Yeni Tp Dergisi 2009;26: 172-176
Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 176-180

Orijinal makale

Tip-2B El Yank Kontraktürlerinin Tedavisi
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ÖZET
Tip-2B yank kontraktürü demek, deri dúndaki kemik,
tendon, eklem, gibi dokularn da hastalktan etkilenmiú
oldu÷u yank kontraktürü demektir. Elde meydana gelen
derin ikinci derece ve üçüncü derece yanklar özellikle
çocukluk ça÷nda ortaya çktklarnda erken dönemde
gerekli önlemler alnmaz ve uygun tedaviler yaplmazsa
hayatn sonraki dönemlerinde çok ciddi el deformitelerine
yol açabilirler. El, günlük hayatmzda bize çok yardm
olan bir organ olmak dúnda sosyal bir organ olarak da
dikkatimizi çeker ve deformiteleri baúkalarnca da kolaylkla fark edilir. Yan÷a ba÷l bir komplikasyonla úekli ve
iúlevi bozulan bir ele yardmc olmak isteyen cerrahlarda
ise hastal÷n ad yank oldu÷u için sadece deriye yönelik
iúlemler yapmak e÷ilimi vardr. Bu ise tekrarlayan ameliyatlara ra÷men hastalara pek bir kazanç sa÷lamayan
iúlemler manasna gelebilir. Bu tür, yarar olmayan,
boúuna yaplmú cerrahi müdahalelerden kurtulmann ilk
úart hastal÷a do÷ru isim koymak ve ne yaplmas
gerekti÷ine do÷ru karar vermektir. Bunu bilen bir cerrah
tip-2B el yank kontraktürlerine eklemlere ve kemiklere
yönelik iúlem yapmakszn yardmc olmann mümkün
olamayaca÷n bilir. Bu makalede, bir ayak yank kontraktürünü de içeren 10 olgu eúli÷inde bu konu ele alnd.
Hastalara osteotomi, artrodez, eklem protezi ve gerekti÷inde örtücü doku nakli ile yapld. Burada sunulan
hastalarn bazlarna bizden önce baúvurduklar baz
hastanelerde tedavi amaçl amputasyon bile önerilmiúti.
Yank kontraktürlü bir el e÷er median, ulnar ve radiyal
sinire ba÷l hissetme özelliklerini yitirmemiúse amputasyon
karar vermek do÷ru de÷ildir ve hastalar tarafndan da
deformite ne kadar acayip olursa olsun kabul görmemektedir. Burada sunulan hastalarn en küçü÷ü 3 yaúnda en
büyü÷ü de 33 yaúndadr. Yank kontraktürünün yaú
dikkate alnd÷nda ise bu rakamlarn 1 ile 31 olarak
de÷iúti÷ini gördük. Elde edilen sonuçlar hem hasta hem
de cerrah için memnuniyet vericidir.
Anahtar Kelimeler : Yank kontraktürü, el, tip 2B, cerrahi
tedavi

ABSTRACT
Treatment of type-2B hand burn contractures
Type-2B burn contracture means a contracture in which
tissues besides the skin such as bone, joint and tendon
are affected. Any burn existing on the hand especially
during early childhood if untreated properly may cause
very disfiguring deformities later in life. The hand is a
very helpful organ of us and we notice it as a social
organ, and also it is easly noticed by other people when
it has some deformities. On the other hand, the
surgeons that attempt to treat a hand with burn
contracture tend to underestimate the problem by doing
only some skin surgery since at last it is a burn related
deformity. This, however, even with repeated operations
gives very little profit to the patients. To avoid such kind
of operations that waste time and money, first of all the
situation should be diagnosed correctly. A surgeon that
knows how to manage a type 2B hand burn contracture
also knows that it is impossible to help type-2B hand
burn contractures without doing any surgical procedure
on the joints and bones. In this paper 10 cases with
type-2B hand burn contractures including one foot
contracture were presented. We helped our patients by
performing arthrothesis, osteoctomy, joint prosthesis
and when necessary with coverage tissue transfers. We
would like to emphasize that even surgical amputation in
some other hospitals had been offered as a treatment
modaility to the patients presented here. Yet no patient
had accepted it no matter how big deformities they had
and in our opinion it is not right to think over amputation
when the patient has sensibility on the hand supported
by ulnar, median and radial nerves. Ages of the patients
were varied between 3 to 33. Pertaining to the ages of
the contractures the numbers were varied between 1 to
31 years. The results obtained was considered as
acceptable both by the surgeons and the patients.
Key Words : Burn contracture, hand, type-2B, surgical
treatment

