
DUPUYTREN HASTALIĞI

Avuç iç derisinin hemen altında yer alan ve altından geçen tendon sinir ve damar yapıları için
koruma görevi üstlenen yapının (fasya) anormal kalınlaşması ile meydana gelen bir durumdur.
Fasya kalınlaşması avuç içinden başlayıp parmaklara doğru uzanır. Hastalığın ileri
dönemlerinde parmaklarda avuç içine doğru bükülmeler ve deride nodül denilen bazı sertlikler
ortaya çıkar. (Şekil 1)

  

  

  

Bu hastalık ayrıca ayak tabanı ve peniste de görülebilir.

  

Genellikle 40 yaş üzeri erkeklerde rastlanır. Şeker hastalarında görülme sıklığı fazla iken el
yaralanmaları ve diğer meslek hastalıkları ile ilişkisi kanıtlanmamıştır. Küçük ve orta parmakta
daha sık görülmekle beraber tüm parmakları etkileyebilir.

  

Muayenede avuç içinde şişlik ve kıvrımlarda artış görülür. Şişliklerle bağlantılı kordon şeklinde
kalınlaşmış sertlikler avuç içinde ele gelir. Hastalığın ileri evrelerinde parmaklarda kordonun
çekmesine bağlı bükülme meydana gelir. Çoğu hastada her iki el birlikte etkilenir. Hastalık,
erken yaşta başlarsa daha ciddi seyreder.

  

Dupuytren hastalığına bağlı oluşan avuç içi nodüller tipik olarak ağrısızdır. Hastalık önce avuç
içini düz yüzeylere koymakta güçlük ile fark edilir. Parmaklarda bükülme arttıkça günlük
aktivitelerde kısıtlanma ve el yıkama, el sıkma, eldiven giyme,  bir şey tutma vb. hareketlerde
zorluk  oluşur. Hastalığın gelişim hızı hastadan hastaya değişiklik gösterir.
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Başlangıç safhasındaki hastalarda fonksiyonlar etkilenmemiş ise hasta takibe alınır. Avuç
içindeki nodüllerin varlığı parmaklarda bükülme yoksa tek başına ameliyat gerekliliği doğurmaz.
Bu durumlarda nodüllerin üzerinden steroid enjeksiyonu hastalığın ilerleme hızı azaltabilir.
Parmakların 70 derece ve üzerinde büküldüğü durumlarda cerrahi tedavi düşünülür. Cerrahide
amaç avuç içi ve parmaklara kadar uzanan sertleşmiş fasyanın, damar sinir yapıları korunarak
tamamının çıkartılmasıdır. Bazı olgularda sertleşmiş bantların çıkartılması sonrası deri
örtüsünde meydana gelebilecek eksiklikler vücudun başka kısımlarından alınan deri greftleri ile
giderilir. Ameliyat sonrası atel uygulanması ve fizik tedavi cerrahi tedavinin başarısı açısından
çok önemlidir.

YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ↓

→ Elde kasılma Dupuytren hastalığı nedeni ile tedavi edilen hastanın görüşleri
→ Dupuytren hastalığı, el ayasında nodül, parmakta kasılma
→ Dupuytren hastalığı
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https://youtu.be/3hnDjQDmqAQ
https://youtu.be/wT-vmZmuGk0
https://youtu.be/XagRt1zsZK8

