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DERLEME   

ar mak ucu se vi ye si am pu tas yon lar üst eks tre mi te de en sık rast la nan am pu -
tas yon ya ra lan ma sı dır.1 Rep lan tas yon or ji nal do ku su ile kay bo lan kıs mın re-
kons truk si yo nu nu sağ la rken, hiç bir dö nor sa ha mor bi di te si oluş tur ma dan

uy gu lan dı ğı için avan taj lı dır. Ar ter ça pı nın dar ol ma sı ve ve nöz prob lem ler ne de -
ni ile dis tal in ter fa lan gi al (DİP) ek lem se vi ye si nin dis ta lin den mey da na ge len am-
pü tas yon la rın rep lan tas yon la rı tek nik ola rak güç tür. Mik ro vas kü ler cer ra hi
tek nik le rin ge liş me si ile dis tal uç rep lan tas yon la rı ya pı la bi lir ha le gel miş tir.2-5

PAR MAK UCU SE Vİ YE Sİ AM PU TAS YON LAR DA SI NIF LA MA 

Dis tal fa lanks am pü tas yon la rın da en çok kul la nı lan sı nıf la ma Ta mai ta ra fın dan
ta nım la nan sı nıf lan dır ma dır.2,4-7 Bu sı nıf la ma da dis tal fa lanks iki ye ay rıl mış tır.
Dis tal kı sım (zon 1) tır nak ya ta ğın dan baş la yıp par mak ucu na ka dar olan bö lüm;
prok si mal kı sım (zon 2) tır nak ya ta ğın dan DİP ek le me ka dar uza nan kı sım dır
(Şekil 1).

Hi ra se dis tal uç am pü tas yon la rı nı sı nıf lan dır mış ve te da vi re jim le ri ni be lir le -
miş tir. Tır nak ya ta ğı se vi ye si ni üçe böl müş tür. Bi rin ci bö lüm di gi tal ar te rin en son
dal la rı nı ver di ği par mak ucu bö lü mü dür. Bu bö lüm de olan am pü tas yon lar için kom-
po zit greft uy gu lan ma sı öne ril miş tir. İkin ci (2/a) bö lüm, di gi tal ar te rin dis tal pal mar
ar kı nı içe rir. Bu se vi ye de ki am pü tas yon lar da ke mik fik sas yo nu me dül ler ka vi te den
ve nöz dre na jı en gel le me mek için öne ril me miş tir. San tral di gi tal ar ter anas to mo zu
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öne ril miş ama ve nöz dö nüş için bir te da vi uy gu lan ma -
dı ğı bil di ril miş tir. Üçün cü(2/b) bö lüm tır nak ya ta ğı nın
prok si mal kıs mı dır. Bu bö lüm de ya pı lan rep lan tas yon
son ra sın da ve nöz dre naj için tır nak ya ta ğı na he pa rin li
gaz ve sü lük uy gu lan ma sı öne ril miş tir.8

AME Lİ YAT ÖN CE Sİ HA ZIR LIK VE ANES TE Zİ

Has ta lar ope ras yo na alın ma dan ön ce za man kay bet me -
den am pü tat in ce le ne rek vas kü ler ya pı la rın rep lan tas -
yo na uy gun olup ol ma dı ğı de ğer len di ril me li da mar sal
ya pı lar 10/0 ile işa ret len me li dir.

Has ta lar ak sil ler blok anes te zi si ve ya di gi tal blok
anes te zi si al tın da ope re edi le bi lir ler Has ta la rı mı zın %70
ka da rı lo kal anes te zi ile ope re edil miş tir. Ço cuk has ta lar
ve lo kal, ak sil ler anes te zi ile ope re edi le me yen has ta lar -
da ge nel anes te zi uy gu la na bi lir. 

Has ta lar ope ras yo na alın dık la rın da re o mak ro deks
10% 500cc/ 24 sa at te gi de cek şekil de, dü şük mo le kül
ağır lık lı he pa rin (5.000 U), prof lak tik ola rak se fa zo lin
sod yum (1 g, in tra ve nöz) uy gu lan mak ta dır.