GøRøù
Bilgi ve iletiúim kaynaklarnn artmas ile birlikte
baz kazalara maruz kalmak hususunda iyi yönde
geliúmeler oldu÷unu söyleyebiliriz. Buna ra÷men
yine de yank sorununun ortadan tamamen kalkt÷n söyleyebilecek durumda de÷iliz. Hemen her
yaútan insan maalesef yan÷a maruz kalabiliyor.
Yan÷n úekli ve úiddeti ise kültürel özelliklerden
çok fazla etkileniyor. Örne÷in úehir alanlarnda
kaynar su, yemek ile bir çocuk görmüyoruz belki
ama, bu kez endüstriyel kazalara ba÷l yank tablolar karúmza çkabiliyor. ùekli ne olursa olsun
yank bir kez ortaya çktktan sonra bir dizi kompli-
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kasyonu da davet ediyor ve bunlar yan÷n derinli÷i ve geniúli÷i ile de÷iúiyor.
Aslnda yank tablosunda baúlangçta meydana
gelen deri dokusu kayb eninde sonunda iade
edilmesi gereken bir noksanlk anlamna gelmektedir. Di÷er bir de÷iúle, yank oldu÷unda, deri grefti
yapmaktan kaçnmay morbidite yaratmamak adna
seçen bir cerrahi ekip, ikincil iyileúme için vakit
kaybederken yllar sonra bu deri nakli iúlemini
yapmak zorunda kalaca÷ndan habersiz bir ekiptir.
Üstelik geliúimsel sorunlara ba÷l olarak sadece
deri grefti de yetmeyebilecektir. Bu konuda úuras
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hiç akldan çkarlmamaldr ki 3 hafta içinde iyileúmeyen yank yarasnn deri greftine ihtiyac vardr.
Geç dönemde kontraktür ile karúmza çkan yank
komplikasyonu tablolarnda cerrahi çalúanlarnda
hep bir deri cerrahisi yapmak e÷ilimi vardr. Oysa
yank kontraktürlerine anatomik de÷il, analitik
yaklaúacak olursak bu hataya düúmeyebilece÷imiz
çeúitli yaz ve konuúmalarda vurgulanmútr1-5.

MATERYAL VE METOT
Sekiz yl içinde tip-2B olarak de÷erlendirebilece÷imiz 10 el yank kontraktürü tedavi edildi. Olgularn yaúlar 3 ile 33 arasnda de÷iúti. Yank kontraktürünün yaú ise 1 den 31’ye kadar de÷iúti. Hastalarn 5’i erkek ve 5’i de kadnd. Ameliyatlar mutlaka
genel anestezi ve pnömatik turnike altnda yapld.
Olgularn 6 tanesi daha önce ameliyat edilmiúti.
Dört tanesi ise ilk kez tarafmzca ameliyat edildi.
Ameliyat says anlamnda en çok 5 en az 2 ameliyat yapld. øki seans gerektiren aúamal yumuúak
doku aktarm örne÷in interpolasyon flepleri gerekli
olabildi÷i gibi kimi zaman da tekrarlayan ameliyatlarn sebebi artk deformiteler oldu. ønterpolasyon
filebi olarak seçti÷imiz filep abdominal flep oldu.
Ameliyatlardan sonra fizik tedavi alan hastamz
olmad. Baz hastalarda postoperatif dönemde yarm
alç atel kullanmak gerekli oldu. Artrodez yaparken
mümkün oldu÷unda mini plaklardan yararlandk,
olmad÷nda Kirschner telinden istifade ettik.
Osteotomi yaparken mikromotor olmayan koúullarda ronjr vastas ile osteotomi yaptk. Ameliyat
süreleri bir turnike saatini geçmedi.

