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ÖZET
1989-2009 tarihleri arasnda takip etti÷imiz 8 olguyu
sunduk. Hastalar geriye do÷ru de÷erlendirdik. De÷erlendirmeye arúiv foto÷raf kaytlarmz esas teúkil etti.
Hastalarmzdan 2’si erkek 6’s kadn idi. øki hastada
patoloji 40 yaúnda ortaya çkmút. Bu iki hasta da
kadnd ve birisi lohusalk dönemi içindeydi. Di÷er
hastalardan birinin problemi do÷umdan beri var olmakla
beraber 9 yaúna kadar ameliyat edilmemiúti. Dokuz
yaúndaki bu kz çocu÷unda da di÷er çocuk hastalarda
oldu÷u gibi ameliyat genel anestezi altnda yaptk.
Eriúkin hastalarmzda lokal anestezi altnda çalútk.
Di÷er çocuk hastalardan sadece bir tanesinde baúparmaktaki tetikleúme çocuk bir yaúnda iken annesi tarafndan fark edilmiúti ve srarla sormamza ra÷men anne
sorunun do÷umdan 1 yaúna kadar kesinlikle olmad÷n
söyledi. Di÷er dört hastann sorunlar do÷umla beraber
vard. Bir hastamzda sorun iki yanl olarak mevcuttu. Bu
yaz ile tetik baúparmak patolojisinin daha çok do÷umsal
bir patoloji olarak dikkatimizi çekmekle beraber, süt
çocu÷u döneminde ve sonraki yllarda da geliúimsel bir
patoloji olarak da karúmza çkabilece÷ini vurgulamak
istedik. Bebeklikten beri var olmasna ra÷men 9 yaúna
kadar tedavi edilmeyen olguda gözlemledi÷imiz baúparmak hipoplazisi dikkate alnd÷nda tedavi edilmeyen
olgularda geliúmeye ait sorunlar ortaya çkabilece÷ine
dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler : Tetik parmak, tetik baúparmak, A1 puley sistemi, cerrahi tedavi

ABSTRACT
Trigger thumb: as a congenital, developmental or
late health problem
We presented 8 cases associated with trigger thumb. We
evaluated the patients retrospectively. The evaluation
was based on archive pictures.
Two patients were
women and 6 patients were men. The pathology existed
at 40 year old in two of the patients. Two of them were
women and one of them with in puerperal term. The left
patients except one had the pathology from the fisrt day
of their lifetime. Triggering on the thumb appeared at
one age on the exceptional case and her mother denied
any congenital pathology in spite of our repeated
questions. One of the case among the congenitally
triggered thumb patients had not been operated on up
to nine year old for several reasons. We performed the
surgery under general anesthesia in pediatric patients.
We did the operation under local anesthesia in adult
patients. One of the pediatric patient had the problem
bilaterally. We would like to emphasize that trigger
thumb may exist as a late lifetime problem as much as a
congenital or developmental pathology. We would like
also to emphasize that in untreated and long standing
cases a minimal thumb hipolasia may be expected by
considering one of our cases.
Key Words : Trigger finger, trigger thumb, A-1 pulley,
surgical treatment

GøRøù
Tetik parmak, fleksör tendonlarn içinde hareket
ettikleri klfn makara sistemi olarak bilinen A-1
puley yaplar içinde, tünelin çeúitli sebeplerle
daralmasna ba÷l olarak tendonun skúmas sonucu ortaya çkan ve akúkan hareketin, yerini bir
tetik hareketine brakt÷ duruma verilen addr.
Parmak aynen bir tetik atma hareketi gibi üzerine
bir kuvvet uygulanyor olmasna ra÷men bir süre
hareket etmez ancak bu sürenin sonunda ani bir
hareketle durumunu de÷iútirir. Bu, parma÷n açlmasnda da kapanmasnda da böyle olur. De÷iúik
parmaklarda tetik parmak oluúumu gözlenebilse
de sklkla görülenler ilk dört parmaktr. Eriúkin
hastalarda tetikleúme tablosu gündelik hayat için
can skc olmakla beraber, çocuk hastalarda
baúparma÷n tetikleúme patolojisi sadece anne ve
baba tarafndan fark edilen görünüme ait bir
normalden sapma olabilir. Anne ve baba tarafn-

dan parma÷n zorla düzeltilme çabalar a÷rya yol
açabilir. Bir kez açlan parmak bu kez kapatlamayabilir. Baúparma÷n tetikleúme patolojisine do÷umsal olarak da, geliúimsel olarak da rastlanabilmektedir. Cerrahi tedavi A-1 puley sisteminin
longitidunal planda kesilerek tünel darl÷nn ortadan kaldrlmas sureti ile yaplabilir.

