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ÖZET 
 
 
 

Son yıllarda, artan cerrahi rekonstüksiyon teknikleri ile tendon transferleri de sık 
yapılan operasyonlardan biri haline gelmiştir. Trafik kazaları, kesici alet yaralanmaları 
ya da bazı romatizmal hastalıkların yarattığı dejeneratif hasarlar sonucunda tendon 
grefti uygulamaları bir gereklilik haline gelmiştir. Literatürde en çok kullanılan tendon 
greft donörleri m. palmaris longus, m. plantaris, m. ekstansor digitorum longus, m. 
ekstansor indicis proprius ve m. gracilis olarak geçmektedir. Birçok aday kas ve tendon 
olmasına rağmen farklı kullanım alanları ve varyatif durumlar nedeni ile zaman zaman 
da alternatif tendon adaylarının gerekliliği önerilmektedir. Biz de buradan yola çıkarak 
musculus fleksor digitorum profundus kasının aksesuar başının tendon grefti olarak 
kullanılabilirliğini araştırmayı hedefledik. Çalışmamızda, bu kasın tendonunun, tendon 
grefti için donör bölgesi olup olamayacağı iki basamakta incelendi. Birinci aşamada 
morfometrik olarak uygunluğu, ikinci aşamada ise biyomekanik olarak uygunluğu test 
edilerek güncel olarak kullanılan greft donörleriyle karşılaştırıldı. Bu amaçla musculus 
palmaris longus, musculus plantaris ve musculus fleksor digitorum profundus kasının 
aksesuar başının tendonları kullanıldı. 11 erişkin kadavradan alınan kasların ve 
tendonlarının uzunlukları, kalınlıkları ve genişlikleri ölçüldü. Bu parametreler 
birbirleriyle karşılaştırıldı. Alındıkları ekstremitelerin de uzunluk ve genişlikleri 
ölçülerek aralarındaki korelasyonlara bakıldı. Biyomekanik olarak ne kadar gerilime 
dayanabildikleri ölçüldü. Ancak kadavraların farklı tahnit koşullarında saklanmış 
olmaları sebebiyle birbirleriyle istatistiksel olarak karşılaştırılamadı. Sonuç olarak ele 
alınan aksesuar tendonun morfometrik olarak uygun, ancak biyomekanik olarak yeterli 
olmadığı düşünüldü. 

. 
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ABSTRACT 
 
 
 

In the recent years, tendon graft operations turned out to be a widely used 
surgical procedure in the light of latest developments in the reconstruction techniques. 
Tendon graft surgery becomes a necessity due to the rheumatological diseases arising 
from traffic accidents, stab wounds or degenerative lesions. According to the literature, 
the most frequently used tendon graft donors are plantar, long digital extensor, indicis 
proprius and gracilis muscles. Despite several muscles and tendons are used as a graft, 
alternative tendon candidates are occasionally suggested in the variative cases and 
differential application purposes. Therefore, we propose that   accessory head of the 
flexor digitorum profundus muscle may be a candidate for grafting. To test our 
hypothesis, we intended to evaluate the morphometric and biomechanical features of 
these tendons. The palmaris longus, accessory head of the flexor digitorum profundus 
and plantaris muscles of 11 adult cadavers were used for the morphometric analysis. 
The length, width and thickness of these muscles and tendons were compared between 
each other. Additionally, the length and width of the related extremities were measured 
and correlations to each other evaluated. For the biomechanical assessment, the 
maximum tension that the tendons can resist was measured. However, due to the 
differential fixation status of the cadavers, we couldn’t obtain reliable data out of these 
biomechanical measurements. In conclusion, our overall findings suggest that the 
accessory head of the flexor digitorum profundus is morphometricly but not 
biomechenically compatible for grafting.  
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1. GİRİŞ 
 
 
 

Çeşitli faktörlerden dolayı oluşan tendon yaralanmaları sonucunda tendonun 

normal yapısı biyolojik ve biyomekanik özelliklerini kaybettiği için orijinal yapı 

tamamen geri kazanılamaz. Tendonda oluşan hasarın tamiri sonrasında fonksiyon kaybı, 

yapışıklık, yeniden kopma ve tendonda dejenerasyon gibi komplikasyonlar görülebilir. 

Bu komplikasyonlar tendonun orijinal sağlamlığına geri dönüşünü geciktirmektedir. 

Tendon hasarı sonrasında rehabilitasyon uzun bir süreçtir ve eski fonksiyonuna dönüş 

yaklaşık olarak 8-12 hafta kadar sürmektedir. Uzun süren tedavi ve komplikasyonların 

fazla olması ayrıca bir sosyoekonomik problemdir (1). 

 

Tendonlar hücredışı matriks içine yerleşmiş paralel dizilimli kollajen fibrillerden 

oluşur. Bu organize yapı, üzerine uygulanan kuvvetlere karşı koyma ve bu kuvvetleri 

kastan kemiğe iletimi sağlar (2). Tendonun yapısında bulunan temel hücresel eleman 

tenoblastlardır ve bu özelleşmiş fibroblastlar dokuda tip-I kollajen sentezinden 

sorumludurlar (3,4). M. plantaris ve m. palmaris longus kaslarının tendonları, tendon 

grefti operasyonlarında kullanılan güçlü tendonlardır (5). 