BULGULAR
Ameliyatlardan hemen sonra kontraktürlerdeki
açlma fark edildi. Osteotomili eklem bölgelerinin
stabil bir hale geçmeleri için en az 3 hafta beklemek gerekti. Örtücü doku nakli de yapt÷mz
hastalarn bazlarnda küçük doku defektleri kaldysa da onlar ikincil iyileúmeye terk etmeyi tercih
ettik. Bu tür alanlardan tam da yank kontraktürünün ortasna denk düúen ülsere bölgelerde
defekt ne kadar küçük olursa olsun reepitelizasyon
çok gecikti. Hastalarn kendileri eski hallerine kyasla yeni durumlarn memnuniyetle karúladlar
sa da yaknlarndan ayn tepkinin verilmedi÷i de
oldu. Osteotomi sonras fiksasyonu plak ve vida ile
yapt÷mz olgularn postoepatif dönemleri Kirschner
telleri ile yapt÷mz olgulara göre daha rahat geçti.

TARTIùMA
Yank teúhisi kondu÷unda gerek erken dönemde
gerekse geç dönemde, insanlar iyileúebilir bir has-

talk akllarna getirirler. Erken dönemde bir yank
olgusu için hemen hepimizin kafasnda canlanan
kendili÷inden iyileúmesi muhtemel bir travmadr
ancak hiç de öyle olmayabilir. Üçüncü derece bir
yank yeterince geniú bir alan kaplad÷nda kendili÷inden iyileúme ihtimali olmayan bir yaralanmadr. Derin ikinci derece yanklarda ise 3-6 aylk
yara bakmn takiben iyileúmeler olabilir ama
bunlar acaba gerçekten iyileúme sayabilir miyiz?
ùöyle bir örnek düúünelim: antekübital bölgede
derin ikinci derece ve %3’lük bir yan÷ olan 3
yaúnda kz çocu÷unu ele alalm. E÷er bu yank 2-3
hafta içinde iyileúemeyecek kadar derinse 3-6 ay
sonra kendili÷inden iyileúmiú olsa bile ciddi bir
fleksiyon kontraktürü ile karúmza gelecektir ki biz
bunu iyileúme sayamayz. Acaba bunu bir komplikasyon sayabilir miyiz? Komplikasyonun tarifi sözlüklerde úöyle yaplmaktadr: bir hastalkla beraber
olan baúka hastalklar (“a disease or diseases
concurrent with another disease”)6. Öyle düúünüyoruz ki bunu bir komplikasyon da saymamalyz.
E÷er komplikasyon sayacak olursak bunu hastal÷n kendisine ait bir komplikasyon saymamal bizim
sebebiyet verdi÷imiz bir komplikasyon saymal ve
adna da iyatrojenik komplikasyon demeliyiz çünkü
bilmeliydik ki 3 hafta içinde iyileúemeyen her yara
hipertrofik skar brakarak iyileúmeye mahkumdur.
Antekübital bölgedeki bir hipertrofik skar ise
kontraktür ile son bulacaktr. Oysa ayn yan÷a biz
vakitlice deri grefti yapp postoperatif dönemde de
eksternal bir atele almú olsaydk belki de kontraktür geliúmeyecekti.
Kontraktür dedi÷imiz zaman bir sonucu kastederiz
ve bu kontraksiyondan kesinlikle farkldr. Kontraksiyon geriye dönebilir bir süreci ifade eder ve
biz buna ksaca kaslma diyebiliriz. Oysa kontraktürde geriye dönüúü kendili÷inden olmayacak olan
bir anormal hareket, kas kaslmas olmakszn
vardr. De÷iúik türde kontraktürler olabilir ve yank
kontraktürü bunlardan sadece bir tanesidir.
Yank kontraktürleri eskiden beri anatomik olarak
snflandrlmútr. Aksilla kontraktürleri, parmak
kontraktürleri, ayak kontraktürleri, perine kontraktürleri gibi snflandrmalara rastlanabilir7-10.
Yank kontraktürlerini anatomik olarak snflandrmak bize hastal÷n tedavisinde yardmc olmamaktadr. Biz ancak yank kontraktürlerini analitik
olarak snflandrrsak ameliyat öncesi planlarmzda gerçekçi noktalara ulaúabilir ve hastalara daha