MATERYAL VE METOT
Bu çalúmamzda 1989-2009 tarihleri arasnda
takip etti÷imiz 8 olguyu sunduk. Hastalar geriye
do÷ru de÷erlendirildi. De÷erlendirmeye arúiv foto÷raf kaytlar esas teúkil etti. Genel anestezi alan
hastalarda turnike altnda çalúld. Lokal anestezi
altnda tedavi edilen eriúkin hastalara turnike yaplmad (Resim 1,2,3,4).
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Resim 4. Çocuk hastada turnike altnda A-1 puleyinin
skl÷ ve hemen altnda fleksör pollisis longus tendonu
gözüküyor
Resim 1. 3 yaúnda bir erkek hastada bilateral do÷umsal oldu÷u dile getirilen ve baúparmaklarda ekstansiyona
anestezi altnda bile izin vermeyen fleksiyon deformitesi

Ameliyatta kimi zaman tek bir transvers insizyon,
kimi zaman da T harfi úeklinde kesi yaparak çalúld. Cilt ve ciltalt ya÷ dokular aúldktan sonra
puley sistemini görüp, 15 numara bistüri yardm
ile proksimal kenarndan longitidunal olarak kestikten sonra, küçük makas yardm ile A-1 puleyini
kesme iúlemini tamamland. Puley sistemi kesilip
tünel rahatlaynca, hemen foto÷raflar çekildi ve
tendonun hali ortaya kondu (Resim 4). Hiçbir hastada diren konulmad. Cilt alt ayrca dikilmedi ve
sadece cilt onarm yapld (Resim 5).

Resim 2. Bir buçuk yaúnda kz çocu÷unda do÷umdan
beri varolan baúparmak tetik parmak deformitesinin tipik
görünümü

Resim 5. Genellikle 2 cm uzunlu÷undaki bir cilt kesisi ile
iúlem yaplabildi ve yara izi sorunlar olmad

BULGULAR

Resim 3. Eriúkin bir hastada turnike altnda olmadan ve
lokal anestezi eúli÷inde A-1 puleyinin açlmú hali. Alttan
beyaz olarak gözüken fileksör pollisis longus tendonudur
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Hastalarmzdan 2’si erkek 6’s kadn idi. øki hastada patoloji 40 yaúnda ortaya çkmút. Bu iki
hasta da kadnd ve birisi lohusalk dönemi içindeydi. Di÷er hastalardan birinin problemi do÷umdan beri var olmakla beraber 9 yaúna kadar ameliyat edilmemiúti. Dokuz yaúndaki bu kz çocu÷unda da di÷er çocuk hastalarda oldu÷u gibi
ameliyat genel anestezi altnda yapld. Di÷er
çocuk hastalardan sadece bir tanesinde baúparmaktaki tetikleúme çocuk bir yaúnda iken annesi
tarafndan fark edilmiúti ve srarla sormamza
ra÷men anne sorunun do÷umdan 1 yaúna kadar
kesinlikle olmad÷n söyledi. Di÷er dört hastann
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sorunlar do÷umla beraber vard. Bir hastamzda
sorun iki yanl olarak mevcuttu.
Hiçbir hastada ciltteki yara izi bir sorun olarak dile
getirilmedi.