 

Tendon yapısı herhangi bir sebeple bozulduğunda iyileşme ve skar oluşturma 

süreci başlar. İyileşme süreci genel olarak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar 

sonucunda ortaya konmuştur. Tendon iyileşmesi intrinsik ve ekstrinsik olmak üzere iki 

teori üzerinden açıklanır. İntrinsik iyileşme modelinde epitenon ve endotenondaki 

fibroblastların çoğalması ve bu kılıfların sağladığı kanlanma görev alır. Ekstrinsik 

iyileşme modelinde ise tendon iyileşmesi çevre dokulardan gelen inflamatuvar 

hücrelerin, tenositlerin, ve ekstratendinöz kanlanmanın gerekli olduğu savunulur (6). 

Tendon hasarlarının tedavi stratejilerinde inflamasyonun azaltılması, adhezyonun en aza 

indirilmesi ve tendon yapısının ve fonksiyonlarının eski haline döndürülmesi amaçlanır. 

Klinik uygulamalarda uygulanan tedavi rejimleri, yaralanmanın durumuna bağlı olarak, 

çoğunlukla cerrahi girişim yönünde gerçekleşir (7). Klinikte karşılaşılan en önemli 

tendon yaralanması kısmi yırtık veya rüptürdür. Bu gibi durumlarda cerrahi girişim 

kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak tüm uygulamalara rağmen, adezyon ve skar doku 

oluşumu nedeniyle tedavi başarısız olabilmektedir.  
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Literatürde, en çok kullanılan tendon greft donörleri m. palmaris longus, m. 

plantaris, m. ekstansor digitorum longus, m. ekstansor indicis proprius olarak 

geçmektedir. (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) M. fleksor digitorum profundus kasının aksesuar 

başının tendon grefti olarak kullanılabilirliğiyle ilgili bir veri bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda, bu kasın tendonunun, tendon grefti için donör bölgesi olup olamayacağı 

iki basamakta incelenecektir. Birinci aşamada morfometrik olarak uygunluğu, ikinci 

aşamada ise biyomekanik olarak uygunluğu güncel olarak kullanılan greft donörleriyle 

karşılaştırılacaktır. Böylece literatüre katkı sağlayacağı düşünüldü. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 
 
 

2.1. Önkol Anatomisi 

Önkol, üst ekstremitenin, dirsek eklemi ile el bileği arasında uzanan bölümüdür. 

Önkolun kemik çatısı, radius ve ulna adı verilen, birbirine paralel yerleşimli iki 

kemikten ibarettir. Radius, dış yan tarafta olup humerus ile eklem yapan proksimal ucu 

küçük; elin karpal kemikleri ile eklem yaparak el bileğini oluşturan distal kısmı ise daha 

büyüktür. Ulna, önkolun iç yan tarafında olup, proksimalde büyük, distalde ise 

küçüktür. Radius ve ulna arasındaki proksimal ve distal eklemler, elin pronasyon ve 

supinasyonuna imkân sağlayarak, radius’un distal ucunun ulna’nın komşu ucu üzerinde 

dönmesine izin verir (14). 

 
 
 

 
 

Şekil 2.1. Önkol kemikleri (15) 
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Önkol, ön ve arka olmak üzere iki kompartımana ayrılır. Önkolda bu 

kompartımanlar aşağıda yazılanlar aracılığı ile birbirinden ayrılır: 

 Radius’ un lateral kenarından, ekstremiteyi saran derin fasyaya geçen 

septum intermusculare antebrachii laterale; 

 Kendi uzunluklarının büyük kısmı boyunca radius ve ulna’nın komşu 

kenarını birbirine bağlayan membrana interossea antebrachii; ve 

 Ulna’ nın arka kenarı boyunca derin fasyanın tutunması (14). 

 
 
 

 
Şekil 2.2. Ön kolun ön ve arka komponentlere ayrılması 

 
 
 
Önkolun ön kompartıman kasları el bileğine ve el parmaklarına fleksiyon, ele 

pronasyon yaptırır. Arka kompartıman kasları ise; el bileğine ve el parmaklarına 

ekstansiyon, ele supinasyon yaptırır. Her kompartıman içinde major damar ve sinirler 

seyreder ve bunlar da gittiği bölgeleri besler veya innerve eder (14). 

2.1.1. Önkolun Ön Kompartımanı 

Ökolun ön kompartımanındaki kaslar üç tabakaya ayrılarak incelenir: yüzeyel, 

orta ve derin tabakalar. Bu kaslar genellikle: 

• El bileği ekleminin hareketleri 

• Başparmak dâhil, el parmaklarının fleksiyonu ve 

• Pronasyon ile ilişkilidir (14). 
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 Çizelge 2.1. Önkolun ön kompartıman kasları 

 

 
 
 

 

Şekil 2.3. Önkolun ön kompartıman kasları (15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yüzeyel Tabaka Orta Tabaka Derin Tabaka 

M. flexor carpi ulnaris M. flexor digitorum superficialis M. flexor digitorum profundus 

M. palmaris longus  M. flexor pollicis longus 

M. flexor carpi radialis  M. pronator quadratus 

M. pronator teres   
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2.1.2. Önkolun Arka Kompartımanı 

Önkolun arka kompartımanındaki kaslar iki tabakaya ayrılarak incelenir: 

yüzeyel ve derin tabaka. Bu kaslar: 

• El bileği ekleminin hareketi 

• Başparmak ve el parmaklarının ekstansiyonu ve 

• Supinasyon ile ilişkilidir (14). 