OS TE O SEN TEZ 

Ope ras yon da zon1 am pü tas yon lar da ke mik frag man çok
kü çük ise os te o sen tez ya pıl ma ya bi lir; DİP ek lem yü zü
çok ha sar lı ol du ğu du rum lar da  ar tro dez ya pı la bi lir; ama
ge nel ola rak has ta la ra iğ ne ucu ile  mi ni mal os te o sen tez
uy gu lan mak ta dır. Ek lem içi kı rık lı ol gu lar da frag man lar
yiv li K te li ile fik se edi le bi lir ler.

Dis tal in ter fa lan gi al ek lem ar tro de zi uy gu la nan,
ağır trav ma lı ke mik ya pı da faz la ha sa ra ne den olan ezil -
me tar zı ya ra lan ma lar da ba şa rı şan sının azal dı ğı dik kati
çek mek te dir.9

Tır nak ya ta ğı ha sar lan ma sı mev cut olan ol gu lar da
6/0 kro me kat güt ile tır nak ya ta ğı ta mi ri ya pıl mış tır. Lu-
nu la dis ta lin de olu şan am pü tas yon lar da künt trav ma ve -
ya ezil me ye bağ lı ger mi nal mat riks ze de len me si ol ma mış
ise, tır nak çı kı şın da so run ya şan ma mış tır. Lu nu la prok-
si ma lin den mey da na ge len am pü tas yon lar da tır nak bü-
yü me si ile il gi li prob lem le re da ha sık rast lan mak ta dır.
Çen gel, ya rık, tüm sek şek lin de tır nak de for mi te le ri olu-
şa bi lir.7

PAR MAK UCU SE Vİ YE Sİ 
AR TER YAL ANA TO Mİ VE AR TER TA Mİ Rİ

Di gi tal ar ter ça pı dis tal fa lanks ta ba nın da 0.4-0.7 mm.
ara sın da dır. Ter mi nal dal lar ise 0.3-0.7 mm ara sın da dır.10

Par mak ucu se vi ye si am pu tas yon lar da ço ğu va ka da si nir
ve ya ven ona rı mı ya pıl ma dan sa de ce bir di gi tal ar ter
ona rı mı ya pıl mak ta dır. Pul pa se vi ye sin de dis tal san tral
ar ter çap ola rak mik ro vas kü ler cer ra hi için en uy gun ola-
nı dır (Şekil 2).5 Prok si mal ve dis tal de anas to moz için uy -
gun bu lu nan ar ter yal ya pı lar tes pit edi lip 10/0 ve 11/0
di kiş ile anas to mo ze edil me li dir. Eğer prok si mal ve dis-
tal kı sım ara sın da ar ter yal de fekt mev cut ise ven gref ti
uy gu la na bi lir, çok zor da ka lın dı ğın da par mak ar ter yal
ya pı la rın dan alı nan greft tat bik edi le bi lir. Da mar ça pı
çok dar ol du ğu için kla sik anas to moz da kul la nıl dı ğı ka -
dar sık di kiş atıl ma mış ge nel de 4 ve ya 5 di kiş ile anas to -
moz ta mam lan mış tır. 

Hat to ri ve ark. baş par ma ğın po zis yo nu ne de niy le
uç am pu tas yon lar da anas to mo zun güç leş ti ği ni; bu ne-
den le, os te o sen tez ön ce sin de, anas to moz ya pıl ma sı plan-
la nan ar ter ve ven le re ven gref ti uy gu la dık la rı nı,
os te o sen tez son ra sın da da ven greft le riy le prok si mal par-
ça da ki ar ter ve ven ler ara sın da anas to moz la rı sağ la dık -
la rı nı bil dir miş ler dır.11 Biz, baş par mak ta po zis yo nun güç
ol ma sı na kar şın, ar ter yel de fekt ol ma dı ğı du rum da, anas-
to moz la rın pri mer ya pı la bi le ce ği gö rü şün de yiz.12

Ezil me ti pi ya ra lan ma lar da ar ter, se kon der in tra lu -
mi nal trom boz olu şu mu na yat kın dır. Pe di kül et ra fın da

ŞEKİL 1: Distal parmak ucu amputasyonlarının seviyesine göre sınıflandırılması.