TARTIùMA
Tetik parmak, özel bir çeúidi olarak da tetik baúparmak, el anomalileri arasnda farkllaúma kusurlar baúl÷ altnda ve artrogripozis, kamptodaktili,
Madelung deformitesi, klinodaktili ile beraber ele
alnmaktadr1. Ancak el anomalileri snflandrmas,
do÷uútan olan hastalklar ele ald÷ için, yalnzca,
do÷uúta var olan tetikleúmelerin bu baúlk altnda
ele alnmalar daha do÷ru olacaktr. Hayatn sonraki yllarnda ortaya çkan tetik parmak olgularnn, do÷umsal patolojiler olarak var olmalarna
karúlk, hayatn sonraki yllarnda semptom verdiklerine dair bir bilgi bulunmamaktadr.
Tetik parmak probleminde, tutulan parma÷n fleksiyon ve ekstansiyon hareketindeki akúkanl÷
kesintiye u÷ramútr. Aslnda bu kesintinin sebebi
de ekstensör tendon sistemi de÷il, fleksör tendon
sistemidir. Fleksör tendonlarn, uzantlar olduklar
kasn kaslarak boyunun uzamas ve ksalmasnn
bir sonucu olarak, tendon yataklarnda ileri geri
hareket etmeleri srasnda, yata÷n bir noktada
çok daralmasna ba÷l olarak bu tetikleúme sorunu
ortaya çkmaktadr. Bu daralma noktas A-1 puley
sistemi olarak adlandrd÷mz metakarpofalangeal
eklem düzeyidir.
Tetik parmak patolojisini eriúkinlerde tanmak çok
kolaydr. Hastalar zaten kendileri úikayetlerini dile
getirirken bize tany koydurtacak kadar durumlarn güzel anlatrlar. Parmaklarn istedikleri zaman
sonuna kadar açp kapamadklarn, bir noktaya
kadar açp kapattklarn ancak bir noktadan sonra
kapayamaz ve açamaz olduklarn zorlaynca da
birden açlma veya kapanma oldu÷unu söylerler.
Tetik baúparmak söz konusu oldu÷unda eriúkin
hastalar için ayn úey do÷ru olmakla beraber
bebek hastalar için anne ve babalarn dile getirdi÷i
konu çocuklarnn parmaklarnn yumulu durdu÷u
ve açmak, düzeltmek istediklerinde düzeltemediklerini ve a÷ladklardr. Daha önceki bir çalúmamzda Böyle bir durumda fleksiyon deformitesinin
eklem kaynakl olup olmad÷nn ayrc tans adna
biz yllar önce bir ayrc tan fizik muayene bulgusu
da yaynlamútk. Buna göre hastann eline
metakarpofalangeal eklemden fleksiyon yaptrd÷mzda interfalangeal eklemde düzelme oldu÷unun
görülebilece÷ini vurgulamútk9.
1988 ile 1998 arasndaki 10 ylda 305 tetik parmak olgusu sunan bir çalúma gurubunda hastalarn 179’u kadn 97si erkek ve rakamlardan anlaúld÷ üzere baz olgular bilateraldir. Eriúkin olan
bu hastalarn ortalama yaú 46’dr2. Hastalarn