 
 
 

Çizelge 2.2. Önkolun arka kompartıman kasları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzeyel Tabaka Derin Tabaka 

M brachioradialis M. supinator 

M. extensor carpi radialis longus M. abductor pollicis longus 

M. extensor carpi radialis brevis M. extensor pollicis brevis 

M. extensor digitorum M. extensor pollicis longus 

M. extensor digiti minimi M. extensor indicis 

M. extensor carpi ulnaris  

M. anconeus  
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Şekil 2.4. Ön kolun arka kompartıman kasları (15) 
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2.2. Bacak Anatomisi 

Bacak, ayak bileği ile diz eklemi arasında kalan alt ekstremite bölümüdür. 

Bacağın iskeleti, birbirine paralel olarak yerleşmiş olan iki kemikten oluşur; tibia ve 

fibula. Fibula, tibia’ya göre daha küçüktür ve bacağın lateral tarafında bulunur. 

Proksimalde tibia’nın condylus lateralis’inin alt kısmıyla eklem yapar, ancak diz 

eklemine katılmaz. Fibula’nın distal ucu ise tibia’ya fibröz bir eklem aracılığı ile sıkıca 

tutunur ve malleolus lateralis’i oluşturur. Tibia, bacağın fibula’dan daha kalın ve yük 

taşıyan kemiğidir. Üst tarafta diz eklemine katılır, alt tarafta ise malleolus medialis’i ve 

ayak bilek ekleminde kemik eklem yüzeyinin büyük bölümünü oluşturur (16). 

 
 
 

 
Şekil 2.5. Bacak kemikleri (15) 
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Bacak, aşağıdaki oluşumlar tarafından anterior (ekstensor), posterior (flexor) ve 

lateral (fibular) olmak üzere üç kompartımana ayrılır: 

 Membrana interossea cruris, tibia ve fibula kenarları boyunca komşu 

kenarları birbirine bağlar. 

 Septum intermusculare anterior ve posterior, bacağı çevreleyen derin 

fasya ve fibula arasında uzanır. 

 Tibia’nın ön ve iç kenarlarının periosteumuna direk bağlanan derin fasya 

(16). 

 
 
 

 
  Şekil 2.6. Bacağın ön ve arka komponentlere ayrılması 

 
 
 

Bacağın ön kompartıman kasları ayağa dorsifleksiyon, ayak parmaklarına 

ekstansiyon ve ayağa inversiyon yaptırır. Arka kompartıman kasları ayak bileğine 

plantar fleksiyon, ayak parmaklarına fleksiyon ve ayağa inversiyon yaptırır. Lateral 

kompartıman kasları ise ayağa eversiyon yaptırır. Her bir kompartımanda ayrıca damar 

ve sinirler de bulunur (16). 
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2.2.1. Bacağın Ön Kompartımanı 

Bacağın ön kompartımanındaki kaslar bilek ekleminde ayağa dorsifleksiyon, 

parmaklara ekstansiyon ve ayağa inversiyon yaptırırlar (16). 

• M. tibialis anterior 

• M. extansor hallucis longus 

• M. extansor digitorum longus 

• M. fibularis tertius 

 
 
 

 

Şekil 2.7. Bacağın ön kompartıman kasları (15) 
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2.2.2. Bacağın Arka Kompartımanı 

Bacağın arka (fleksor) kompartıman kasları, derin faysa tabakasıyla ayrılmış 

olan iki grupta incelenir; yüzeyel ve derin grup. Genel olarak kaslar, ayağa plantar 

fleksiyon ve inversiyon, ayak parmaklarına da fleksiyon yaptırır (16). 

 
 
 

Çizelge 2.3. Bacağın arka kompartıman kasları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzeyel Tabaka Derin Tabaka 

M. gastrocnemius M popliteus 

M. plantaris M. flexor hallucis longus 

M. soleus M. flexor digitorum longus 

 M. tibialis posterior 
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Şekil 2.8. Bacağın arka kompartıman kasları (15) 
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2.2.3. Bacağın Lateral Kompartımanı 

Bacağın lateral kompartımanındaki kaslar ayağa eversiyon yaptırır (tabanı dışa çevirir). 

• M. fibularis longus 

• M. fibularis brevis 

 
Şekil 2.9. Bacağın lateral kompartıman kasları (15) 
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2.3. Tendon Anatomisi  

Kompleks fonksiyonel sistem içinde, kas lifleri kemik başlangıçlarına doğru 

uzanırken tendon adı verilen uzun, dar, parlak, beyaz yapılara dönüşürler. Tendonların 

içsel kasılma özelliği yoktur ancak, kas ve kemik arasında, kat ettikleri eklemde 

hareketi sağlayan önemli bağlantılardır (17). 