ŞEKİL 2: Dijital arterlerindistal falanks seviyesinde dallanması.
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olu şa bi le cek skar da tı kan ma ris ki ni ar tır mak ta dır. Le e
ve ark. ta ra fın dan ya pı lan 144 rep lan tas yon da, dı şa rı ka-
nat ma nın sür dü rül dü ğü ol gu lar da or ta la ma 7.6 gün de
ve nöz ne o vas kü la ri zas yo nun sağ lan dı ğı bil di ril miş tir.
Rep lan tas yon uy gu la nan par mak lar da ne o vas kü la ri zas -

yon ile ye ter li ar ter yel bes len me nin ame li yat son ra sı beş
ile ye di gün ara sın da baş la yıp, gü ven li du ru mun 14-21
gün ara sı oluş tu ğu; bu sü reç te anas to moz uy gu la nan di-
gi tal ar ter ler de tı kan ma ol du ğun da ve dis tal par ça da ye-
ter li ne o vas kü la ri zas yon oluş ma dı ğın da, par mak ta kıs mi

PARMAK UCU SEVİYESİ AMPUTASYONLARDA REPLANTASYON TEKNİĞİ Atakan AYDIN ve ark.
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RESİM 1 ve 2: 18 G iğnenin üzerinde açılan deliklerle, distal ve medial falanks kaviteleri arasında venöz drenajın sağlanması.

RESİM 3: Zon 1 parmak ucu amputasyonu ve replantasyon sonucu.

RESİM 4: Başparmakta Zone 2 amputasyonu ve replantasyon sonucu.



ve ya tam nek roz ge liş ti ği bil di ril miş tir. Ay nı ça lış ma da,
par mak lar dan bir kıs mı 10. gün ve son ra sın da kay be dil -
miş; bu ol gu lar da ezil me tar zı ya ra lan ma ile olu şan dis-
tal am pu tas yon la rın geç ka yıp la rı ar tır dı ğı dü şü nül -
müş tür.13

PAR MAK UCU SE Vİ YE Sİ 
VEN ANA TO Mİ Sİ VE VE NÖZ DÖ NÜŞ İÇİN 
UY GU LA NAN TEK NİK LER

Bu se vi ye de ki ven le rin mik ro cer ra hi ona rım şan sı, da -
mar çap la rı nın çok dar ol ma sı, dor sal de tır nak ya ta ğı ve
cil din ye te rin ce mo bil ol ma ma sı ne de niy le tek nik ola-
rak zor dur. Prok si mal fa lanks se vi ye sin de dor sal ven ler
vo lar ven le re na za ran be lir gin ola rak ge niş iken; DİP ek -
lem se vi ye sin de vo lar ven ler, dor sal  ven le re gö re da ha
ge niş ha le ge lir.14

Ven anas to mo zu, DİP ek lem ve dis ta lin de, vo lar
ven ler dor sal ven le re gö re da ha ge niş ol duk la rın dan,
anas to moz için ter cih edil miş tir. Ven anas to mo zu ya pı -
la ma yan ve ya ven anas to mo zu ya pıl ma sı na rağ men ve -
nöz dre naj yet mez li ği olu şan par mak lar da tır nak
ya ta ğı na iğ ne ile açı lan de lik ler üze ri ne he pa ri ni ze gaz
ko nu lup her iki sa at te bir he pa rin ile ısla tıl ma sı sağ lan -
mış tır.9,15 Son yıl lar da in tra me dül ler ka vi te den ve nöz
dre naj sağ lan ma sı  pro se dü rü nü uy gu la ma ya baş la dık.
Dr.Hüsrev Purisa tarafından geliştirilen bu yön tem de
dis tal fa lanks in tra me dül ler ka vi te sin den mid fa lanks in-
tra me dül ler ka vi te si ne, özel ya pıl mış bir iğ ne va sı ta sı ile
ve nöz dre naj sağ lan ma sı yön te mi ni uy gu la mak ta yız. 18
G kalınlığındaki iğneye özel olarak açılan delikler saye-
sinde falankların medullar kavitesi arasında venöz akım
sağlanmakta, tıkanma olmaması için iğne ucundan
günde 1-2 defa 2 cc serum fizyolojik ile yıkanmaktadır
(Resim 1, 2). Li ve ark. 2000 se ne sin den be ri ezil me ya-
ra lan ma sı ne de ni ile olu şan zon 2 am pu tas yon lar da in-
tra me dül ler ve nöz dre naj yön te mi ni kul lan dık la rı nı
bil dir miş ler.16 Hahn ve Jung, dis tal uç am pu tas yo nu ne-
de niy le te da vi et tik le ri 450 has ta da ba şa rı ora nı nın, anas-
to moz da kul la nı lan ven sa yı sıy la bir lik te art tı ğı nı, iki
ve ya da ha faz la ve nin anas to mo ze edil di ği 130 has ta nın
yal nız ca bi rin de ba şa rı sız so nuç alın dı ğı nı bil dir miş ler -
dir.17