%24’ünde multipl tetik parmak deformitesi mevcut
olup, turnike altnda ve lokal anestezi ile çalúlmútr. Bu teknik ile komplikasyon yaúanmad÷ndan, otörler açk yaklaúm bu tip vakalarda önemsemiúlerdir. Çalúmada hastalar 14 yl takip edilmiúlerdir2.
Tetik baúparmak olgularn de÷erlendiren baúka bir
çalúmada, 83 hastada 93 tetik baúparmak olgusu
tedavi eden bir gurup çalúmac hastalarn rastgele seçimle ikiye ayrmúlar ve bir gurupta perkütan yaklaúmla A-1 puley kesilmesi iúlemi yaparken di÷er grupta steroid enjeksiyonu yaplmútr.
Sonuçta perkütan yaklaúmla A-1 puley sisteminin
kesilmesinin daha baúarl oldu÷unu vurgulamúlardr3.
Lokal kortikositeroid uygulamalarnn ilk seçenek
olmasnn do÷ru bir yaklaúm oldu÷unu iddia eden
çalúmalara rastlamak mümkün olsa da, noninvaziv gibi gözüken bu yaklaúm da masum de÷ildir
ve yanlúlkla digital arter içine enjeksiyon yaplmasna ba÷l olarak ortaya çkan ve konzervatif
yara bakm ile iyileúen ksmi parmak doku nekrozu yapabilmektedir4.
Tetik parmakta A-1 puley sistemini kesmekten
ibaret olan iúlemin bir kere cilt açldktan sonra
çok basit ve kolay bir iúlem oldu÷unu fark eden
çalúmaclar, cildi açmadan da bunun yaplabilirli÷i
üzerinde düúünerek perkütan yaklaúmlar denemiúlerdir. Perkütan teknikler, ameliyat süresinin
açk teknikte daha uzun oldu÷una vurgu yaplarak
açk tekniklere karú bir alternatif yaklaúm olarak
da literatürde sunulmuútur5. Burada ciltte sadece
bir delikten girilerek uygun bir cerrahi aletle A-1
puleyi uzun eksene paralel kesilmeye çalúlmaktadr. Bizim düúüncemize göre, el cerrahisinde
görmeden bir úey yapmak her zaman damar ve
sinir yaralanmas risklerini taúr. Kald ki ciltte
açlacak alan uzunluk ancak 2 cm civarnda
olabilmektedir. Ameliyat sonras yara izi adna da
bu bölge úansl bir bölgedir ve bizim çalúmalarmzda kötü bir yara izi kalan veya yara izinden
yaknan bir hasta görülmemiútir. Bu, el cerrahisi
prati÷inde genel olarak böyledir. Sadece tetik
parmak cerrahisi ile ilgili olarak de÷il di÷er el
ameliyatlarndan sonra da fonksiyonel kazancn
tam oldu÷u durumlarda yara izi yaknmas ile bize
gelen hemen neredeyse hiç hastamz olmamútr.
A-1 puley sistemi anatomik bir yapdr ve kesilmesi ve bütünlü÷ünün bozulmas sonucunda bir
sorun ortaya çkp çkmayaca÷ bir soru olarak
kafamzda belirebilir. Ondokuz hastann de÷erlendirildi÷i bir çalúmada A-1 puleyinin kesilmesine
ba÷l olarak baúparmakta hareket snrlar adna ve
hareketin kuvveti adna bir de÷iúme olmad÷
yaynlamútr6. Ancak bu bilgi esas alnarak tüm
puley sistemlerinin gerekti÷inde rahatlkla bütün-
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lüklerinin bozulabilece÷i sonucuna varlmamaldr.
Çünkü di÷er puley sistemlerinin uzun eksene
paralel kesilmeleri sonucunda parmaklarda fleksiyon hareketi mükemmelli÷ini kaybeder ve tendonlar dúardan fark edilir hale gelir. Oysa normal
koúullarda sa÷lkl ellerde parmaklarn saysz ince
hareketine ra÷men puley sisteminin varl÷ sayesinde tendonlar deri altnda fark edilmezler.
Tetik baúparmak, baúparma÷n fleksiyon deformiteleri arasnda ele alnr ve di÷er parmaklarn
tetikleúme hastalklarndan 10 kez daha sk oldu÷u
bildirilmektedir7.
Tetik baúparmak patolojisini eskiden tarif eden
çalúmaclar tam metakarpofalangeal eklem düzeyinde bir nodül varl÷na dikkat çekmiúlerdir8. Bu
aslnda gerçekten nodüler bir yaplanma olmaktan
ziyade dar bir tünelden geçemeyen tendonun
kendi üzerindeki y÷lmasndan ibaret bir kalnlaúmadr. A-1 puleyinin kesilmesi ile beraber bu
nodül hzla kaybolur. Biz ameliyatlarmzdan birin-

de bu kayboluúun ve skúmaya ait izlerin büyütülmüú foto÷rafn çekmeye çalútk. Böylece tetik
baúparmak tedavisinde var oldu÷u söylenen herhangi bir nodülün çkarlmas asla gerekli de÷ildir
böyle bir úey yaplacak oldu÷unda bunun tendondan doku çkarmakla mümkün olabilece÷i unutulmamaldr. Bu ise tendonda kitle kayb ile beraber
daha kuvvetli bir hareket srasnda, tendonun
kopmasna yol açabilir.
Çocuk hastalarda biz genel anestezi altnda çalúmay tercih ediyoruz ancak, iúlem süresinin ksal÷
dikkate alnarak baúka yöntemler de tercih edilebilir. Eriúkin hastalarmzda lokal anestezi altnda
ve turnike uygulamadan çalútysak da çocuk hastalarmzda turnike mutlaka uyguladk. Çocuklarda
digital damar ve sinirler her an yaralanmaya
müsait bir yüzeyellik ve yaknlk arzederler. Zaten
çalúlan alann çok küçük oldu÷u da dikkate alnrsa kaba hareketlerden ve diseksiyonlardan kaçnlmaldr.
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