Tendonlar düzenli olarak dizilmiş ve sarmal yapıda kollajen liflerin oluşturduğu 

yoğun, metabolik olarak aktif bağ dokudan oluşurlar. Liflerin bu şekilde düzenlenmesi 

kas liflerinin uzunluğuna paralel maksimum doku kuvvet vektörünü sağlar. Tendonlar, 

kuvvetlerinin iletimi için olağan üstü güçlü yapılardır. Bunun yanında kolayca kayacak 

şekilde tasarlanmışlardır. Tendonlar mikroskopik olarak incelendiğinde, çok az sayıda 

tendon hücrelerinden(tenositler) ve daha da az sayıda sinovial hücrelerden ve 

fibroblastlardan oluştuğu görülür. Esas olarak tip I kollajen ve daha az miktarda tip III 

kollajen, tip IV kollajen ve elastinden oluşan hücreler arası doku matriksinin bolluğu 

görülür. Endotenon, tendon liflerini çevreleyen ve proksimalde perimisyum ile distalde 

periost ile devamlılık gösteren bir yapıdır. Eğer tendon sinoviyal kılıf içindeyse, 

tendonun dış tabakası epitenon olarak adlandırılır. Epitenon vasküler bir yapıdır ve 

hücresel içeriği mevcuttur. Ancak intrasinoviyal tendon, avasküler sınır alanlar veya 

bölgeler içerir. Rölatif olarak hücre içermeyen ve avasküler olan bölgelerin daha 

önceleri yapılan gözlemlere dayanan yanlış çıkarımlar sonucu tendonların intrinsik 

onarım yeteneği olmadığı ve iyileşme için ekstrinsik yapışıklıklara gereksinim olduğu 

düşünülmüştür. Hem endotenon hem de epitenon hücreleri tendon boşluğunu 

doldurabilir. Eğer tendon kılıf dışındaysa (ekstrasinoviyal) gevşek, çevresel, areolar, 

adventisiyal dış tabaka paratenon olarak adlandırılır ve içinden longitudinal olarak kan 

damarları geçer (17, 18) 
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Şekil 2.10. Tendonun histolojik kesiti 
 
 
 
Tendonlar kişiler arasında, hatta bireyin kendisinde boyut ve şekil olarak 

farklılık gösterirler. Bilek fleksor tendonları, m. fleksor carpi radialis (FCR) ve m. 

fleksor carpi ulnaris (FCU) güçlü ve kalındır. M. fleksor pollicis longus(FPL) ise distal 

kas karnı içerir. Parmakların fleksör tendonları distal bilek seviyesinden canalis carpi’ 

ye ulaşırken üç tabaka halinde düzenlenmişlerdir. Orta ve yüzük parmağın fleksor 

digitorum superficialis (FDS) tendonları en yüzeyelde yer alır. İşaret parmağının ve 

küçük parmağın yüzeyel tendonları ise daha derindedir. En derin tabaka ortak kas 

karnından köken alan işaret, orta, yüzük ve küçük parmağa giden dört tane m. fleksor 

digitorum profundus (FDP) tendonundan oluşur. En fazla varyasyon küçük parmak FDS 

tendonunda görülür. Küçük parmak FDS tendonunda eksiklik olabilir veya hiç 

olmayabilir. İşaret parmağının FDP tendonundan, FPL’a genellikle bir tendon slipi 

bulunur ve cerrahi sonrası komplikasyonları önlemek için eksize edilmesi gerekebilir 

 

2.4. Tendon Transferleri 

Tendon veya kas transferleri rekonstrüktif cerrahinin şu temel prensibine 

uyarlar: yeni bir şey oluşturulamaz, fakat fonksiyonel olan veya fonksiyonel hale 

getirilebilecek parçalar en iyi çalışacak bir kombinasyonda yeniden düzenlenebilirler. 

Tendon transferleri, tendonun distalden ayrılması, nörovasküler pediküle zarar 

verilmeden serbestleştirilmesi ve yeni bir distal yapışma noktasına yeniden 

yönlendirilmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Fonksiyonel anatomi bilgisine 
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derinlemesine hâkim olmanın bu kadar gerekli olduğu başka bir alan yoktur. Bu 

işlemler üst ekstremite cerrahisinin en ilginç, en çeşitli, en zorlayıcı ve ödüllendirici 

işlemleri arasında gelmektedir. 

Littler (19) tendon transferi cerrahisinin gelişiminin tarihsel bir özetini sunmuş 

ve kısmi paralize elin, el dinamiklerinin çalışma prensipleriyle ilgili değerli bilgiler 

edinmek konusunda önemli bir olanak sunduğuna işaret etmiştir. 1867 yılında 

Duchenne hareketin fizyolojisini çalışmak için faradik akımları kullanmaya başlamıştır; 

ancak klinik uygulamadaki asıl ilerlemeler 1. Dünya Savaşı sırasında meydana 

gelmiştir. Klasik katkılar İngiltere’de Jones(1912),  Almanya’da Meyer (1916)  ve 

Amerika’da Steindler (1918) tarafından olmuştur. 2. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) 

konuya getirdiği ilgi ile birlikte Bunnell ve diğerleri bazı yenilikler sunmuşlardır; ancak 

konuyla ilgili dönüm noktası sayılabilecek yayın 1949 yılında Littler (19) tarafından 

yayınlanmış olup günümüzde de halen uygulanabilirliğini korumaktadır. 