Kos hi ma ve ark. dis tal fa lan gi al am pü tas yon lar da
ar ter yal sis tem ve ve nöz dre naj sis tem so run la rı nı çöz-
mek için ar ter yo ve nöz anas to moz tek ni ği ni kul lan dık -
la rı nı;18 Mi ha ra ve ark. ça lış ma la rın da ge cik miş ven
anas to mo zu nun ba şa rı şan sı nı ar tır dı ğı nı bil dir miş ler -
dir.19 Trav ma son ra sı dis tal fa lank sta ve nöz kol laps ne-
de ni ile ven le rin bu lun ma sı müm kün ol ma ya bi lir.
Ça lış ma la rın da iki aşa ma lı te da vi uy gu la mış lar ve 8-12

sa at son ra yap tık la rı ikin ci ope ras yon da da ha ko lay bu-
lu na bi len ven le rin anas to mo zu nu sağ la dık la rı nı; özel lik -
le mik ro cer ra hi ye ye ni baş la yan lar için bu yön tem ile
ba şa rı şan sı nın art tı ğı nı bil dir miş ler dir.19

Ya ma no ve ark. has ta la ra ilk 7 gün üri ko liz, 7-10
gün ara sı he pa rin uy gu la mış ve ba lık ağ zı şek li de açı lan
pul pa da ki in siz yo na de vam lı he pa rin ve se rum fiz yo lo -
jik dam la tıl dı ğı bil di ril miş tir.2 Ak yü rek ve ark. tır nak
ya ta ğı dis ta lin den mey da na ge len am pü tas yon lar da sa-
de ce 1 ar ter anas to mo zu yap tık la rı 21 has ta da, ven anas-
to mo zu ve si nir ta mi ri ya pıl ma dı ğı nı, ve nöz dre na jın
dı şa ka na ma yön tem le ri ile sağ lan dı ğı nı ve ol gu la rın
%76’sın da rep lan tas yo nun ba şa rı lı ol du ğu nu  bil dir miş -
ler dir.5

Yap tı ğı mız ça lış ma da zon 1 am pu tas yon la rın ba şa -
rı ora nı (%75) zon 2 am pu tas yon la ra (%43) gö re da ha iyi
ol du ğu sap tan mış tır (Resim 3, 4). Zon2 se vi ye sin de ya pı-
lan rep lan tas yon lar da ka yıp la rın ne de nin da ha çok ve -
nöz yet mez lik ol du ğu nu dü şün mek te yiz. Tır nak
ya ta ğın dan sağ la nan ve nöz dre naj ba zı ol gu lar da ye ter -
siz ka la bil mek te dir. Zon 2 se vi ye sin de müm kün ol du ğu
tak dir de 1 ve ya 2 adet ven anas to mo zu sağ lan ma ya ça lı -
şıl dı. İntra me dül ler ve nöz dre naj yön te mi kul la nı mı ile
son yıl lar da zon 2 ya ra lan ma lar da da ba şa rı ora nı yük sel-
miş tir. Zon 2 se vi ye sin de ol du ğu gi bi Zon 1 se vi ye sin de
de ana prob lem ve nöz dre naj dır. Zon 1 se vi ye sin de ven-
le rin mik ro cer ra hi ona rım şan sı da mar çap la rı nın çok
dar ol ma sı ne de ni ile, dor sal de tır nak ya ta ğı ve mev cut
cil din ye te rin ce mo bil ol ma ma sı ne de ni ile müm kün ol-
ma ya bi lir. Tır nak ya ta ğı na iğ ne ile açı lan de lik ler  ve ya
pul pa da açı lan ba lık ağ zı in siz yon üze ri ne he pa rin ile ıs-
la tıl mış gaz ko nu la rak eks ter nal ve nöz dre naj sağ lan dı.
Ve nöz dö nü şün çok ye ter siz kal dı ğı du rum lar da sü lük
uy gu lan ma sı na baş vu rul du. 

