
TETİK PARMAK (TRIGGER FINGER)

Tıp dilinde stenozan tenosinovit olarak da bilinen tetik parmak (trigger  finger, trigger thumb)
elde parmakların bükülmesini sağlayan  tendonların ve onların belli noktalarda altından
geçtikleri köprülerin  (pulley) rahatsızlığıdır.

  

Tıp dilinde stenozan tenosinovit olarak da bilinen tetik parmak (trigger finger, trigger thumb) elde
parmakların bükülmesini sağlayan tendonların ve onların belli noktalarda altından geçtikleri
köprülerin (pulley) rahatsızlığıdır. 
Tendonlar önkol kaslarından başlayıp parmaklara kadar devam eden uzun bir ip şeklindedir.
Pulleyler ise tendonların belli noktalarda altlarından geçtikleri ve tendonun hareket düzenini
sağlayan yapılardır.  Bu pulleyler tendonu kemiğe yaklaştırır. Tendonların etrafında tüneller
içinde rahat kaymasını sağlayan ince bir yapı vardır (tenosinovyum) 

Parmağın tabanında mevcut olan pulleyin kalınlaşması, bazen de tendon kılıfında meydana
gelen şişliklerden dolayı parmağın hareketleri sırasında takılma ve ağrı olmasına tetik parmak
denir. Bu problem başladıktan sonra parmağın kullanılması genellikle buradaki yapıların daha
fazla şişmesine yol açarak tablonun ağırlaşmasına neden olur. Bazen tam takılma ve parmak
kilitlenmeleri oluşabilir.

Genellikle oluş nedeni saptanamaz. Romatoid artrit, gut, diabet gibi sistemik hastalıklarda daha
sık görülür. Nadiren avuç içi ve parmak tabanına olan travmalar etken olabilirler.
Tetik parmak parmakların avuç içi bağlanma yerinde rahatsızlık hissi ile başlar. Bu bölgeye bası
ile hassasiyet bulunur. Bu bölgede bazen nodül(sert şişlikler) hissedilebilir. İleri dönemlerde
parmak takılmaya ve kilitlenmeye başlar.

Tedavinin amacı parmağın takılmasını engelleyerek, hareketi esnasındaki rahatsızlık hissini
ortadan kaldırmaktır. Fleksor tendon ve tendon kılıfına ait şişliğin azaltılması hareketi esnasında
daha rahat kaymasını sağlar.  Bu amaçla aktivite azaltılması,  oral antiinflamatuvar ilaçlar ve
atel kullanımı belirtileri yeni başlayan hastalarda tercih edilir. Bölgeye steroid enjeksiyonu
semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Fakat steroid’in tendon yapılarına uzun vadede
verdiği zararlardan dolayı çok kullanmıyoruz.
Uzun süren ve medikal tedavi ile yanıt alınamayan olgularda sıkışmaya neden olan pulleyin
cerrahi olarak gevşetilmesi seçilmesi gereken tedavi seçeneğidir. Ameliyat avuç içinde küçük bir
kesi ile lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında tendon kılıfı etrafında yakın
seyreden damar sinir yapılarının korumaya alınması önemlidir.  Ameliyat sonrası dönemde
belirtiler genellikle tamamen geriler ve iyi yapılan cerrahi sonrası tekrarlama oluşmaz. Bazı
hastalarda aşırı iyileşme dokusu nedeni ile yara bölgesi sertlikler oluşabilir. Bu genelde evde
yapılan masajlar ile zaman içinde geriler.

YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ↓

→ Tetik parmak, parmakta takılma
→ Tetik parmak sorunu ve tedavisi
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https://www.youtube.com/watch?v=l3AFN4UHKQM&amp;t=29s
https://youtu.be/Z2K5r-dBcU4


TETİK PARMAK (TRIGGER FINGER)
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