fazla yardmc olabiliriz, de÷ilse tekrarlayan ameliyatlara ra÷men kazancmz çok az olacaktr. Analitik
snflandrma “Yenidünya snflandrmas” olarak da
bilinmektedir1,4,5.
Bu snflandrmada yank kontraktürleri dinamik ve
statik aúamada olmak üzere 2 de÷iúik baúlk altnda ele alnmaktadr. Buna göre tip 1 dedi÷imizde
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dinamik aúamada yank kontraktürünü anlyoruz
ve tip-1A taze bir yankta uygun pozisyonda atelleme yaplmamasna ba÷l olarak birkaç gün içinde
oluúan ve ameliyathanede genel anestezi altnda
henüz bir cerrahi iúlem yapmadan bile düzelebilen
ancak deri greftine de ihtiyaç olan yank ülserlerini
ifade etmiú oluyoruz. Tip-1B yank kontraktüründe
ise örtücü doku defekti görünürde yoktur ancak
potansiyel bir defekt her zaman olabilir ve kontraktür dokusu immatür skar dokular ile doludur.
Tip-2 dedi÷imizde matür skar dokular ile beraber
olan bir kontraktürü kastediyoruz. Tip-2A yank
kontraktürünün tedavisi sadece deri cerrahisi
yapmakla mümkündür ve deri dúndaki dokulara
yansyan bir bozukluk yoktur. Tip-2-B’de ise deri
dúndaki dokular da etkilenmiútir ve sadece deri
cerrahisi yapmak sorunu halletmez. Örne÷in yank
meme etrafnda ise meme dokusuna ait kalnl÷
oluúturmak için sadece kontraktürün serbestleútirilmesi yetmez ve implant kullanmak veya kas deri
flebi transfer etmek gerekir. Tip-2-C’de ise bir
Marjolin ülseri ile karú karúya oldu÷umuzu anlatmú oluruz. Tüm bunlarn ameliyat öncesi ifade
edilmiú olmas cerrahi ekibe ciddi bir ön fikir vermektedir.
Bizim bu seride sundu÷umuz hastalarn hepsi de
çok ciddi yank kontraktürlerine sahip hastalardr
ve bazlarna amputasyon bile önerilmiútir. Amputasyon teklifi, hisseden ve snrl da olsa motor
aktivitesi olan bir el için a÷r bir tekliftir ve kabul
edilemez, ki hastalarmzdan hiçbiri de kendilerine
daha önce yaplan ampütasyon tekliflerini kabul
etmemiúlerdi.
Tip-2B yank kontraktürlü bir hastada tedaviye karar verirken úu hususlar akldan çkarlmamaldr:
1. Hiç yanmamú gibi bir duruma eriúebilmek
mümkün de÷ildir.
2. ønce kavrama hareketleri sa÷lanamasa da
kaba kavrama hareketine izin verebilecek bir el
úekli oluúturulmaldr.
3. Sadece Kirschner teli ile tel ne kadar uzun
süre tutulursa tutulsun hastaya yardmc olmak
mümkün olmaz ve hatta Kirschner teli krlabilir.
Bizim hastalarmzdan birinde daha önce mikrocerrahi yöntemlerle doku aktarm yaplan ve
eklemlerine müdahale edilmeden Kirschner teli ile
fiksasyon yaplan böyle bir hastamzn grafisi
Resim 1 b’de sunulmuútur (Resim 1a,b,c,d,e).
4. Özellikle 10 yldan fazla zamandr kontraktür
altnda geliúmiú ellerde tendona Z plasti yapmak
sureti ile kontraktürün çözülebilece÷ini ümit etmek
ciddi bir hatadr. Tendon ve kaslara yönelik bir úey
yapmak gerekecek olsa bile bunun kas kaydrma
operasyonu olmas daha mantkldr. Fakat bu
iúlem ekleme yönelik bir iúlem yapmadktan sonra
bir yarar sa÷lamayacaktr.
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Resim 1a. El srtna fri flep taúnmú ama kontraktürü
açlmamú bir olgu, Resim 1b. Serbest flep ile eú
zamanl olarak Kirschner teli de taklmú ancak tel içeride
krlmú

Resim 1c. Ayn olgunun volar taraftan her iki elinin
görünümü, Resim 1d. Mini plak ile artrodez yapmaya
karar verdik