Sİ NİR TA Mİ Rİ VE DUY SAL İYİ LEŞ ME SO NUÇ LA RI 

Di gi tal si nir ler bu se vi ye de ter mi nal dal la rı na ay rıl mak -
ta ve özel lik le Ta ma i tip 1 am pu tas yon lar da ba zen ona-
rı la ma mak ta dır. Si nir uç la rı be lir gin ola rak sap ta na bi len
ana ter mi nal dal lar bulunması du ru mun da nö ro ra fi ya-
pıl ma lı dır. Fa kat dis tal uç am pü tas yon lar da si nir ta mi ri
ya pı la ma yan va ka lar da da hi ka bul edi le bi lir bir duy sal
iyi leş me sağ la na bil mek te dir.3,5,9,12,20,21

Yap tı ğı mız bir ça lış ma da or ta la ma 16 ay (6-48) ta kip
edi len 27’si er kek, 4’ü ba yan yaş or ta la ma sı 24.3 (6-40)
olan si nir ta mi ri ya pıl ma yan Ta ma i tip1 am pu tas yon ne-
de ni ile baş vur muş ve do la şım de va mı sağ lan mış 31 has-
ta nın duy sal iyi leş me so nuç la rı nı in ce le dik. Sem -
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mes-We ins te in tes ti ne gö re, %29.0 (11/38) par mak nor-
mal (ye şil), %60.5 (23/38) azal mış ha fif do kun ma (ma vi),
%7.9 (3/38) azal mış ko ru yu cu du yu (mor) ve %2.6 (1/38)
ko ru yu cu du yu kay bı (kır mı zı) tes pit edil di. Or ta la ma sta-
tik ve di na mik iki nok ta ayı rım tes ti sı ra sıy la 7.2 mm (3-
11 mm) ve 4.6 mm (3-6 mm) ola rak sap tan dı.16 (42.1%)
par mak ta art mış vib ras yon his si, 14 (%36.8) par mak ta
azal mış vib ras yon his si, 8’in de (%21.1) ha sar lan ma mış
par mak lar la eşit öl çü de vib ras yon his si tes pit edil di. 14
(%36.8) par mak ta at ro fi tes pit edil di. Ezil me  ve düz gün
ke si şek lin de ge len am pü tas yon lar ara sın da duy sal pa ra -
met re ler de be lir gin is ta tik sel fark sap tan ma dı. Du yu eği-
ti mi alan ve al ma yan has ta la rın kar şı laş tır ma sın da
is ta tik sel ola rak eği tim alan has ta la rın Sem me s– We ins te -
in tes ti, sta tik ve di na mik iki nok ta ayı rım test le rin de be-
lir gin fark lı duy sal iyi leş me so nuç la rı sap tan mış tır.21

Hi ra se ve ark. Ta ma i tip 1 dis tal uç rep lan tas yon -
lar da ame li yat son ra sı bi rin ci yıl da si nir ta mi ri ya pı lan
ve ya pıl ma yan va ka lar ara sın da fark sap tan ma dı ğı nı bil-
dir miş tir.8 Ya ma no, Ta ma i tip 1 ya ra lan ma lar da si nir ta-
mi ri nin müm kün ol ma dı ğı du rum lar da, ter mi nal si nir
dal la rın dan bir ve ya iki si nin sü tü re edil di ği va ka lar ka -
dar iyi duy sal so nuç la rı nın ol du ğu nu bil dir miş tir.2

Du bert  rep lan tas yon ve re po zis yon flap uy gu la nan
va ka la rı kar şı laş tır mış ve si nir ta mi ri ya pıl ma mış dis tal
uç rep lan tas yon lar da da hi da ha iyi so nuç lar al dı ğı nı bil-
dir miş tir.