Başarılı bir tendon transferi için temel prensipler şöyle özetlenebilir: 

1. Tendon transferleri güç ünitelerinin oluşturulması değil yeniden dağıtılmasıdır. 

Kas gücü, sistemin genel olarak daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla, daha az 

önemli fonksiyonlardan daha önemli fonksiyonlara transfer edilmektedir. 

2. Mekanik dizaynın basitliği iyi sonuç almayı kolaylaştırmakta, dizayndaki 

karmaşıklık ise tersi etki göstermektedir sisteme birden fazla yön değişikliği 

eklenmemelidir. 

3. Basit gözüken hareketler bile esas hareket ünitesi antagonistler ve sayısız 

dengeleyeicilerin(esas hareket ünitesi ve antagonistlerin dengeli bir şekilde 

birbirlerine karşı koymaları) ompleks ilişkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Kasın 

başlangıcı ile yeni yapışma yeri arasındaki bütün eklemler stabilize edilmelidir, 

yoksa sistem karışabilmektedir. Stabilizasyon için yeterli kas gücü yoksa daha 

az öneme sahip eklemlerin artrodezi gerekebilmektedir. 

4. Önkol ve ele giden üç major sinirden sadece birisi hasarlıysa iyi bir 

rekonstrüksiyon mümkündür; ancak üç sinirin ikisi hasarlıysa major bir 

fonksiyonel kayıp kaçınılmazdır. İşe yarar bir rekonstrüksiyon elde edebilmek 

için mekanik dizaynın ciddi olarak basitleştirilmesi gerekmektedir. 
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5. Normal deri duyusu istenilen bir özellik olmakla birlikte, korucu bir seviyenin 

üzerinde olmak kaydıyla, duyu kayıpları tendon transferlerinin faydalı olmasını 

engellemektedir. 

6. Motor sinirlerdeki hasar sonrası kas dengesizlikleri ani gelişmekte ancak 

deformitenin gelişimi zaman almaktadır. Deformiteler kalıcı dengesizlik sonucu 

gelişmekte ve bu deformiteden genellikle uygun splintleme ile 

korunulabilmektedir. 

 
 
2.5. Tendon Transferi İçin Kasların Seçilmesi 

Fonksiyonel ihtiyaç ve amaçlar belirlendikten sonra eğer hasta da uygun bir 

adaysa, ikinci aşama bu ihtiyaçlara en iyi cevap verecek planı belirlemektir(19, 20). 

Mevcut kaynakların detaylı bir envanterinin çıkarılması, ekstremitedeki her kasın 

gücünün; 0’ın aktif gücün mevcut olmadığını, 1’in yerçekimine karşı hareket 

kabiliyetinin mevcudiyetini,2’nin hareketin olduğunu fakat temel görevler için yetersiz 

kas gücünü, 3’ün zayıf fakat kullanılabilir kas gücünü,4’ün normale yakın kas gücünü 

ve 5’in ise tam olarak normal kas gücünü temsil ettiği; 0 ile 5 arasındaki bir skalada 

değerlendirilmesiyle mümkün olur. Aslında gücü en az 4 veya 5 olan kaslar tendon 

transferi için uygundurlar. 

Transfer edilecek kas spastik olmamalı ve parmakların yüzeyel fleksor kasları 

veya ekstansör indicis proprius gibi, iyi bir istemli kontrolü olan, bağımsız olarak 

fonksiyonel bir ünite olmalıdır. 

Transfer edilecek kas yeni görevi için yeterli ekskürsiyona sahip olmalı ya da 

aktif olarak kontrol edilen bir eklemi geçerken tenodez etkisiyle aktivitesi 

arttırılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Çoğunlukla bu eklem el bileğidir. 

Tendon transferi için düşünülebilmesi için, kasın transferinin anatomik ve 

mekanik olarak makul olması gerekmektedir. Kasın orijini ve yeni insersiyonu 

arasındaki yeni rotası mümkün olan en düzgün rota olmalıdır. Aksi takdirde çalışmaya 

başladığında kas düz bir hatta kayacak ve gevşeyecektir. Birden fazla yön değişiklikleri 

genellikle çalışmaz ve iyi sonuçlar ancak mekanik dizayndaki basitlikle mümkündür. 
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Otomatik olarak eş zamanlı kasılan kaslar sinerjistik olarak adlandırılırlar. Buna 

verilebilecek pek çok örnekten biri kavrama sırasında parmak fleksiyonu ve el bileği 

ekstansiyonudur. Kas kontrol sistemimizin çalışma şeklinden dolayı sinerjizm bir 

zamanlar zannedildiği kadar önemli değildir. Kontrol bakış açısından bakıldığında her 

kas yeni bir fonksiyonu iyi bir şekilde yerine getirebilir ve bu fonksiyona ne kadar kolay 

alışabildiği ise kasın orijinal fonksiyonunun ne olduğuyla değil yeni fonksiyonun ne 

kadar işlevsel olduğuyla ilgilidir. 