Resim 1e. Resim 1c ile kyaslaynz

5. Osteotomilerde ne kadar kemik rezeksiyonu yaplaca÷na intraoperatif karar verilmelidir.
Yeterince kemik dokusu rezeksiyonu yapmaynca
da kontraktürün açlmayaca÷ unutulmamaldr.
“Osteotomi yaptk ama kontraktür açlmad” dedi÷imiz zaman, osteotominin uygun miktarda yaplmamú oldu÷unu anlamalyz. Çünkü önemli olan
sadece osteotomi yapmak de÷il uygun miktarda
osteotomi yapmaktr (Resim 2a,b).
6. Önce kemi÷e yönelik müdahaleler yaplmal
ve ardndan gerekiyorsa deride serbestleútirici
insizyonlar yaplmaldr. De÷ilse uygun miktarda
osteotomi yaplamad÷nda yanlú bir de÷erlendirme
ile gereksiz serbestleútirici insizyonlar yaparak
gereksiz yeni yaralar açlmú olur. Kemi÷e yaplan
müdahaleleri takiben örtücü dokular hemen
transfer etmek yerine kemik ve eklemlerin tespit
edildikleri yeni pozisyonlarnda granülasyon dokusu oluúumu yara bakm eúli÷inde 2 hafta kadar
beklenip takiben yaplabilir (Resim 3a,b,c).

M.O. Yenidünya
Yeni Tp Dergisi 2009;26:
172-176

Resim 2a. 27 yaúnda erkek hastada 26 yllk öyküye
sahip yank kontraktürü, Resim 2b. Üç ameliyat sonras
elin görünümü. Yaplan iúlemler, metakarpofalangeal eklemde artrodez, distal ulna ve radius 4 cm rezeksiyonu,
abdominal interpolasyon flebi ve el bile÷i volar yüzde deri
greftini içermektedir

Resim 3a,b. Ayakta 2B yank kontraktürü, grafi bulgular

úansna sahip de÷iliz. Örne÷in Resim 1a ve 3a ve
4’de gözüken hastalarmzn kontraktürlerini herhangi bir kalba sokmak mümkün de÷ildir (Resim
1a, 3a, 4). Di÷er yandan erken çocukluk döneminde ortaya çkan yanklar sadece kontraktüre
yol açmakla kalmazlar ayn zamanda kontraktürle
beraber baz kemiklerde geliúme geriliklerine yol
açabilirler. Duruútaki anormalliklere paralel olarak
baz eklem ba÷lar uzarken bazlar ksa kalabilir.
Ayn úekilde eklemin bir yakasndaki kemik fazla
uzarken di÷er yakasndaki kemik normal kalr ve
bu nedenlerdir ki sadece deriye yönelik iúlemler
kontraktürü çözmeye, Kirschner teli deste÷ine
ra÷men yetmez ve hatta Kirschner teli krlabilir.
Bu gibi olgularn tedavisinde seçilecek örtücü doku
onarm yönteminin çok fazla bir önemi de yoktur.
Örtücü doku olarak mesela deri grefti seçilmesi ile
mikrovasküler doku aktarm yöntemi olarak
serbets flep seçilmesinin birbirine üstünlü÷ü sadece
defektin ihtiyaçlar ile alakal bir konudur. E÷er
açkta kemik, tendon varsa tabii ki flep seçilmelidir.
Ancak özellikle ekstensör yüz defektlerinde bu tür
ihtiyaçlar yokken deri grefti seçilmesi de ayn
yarar sa÷layabilir. Buna karúlk özellikle el ayas
defektlerinde deri grefti seçilmesi do÷ru de÷ildir ve
flep ile yardmc olmak mutlaka tercih edilmelidir
(Resim 5 a,b,c ve 6 a,b,c,d).

Resim 3c. Tedavi sonras

7. Elin hem dorsalinde hem de volar yüzünde
ayn seansta çalúlmamaldr.
8. Elin palmar yüzeyinde mecbur kalmadktan
sonra deri grefti bir çözüm olarak düúünülmemelidir.