Wi berg ve ark. bir yıl bo yun ca duy sal eği tim alan
ve al ma yan has ta la rın, rep lan tas yon son ra sı du yu ka za -
nım la rı nı kar şı laş tır mış lar dır.22 Ya pı lan de ğer len dir me -
de duy sal eği tim alan has ta lar da iki nok ta ay rım tes ti
so nuç la rı nın da ha iyi ol du ğu, Sem mes-We ins te in tes tin -
de ise iki grup ara sın da be lir gin fark sap tan ma dı ğı bil di -
ril miş tir. Shi eh ve ark. da uzun sü re li duy sal eği ti min
öne mi ni vur gu la mış lar dır.23 Pa pa nas ta si o u rep lan tas yon
son ra sı re ha bi li tas yo nun tec rü be ve özel il gi ge rek tir di -
ği ni bil dir miş tir.24 Bu ça lış ma la ra pa ra lel ola rak, re ha bi -
li tas yon ve duy sal eği ti min fonk si yo nel ve duy sal iyi leş -
me üze rin de önem li et ki le ri ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.21

AME Lİ YAT SON RA SI TA KİP

Ame li yat son ra sı 24 sa at te gi de cek şekil de 500 ml re o -
mak ro deks 3 gün boyunca, dü şük mo le kül ağır lık lı he pa-
rin 5000 Ü 2X1 5 gün süreyle, prof lak tik an ti bi o tik
ola rak se fa zo lin sod yum 1 gram 2X1 3 gün ve anal je zik
te da vi baş lan mış tır. Ven anas to mo zu ya pı la ma yan ve ya
ven anas to mo zu ya pıl ma sı na rağ men ve nöz dre naj yet-
mez li ği olu şan par mak lar da  tır nak ya ta ğı na iğ ne ile açı-

lan de lik ler üze ri ne he pa ri ni le ısla tıl mış gaz ko nul muş
ve her iki ve ya dört sa at te bir he pa rin uy gu lan mış tır.
Özel lik le bir den faz la par mak dis tal uç rep lan tas yo -
nunun uy gu lan dı ğı has ta lar da he mo di na mi ta ki bi nin iyi
ya pıl ma sı ge re kir. İki par ma ğa rep lan tas yon ya pı lan ve
eks ter nal dre naj uy gu la nan bir has ta ya aşı rı kan kay bın -
dan do la yı kan trans füz yo nu uy gu lan dı. Has ta la rın has-
ta ne de ka lış sü re le ri or ta la ma 7 (ye di) gün dür. 

SO NUÇ LAR VE TARTIŞMA

Mik ro vas kü ler cer ra hi tek nik le rin ge liş me si ile dis tal
uç rep lan tas yon la rı da ha ko lay ya pı la bi lir ha le gel miş -
tir.2,3 Do la şım de va mı sağ la nan dis tal uç rep lan tas yon -
la rın da tır na ğın ve par mak uzun lu ğu nun ko run ma sı
ne de niy le koz me tik ola rak iyi bir gö rü nüm sağ lan mak -
ta ve fonk si yo nel açı dan tat min kar so nuç lar alın mak -
ta dır.9,12,17,21,25

Hat to ri ve ark. ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da 23 ta-
ne si rep lan te edi len 23 ta ne si gü dük re viz yo nu ya pı lan
46 has ta in ce len miş ve ça lış ma da rep lan tas yo nun sa de ce
gö rü nüm açı sın dan de ğil fonk si yo nal so nuç lar açı sın dan
da da ha iyi so nuç la rı nın ol du ğu nu; pa res te zi ve so ğuk
in to le ran sı açı sın dan iki grup ara sın da is ta tik sel fark
sapt ma mak la be ra ber gü dük re viz yo nu ya pı lan has ta lar -
da ağ rı nın da ha sık ol du ğu bil di ril miş tir.26

