre bağlı yürüme zorlu-
ğu ve ayakkabı giyememe şikayetleriyle başvurdu. Fizik 
muayenede sol ayakta tüm ekstansör tendonlarda ve 
tüm ayak dorsumunda kontraksiyona bağlı hareket kı-
sıtlılığı ve metatarsofalangeal eklemlerde hiperekstan-
siyon saptandı. Cerrahi olarak bilek seviyesi ve metatar-
sofalangeal eklem seviyesinde yapılan insizyonlarla ve 
tüm ekstensör tendonlar kesilerek kontraksiyonlar açıl-
dı. Üçüncü. parmak ekstensör tendonu diğer parmaklar 
için tendon grefti olarak alındı ve proksimali bağlandı. 
Kasıktan alınan tam kat deri grefti bilek seviyesi ve me-
tatarsofalangeal eklem seviyesindeki doku defektli alan-
lara konuldu. Postoperatif dönemde splintleme amaçlı 
beş parmağın proksimal falankslarından transvers şekil-
de Kirschner teli uygulandı. Onbeşinci günden itibaren 
ayağa özel olarak tasarlanan splint uygulandı Kirschner 
telinden geçirilen saç tokaları splintin tabanındaki delik-
lere takılarak kademeli olarak gerginlik kuvveti arttırıldı, 
metatarsofalangeal eklem hiperekstansiyonu önlendi 
(Şekil 1). Splint 3 ay uygulandı. Hastanın postoperatif 1. 
yıl takibinde kontraktürün düzeldiği, yürüyebildiği ve 
ayakkabı giyme probleminin ortadan kalktığı görüldü 
(Şekil 2). Hastanın takipleri devam etmektedir.

Ayak sırtı yanık kontraktürlerinin tedavisi özellikle 
tekrarlama riskleri açısından önemli bir cerrahi problem-
dir. Tedavi için germe uygulanmadığı takdirde skarlı do-
kunun kısalmasıyla eklem hareket açıklığı sınırlanır.4,5 
Yapılacak cerrahi girişim sonrasında skar maturasyonu 
sırasında statik progresif germe uygulamaları yeniden 
kontraktür gelişimini önlemede etkindir.3 Bu amaçla 
tasarladığımız Kirschner teli yardımlı özel splintleme 
tekniği kullanılabilir.

Şekil 1. Transfalangeal Kirschner teli yardımlı distraktör splint uygula-
masının önden (sol) ve alttan (sağ) görünümü 

Şekil 2. Ayak sırtındaki yanık kontraktürünün ameliyat öncesi (sol) ve 
postoperatif 1. yıl (sağ) görünümü. Hasta ayakkabısını rahatça giyebi-
liyor ve kontraktürde tekrarlama saptanmadı.
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