Resim 5a. 18 yaúnda kz çocu÷unda maksimum ekstansiyon zorlamasnda elin görünümü. Bir kaynar su
yan÷ olgusu, Resim 5b. Ayn elin interpolasyon flebi ile
tedavi edildikten sonraki aktif ekstansiyondaki görünümü

Resim 4. Bir baúka 2B yank kontraktürü olgusu. Ortamda hiç immatür skar dokusu olmayúna dikkat edelim

Resim 5c. Aktif fleksiyondaki görünümü

Çok rahatlkla úunu söyleyebiliriz ki; e÷er vücudumuzda hiç eklem olmasayd kontraktür diye bir
sa÷lk sorunumuz da olmayacakt. El ve ayak çok
sayda eklem içermektedir ve çok farkl biçimlerde
kontraktür ile karúlaúmak ihtimalimiz de vardr.
Standart bir el kontraktürü biçimi tanmlamak

Örne÷in Resim 7’deki hastamz daha önce 4 kez
ameliyat edilmiúti ve baúparmak kontraktürü açlmamút. Biz ameliyatta örtücü doku noksanl÷ndan evvel ekleme yönelik iúlemleri yaptk. Ayrntl
ifade edecek olursak, baúparma÷n metakarpofalangeal ekleminde, eklemin iki yakasnda osteo179

M.O. Yenidünya

Yeni Tp Dergisi 2009;26: 172-176

tomi yaptk ve mini plak ile 145 derecelik bir açda
artrodez yaptk. Ardndan da fark ettik ki aslnda
yumuúak doku, örtücü doku eksi÷i yok idi (Resim
7 a,b,c,d).

Resim 6a. Tip-2A yank kontraktürü olgusu. Bu türün
ana karakteristi÷i skar dokularnn immatür olmasdr,
Resim 6b. Ayn hastann elinin yakndan görünümü

Resim 6c. Radyografisi, Resim 6d. Tedavi sonras
görünümü

Resim 7 a,b,

Resim 7 c,d. Daha önce 4 kez ameliyat edilmiú bir baúparmak yank kontraktürü. Hiç yumuúak doku nakli yapmadan sadece metakarpofalangeal ekleme yönelik osteotomiye ilave olarak artrodez iúlemi ile elde etti÷imiz
sonuç

Baúparmak söz konusu olunca metakarpofalangeal
eklem kontraktürlerinde artrodez karar vermek
kolaydr. Çünkü baúparma÷n mobilitesinde daha
önemli olan karpometakarpal eklemdir. ùansl
olarak orada bir sorun olmad÷ndan bir artrodezle
hastamza yardmc olabildik ki bu hastamzn
ameliyat sonras durumunu bize anlatmak için dile
getirdi÷i úu cümle çok dikkat çekicidir: “ben tüm
yaúamm boyunca bu elimle hiçbir çantamn fermuarn açp kapatamamútm, úimdi yapabiliyorum.”
Uzun yllardr kontraktürün etkisi altnda kalmú
olan el parmaklarnda, e÷er var olan kontraktür
fleksiyon kontraktürü úeklinde ise serbestleútirme
ameliyatlar srasnda gerek do÷rudan zarar verme
úeklinde gerekse gerilmeye ba÷l olarak digital
damar sinir harabiyetleri ortaya çkabilir. Do÷rudan zarar verme úeklinde bir sorunun ortaya çkmamas için serbestleútirme amaçl bistüri ile
kesme yaplrken birden bire çok derin kesmemeli
ve deriyi geçtikten sonra makasla çalúp adm
adm ilerlemelidir. Gerilmeye ba÷l vazospazm ve
nöropatolojilerin oluúmamas adna özellikle eklemin iki yakasna yönelik sözünü etti÷imiz osteotomiler yararl olsa da kemik rezeksiyonu gerekmeyen durumlarda, parmaklarn serbestleútirilmesine
yönelik kesme iúlemleri yapldktan sonra parma÷
pasif olarak düzeltmek gerekti÷inde bu iúlemin
turnikesiz ortamda yaplmas kan damarnn doluyor olup olmamas hakknda bizi bilgilendirebilece÷inden yararl olabilir.
Tip-2B yank kontraktürlerinin elde ortaya çkanlarnn tedavilerinde eklem protezleri de bir yöntem olarak seçilebilir. Ancak eklem protezi úans
artrodezi takiben de söz konusu olabilece÷inden
bu konuda acele karar vermemelidir. Çünkü ço÷u
kere eklem etraf ba÷lardaki yapsal dengesizlik
nedeni ile stabilite sorunlar yaúanabilir ve umuldu÷u kadar kontrol altnda hareketlerin yaplabildi÷i bir eklem ortaya çkmayabilir. Kald ki tüm
eklemler için bu söz konusu olmayp en uygun
vakalar proksimal interfalangeal eklem ve metakarpofalangeal eklem boyunca yerleúik kontraktür
vakalardr.
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