Yap tı ğı mız ça lış ma da %67.8 rep lan tas yon da do la -
şım de va mı sağ lan dı ğı, %25.9 rep lan tas yon da rep lan tas -
yon da do la şım de va mı sağ la na ma dı ğı, %6.3 has ta da
par si yel nek roz ge liş ti ği tes pit edil miş tir.21 Zon 1 se vi ye -
sin de ya pı lan rep lan tas yon la rın zon 2 se vi ye si ne gö re ba-
şa rı ora nı nın yük sek ol du ğu sap tan mış tır. DİP ar tro dez
uy gu la nan has ta lar dı şın da par mak ta tat min kar ha re ket
açık lı ğı sağ lan dı ğı sap tan  mış ve koz me tik ola rak has ta -
la rın mem nun ol duk la rı göz len miş tir.9

Baş par mak am pu tas yon la rı, rep lan tas yon de ne mek
için mut lak en di kas yon lar ara sın da yer al mak ta dır. Ya-
pı lan bir me ta-ana liz de baş par mak ve dis tal uç am pu tas -
yon la rın da prog no zun kö tü ol du ğu bil di ril miş tir.27

Shar ma ve ark. baş par mak am pu tas yon la rın da rep lan -
tas yon gi ri şi mi nin trav ma me ka niz ma sı ve ya ra lan ma se-
vi ye si ne ba kıl mak sı zın uy gu lan ma sı nı öner miş ler ve
yap tık la rı uy gu la ma lar da yük sek ba şa rı ora nı (%91.3)
bil dir miş ler dir.28 Baş par mak dis tal uç am pu tas yon la rın -
da, tek nik ola rak güç ol sa bi le, müm kün ol du ğun ca rep-
lan tas yon de nen me li dir.12

Hahn ve ark. ça lış ma la rın da  at ro fi ora nı nı %10 ol-
du ğu nu; yu mu şak do ku at ro fi si ni en aza in dir me nin
yön te mi nin müm kün ol du ğu ka dar faz la ven anas to mo -
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zu ya pı la ma sı ile müm kün ol du ğu nu bil dir miş tir.17 Fa -
kat özel lik le zon 1 am pu tas yon lar da ven anas to mo zu
yap mak az has ta da ba şa rı la bil mek te dir.   

Rep lan tas yon son ra sı so ğuk in to le ran sı ve rep lan -
tas yon böl ge sin de at ro fi de ği şik de re ce ler de gö rü le bil -
mek te dir.9,15 Ça lış ma mız da %35.7 par mak ta koz me tik
gö rü nü mü et ki le yen at ro fi, %21.4’in de ise so ğuk in to le -
ran sı tes pit edil di. Has ta lar bu du rum dan en çok kış ay-
la rın da şika yet çi ol duk la rı nı, bu so run ne de niy le
de vam lı el di ven kul lan dık la rı nı bil dir di ler.9

Li ve ark.nın 211 has ta da yap tı ğı dis tal uç am pu tas -
yon da do la şım de va mı nı et ki le yen fak tör le rin in ce le -
miş ler ve yaş, cin si yet si ga ra anam ne zi, do mi nant el,
trav ma me ka niz ma sı, trom bo sit sa yı sı, is ke mi za ma nı,

am pu te par ça nın sak lan ma şek li, anes te zi, ar ter ona rım
sa yı sı, ve nöz dre naj, ven gref ti tat bi ki, si nir ta mi ri, ke mik
kı salt ma, ope ras yon son ra sı si ga ra iç me fak tör le ri de ğer -
len di ril miş. %81.5 ba şa rı ora nı bil di ri len ça lış ma da avul-
si yon ve ezil me ti pi ya ra lan ma ti pi, yük sek trom bo sit
sa yı sı,am pu te par ça nın ta şın ma şek li,ope ras yon son ra sı
si ga ra içi mi, ven gref ti kul la nıl ma sı rep lan tas yon  uy gu -
la ma sı son ra sı do la şım de va mı nın sağ la nı mı nı et ki le yen
en önem li fak tör ler ol du ğu tes bit et miş ler dir.16

Eriş kin has ta lar da or ta la ma işe dö nüş sü re si 3.7 (2-
5) ay dır. Dis tal uç am pu tas yon lar da pri mer gü dük ta mi -
ri ve ya lo kal flep uy gu la ma la rı na na za ran işe dö nüş
sü re si uzun ol mak la bir lik te uzun sü re li ta kip te rep lan -
ta yon da ha iyi koz me tik ve fonk si yo nel so nuç la rı ver-
mek te dir.21
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