Eğer bir kasa yeni bir görev verilecekse; bunun hastaya, kası normal durumunda 

bırakmaya göre, faydasının daha fazla olacağından emin olmamız gereklidir. Bir kasın 

güç çıktısı kasın istirahattaki uzunluğunda en fazladır ve kas gerildikçe veya gevşedikçe 

Blix eğrisinde de gösterildiği üzere azalır. Bir kas kasılmayla %40 kadar kısalabilir ve o 

noktada güç çıktısı sonlanır. Rüptüre olmadan %40 kadar gerdirilebilir, gerdirme 

sırasında harcanan enerjinin büyük oranda geri kazanılabilmesi güç ölçümlerinde 

yanıltıcı sonuçlara neden olabilmektedir (20). Örneğin kavrama sırasında, kavranacak 

veya tutulacak nesnenin boyutuna göre optimal güç çıktısını sağlayabilmek amacıyla, el 

bileği, parmak fleksörlerinin tenodezini sağlayabilecek bir pozisyonda sabitlenir. 

 
2.6. Tendon Greft Donörleri 

Verici tendonlar öncelik sırasına göre palmaris longus,plantaris,ayak 

parmaklarının uzun ekstansörleri,nadiren işaret parmağının ortak ekstansör 

tendonu,ekstansör indisis proprius ve yüzeyel fleksör tendonlardır. 

 
2.6.1. M. Palmaris Longus 

M. palmaris longus, epicondylus medialis’ten başlayıp uzun ve ince bir tendon 

ile ligamentum transversus anterior önünden geçerek aponeurosis palmaris’te sonlanır 

(21). M. palmaris longus tendonu önkolun ön yüzünde yer alır. Birinci ve beşinci 

parmaklar oppozisyon durumundayken bileğin fleksiyonuyla kolayca tanımlanabilir. 

Alınması ve alınma sonucu fonksiyon kaybının olmaması, en çok kullanılan 

donörlerden biri olmasının nedenidir (22, 23). 
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Palmaris longus, uzunluğu, çapı, deformite yaratmaması nedeniyle tercih edilen 

bir tendondur. Tendonun varlığı cerrahi öncesi değerlendirilmelidir. Varlığı başparmak 

ve küçük parmağın uçlarının birbirine oppozisyonu ve el bileği fleksiyonuyla muayene 

edilebilir. Tek kolda olması %85, iki kolda olması %70 oranında bildirilmiştir. Tendon 

düzdür, paratenon ile çevrilidir, 15 cm’ye kadar varan yeterli uzunluğa sahiptir. Tendon 

şu sırayla çıkarılır: el bileği fleksör katlantının hemen proksimlinde tendon üzerinde 

kısa, enine bir kesi yapılır. Tendon kesilir, ucu bir hemostatla tutulur, çekme ile 

proksimal yönü cilt altında hissedilir. Ardından ikinci bir kesi önkol orta ve proksimal 

bileşkesinde yapılır, tendon görülür, greft olarak kullanılacak bölümü dışarı çıkarılır. 

Paratenon istenirse önkolda uzun eğri bir kesi ile diseke edilmesi gerekir, ancak bu 

yöntem sorunlu alternatif olduğu için Brand’ın plantaris tendonu için önerdiği tendon 

sıyırıcı alet kullanılabilir. Bazen çift palmaris longus tendonu veya çoklu bitiş gösteren 

tendon veya ek kas dokusu içeren tendona rastlanabilir. Bunlar tendonu dışarı çekmek 

için güçlük yaratan durumlardır (17). 

 
2.6.2. M. Fleksor Digitorum Profundus 

M. flexor digitorum profundus memmbrana interossea ve unlanın facies medialis 

ve facies anteriorunun proximal dörtte üçünden başlayan uzun ve kalın bir kastır. 

Moore’a göre ulnanın facies anterior’unu kapatır. Bazen proximalde radius’a uzanan bi 

uzantı, tuberositas radii’nin distalinde kalabilir. FDP’nin venteri tek parça halinde 

önkolun distalinde uzanır ve radial ve ulnar demetlere ayrılır. Kas-tendon eklem yerinde 

radial demet, işaret parmağının derin tendonu haline gelir. Ulnar demet, tek bir 

paratenon ile çevrili parmak arası slip haline dönüşür ve sonuçta üçüncü, dördüncü ve 

beşinci parmakların kendi bireysel tendonları haline gelir. N. ulnaris’in C8 ve T1 motor 

dalları dördüncü ve beşinci parmağa giden kasların inervasyonunu yapar. FDP’nin 

beslenmesi a. ulnaris’in muscular dallarıyla, a. interossea anterior ve a. İnterosses 

communis ile olur. FDP’den ayrılan her tendon, art. interphalangealis distalis’e ve 

proximalis’e fleksiyon yaptırır (17). 
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2.6.3 M. Plantaris 

Plantaris tendonu palmaris gibi eşit başarıyla kullanan avantaj olarak iki kat 

uzunluğu olan(iki tendon greftlemesine yeter bir uzunluk sağlar) ancak öncesinde 

varlığı değerlendirilemeyen bir tendondur. Kişilerin %93’ünde bulunduğu bildirilmiştir. 

Tendon topuğun proksimalinde aşil tendonunun iç ön bölümünde bir seyir izler, greft 

olarak alınması için; medialde küçük boylamasına bir kesi yapılır, aşil tendonu 

sonlanımının hemen iç tarafında tendon bulunur ve aşil tendonundan ayrılır. Tendon 

sonlanma bölgesinden ayrılır bu iş için yapılmış tendon sıyırıcı aletin içinden geçirilir, 

diz ekstansiyonda, tendonun distal ucu klemple gergin tutulur, sıyırıcı gastrosoleus 

fasyasına karşı dirençli bir şekilde proksimale doğru sıyrılarak ilerletilir. Ortalama 25 

cm ilerletildiğinde sıyırıcı kas gövdesinin direnciyle karşılaşır. Burada cilt altından 

tendon hissedilir, 5 cm uzunluğunda boylamasına bir kesi yapılır. Plantaris tendonu 

doğrudan görülerek ve distale doğru çekilerek gastroknemius kas gövdesinden ayrılır. 

Tendon sıyırıcı enstrüman yoksa kısa aralıklı çoklu enine kesilerle de çıkarılabilir (17). 

 
2.6.4. M. Ekstansor Digitorum Longus 

Palmaris longus ve plantaris tendonları gibi kullanışlı tendonlar değildirler 

çünkü özellikle proksimalde çapraz ligaman gibi aralarında birçok bağlantı 

bulundururlar. Küçük hariç tüm ayak parmakları kısa ekstansör tendona sahiptir, uzun 

ekstansörler kesilse bile bunlarla dorsifileksiyon yapabilirler. Ayak başparmak 

ekstansörü diğer ekstansörlerden daha kalındır, ayak ikinci parmak ekstansörü dorsalis 

pedis arteri ile daha çok ilişkilidir. 3. ayak parmağı ekstansör tendonu, çıkarması ve 

kullanması en basit ekstansördür. Tendon üzerinde çoklu kısa transvers kesiler yapılır. 

Cilt kaldırıldıktan sonra tendon distalden kesilir, proksimale doğru diseke edilir, diğer 

enine kesiden tendon çıkarılır. Bu işlem her defasında tekrarlanır. Proksimalde tendon 

kesilerek çıkartılır. Tendon uzun eğri bir kesiyle tümüyle diseke edilerek de 

çıkarılabilir. Ancak bu kesi ayağa bir dönem yük vermeyi engeller ve sonucunda kötü 

bir iz bırakır (17). 
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2.6.5. M. Ekstansor Indicis Proprius veya M. Ekstansor Digitorum Communis 

El parmaklarının ekstansör tendonları nadir greft olarak kullanılır. Ekstansör 

indisis tendonu tek fleksör tendon grefti için yeterli uzunluktadır ama nadiren kullanılır. 

Ekstansör hood’un ulnar tarafından küçük enine bir kesiyle ve ekstansör retinakulumun 

hemen proksimalinden kısa boylamasına bir kesiyle tendon çıkarılır. İşaret parmağının 

bağımsız ekstansiyon hareketini koruyabilmek için proksimal tendonun distal ucu 

ekstansör digitorum kommunis tendonuna dikilir. Eğer ekstansör digitorum kommunis 

tendonu greft olarak seçilirse benzer şekilde küçük enine kesilerle çıkarılır, onun da 

proksimal ucu indisis proprius tendonuna dikilir. Bu tendonun da el bileği 

proksimalinde ekstansör retinakulum üzerinde kısa boylamasına kesiyle gevşetilerek 

çıkarılması son derece kolaydır (17). 

 
2.6.6. M. Fleksor Digitorum Superficialis 

Yüzeyel parmak fleksörü bir greft için basit eksize edilemez. Ancak amputasyon 

veya fleksör tendon greftlenmesi durumunda feda ediliyorsa kullanılabilir. Tendon çok 

kalındır, greft olarak kullanıldığında merkezi genelde nekroze gider, bu da lokal 

reaksiyonlarla yapışıklığa neden olur. Tendon boylamasına ayrılarak inceltilebilir ama 

bu da düzensiz bir yüzey bıraktığı için yapışıklığın kolayca gelişmesini sağlar (17). 

 
2.7. Greft Çeşitleri  

Otogreft: Kişinin vücudunun bir bölgesinden başka bir bölgeye aktarılan doku 

İzogreft: Kalıtsal yapıları aynı olan kişiler arasında aktarılan doku (İkizler) 

Allogreft: Aynı türden farklı kalıtımdaki bireyler arasında aktarılan doku (İnsan-insan) 

Ksenogreft: Farklı türden bireyler arasında aktarılan doku (Köpek-insan) (24). 

 

2.8. Tendon Biyomekaniği 
 

Tendonlar iskelet hareketlerine imkân veren güçlü aktarıcılardır. Fakat bunlar 

kas ve kemik arasında sert, bükülmez yapılar değillerdir. viskoelastik yapıdadırlar. 

Tendonların mekanik özellikleri genellikle izole edilen tendonların kopana kadar 

gerdirilmesiyle yapılır ve test boyunca uygulanan kuvvet ve uzama miktarı kaydedilir. 
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Böyle bir testte tendonun zorla uzatılmasında 4 farklı bölge tanımlanabilir. Birinci bölge 

“tendon toe” olarak adlandırılır ve bu bölge fibrillerin kıvrımlarının açılmasından öteye 

gidemeyen, zarar vermeyen bölgedir. Sonra, lineer olan ikinci bölgede, birinci bölgede 

sıralanmış olan fibrillerin uzamaya başlar ve bu bölgenin sonunda bazı fibriller 

kopmaya başlar. Üçüncü bölgede fibrillerin aşırı gerilmesi sonucu tahmin edilemeyen 

bir yerden kopmaya başlar ve tendon sünmeye başlar. Uzama sonucu dördüncü bölgeye 

geçilir ve komple kopma olur. 

 
 
 

 
Şekil 2.11. Bir tendonun biyomekanik teste tanımlanan bölgeleri 
 
 

 
Bir tendon kopana kadar gerdirildiğinde 1,2,3 ve 4. Bölgeler her zaman olur. Fakat 

kuvvet-uzaman eğrisi türden türe farklılık gösterir. Eğer kuvvet, bir tendona, toe 

bölgesindekinden daha fazla gerilmezse mükemmel bir şekilde elastik gibi davranmaz 

(25). 
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3. MATERYAL METOD 
 
 
 

3.1  Tendonların Temin Edilmesi 
 
Çalışmamızda, Ankara GATA anatomi bölümünden 6 ve bölümümüz 

laboratuarında bulunan 5 toplam 11 kadavrada diseksiyonlar yapıldı. Kadavralardan 

toplamda 6 m. plantaris, 9 m. palmaris longus ve 9 m. flexor digitorum profundus 

aksesuar başı tendonlarına ulaşıldı. Bu kasların toplam boyları, tendon boyları, 

tendonların en proksimalde, en distalde ve orta noktasında genişlikleri ile kalınlıkları 

MAHR 16 ER marka-modelli digital kumpas yardımıyla ölçüldü. Ayrıca bu kasların 

bulunduğu ekstremite bölümlerinin boyları ile en distalde ve en proximalde enleri de 

kumpas yardımıyla ölçüldü, kaydedildi. Önkol uzunluğu humerus’un medial epikondili 

ile prosesus stiloideus ulna arasından yapıldı. El bileği genişliği prosesus stiloideus ulna 

ve prosesus stiloideus radii arasından yapıldı. Dirsek genişliği humerus’un her iki 

epikondili arasından yapıldı. Bacak uzunluğu femur’un medial kondili ile tibia’nın 

malleolus media’sı arasından yapıldı. Diz genişliği femur’un her iki kondili arasından, 

ayak bileği genişliği ise her iki malleolus arasından yapıldı. 
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Şekil 3.1. Üst ekstremiteye ve m. palmaris longus’ a ait morfolojik ölçümlerin yapıldığı 

referans noktalar (5) 
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Şekil 3.2. Alt ekstremiteye ve m. plantaris’e ait morfolojik ölçümlerin yapıldığı referans noktalar (5) 
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Tendonların morfolojik ölçümleri yapıldıktan sonra, biyomekanik ölçümler için 

tendonlar kastan başladığı yerden ve en distal noktalarından kesildi. 

 

3.2  Tendon Biyomekaniği Ölçüm ve Analizleri 

Kadavralardan izole edilen MP, MPL ve MFDPA tendonları için biyomekanik 

ölçüm ve analizler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 

laboratuarında yapıldı. Tendonların +4°C’ de formaldehit içinde ıslak kalması sağlandı. 

Biyomekanik teste geçmeden önce tendonların ilk boyları yaklaşık olarak eşit olacak 

şekilde digital kumpas ile ölçüldü. Aynı şekilde tendonların genişlik (D; mm) ve 

kalınlıkları (T; mm) da digital kumpas ile ölçüldü. Ayrıca tendon ağırlıkları (A; g) 

hassas terazi ile tartıldı. Tendonlarda bu ölçümler yapıldıktan sonra Germe-Test 

cihazına distal uç üst klemplere ve proximal uç alt klemplere gelecek şekilde 

yerleştirildi. Ayrıca test cihazına yerleştirilmeden önce tendonun her iki ucu (klemplere 

denk gelen kısımlar) klemplere daha sıkı tutunması ve sünmesini engellmek amacıyla 

alüminyum tozları serpiştirildi. Bazı kaynaklara göre ise tendonun kaymasını 

engellemek amacıyla zımpara kâğıdı ile klemplere tutturulduğu bildirilmiştir. 

 
 

 

 
Şekil 3.3. İzole edilen MPL’ lerin biyomekanik test için hazırlanması 
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Şekil 3.4. İzole edilen MFDP’ lerin biyomekanik test için hazırlanması 

 
 
 

Tendon cihaza yerleştirildikten sonra klempler arası mesafe eşit ve 2,2 cm 

olacak şekilde ayarlandı. Cihaza yerleştirilen bütün tendonlar için bu mesafe baz 

alınarak testler yapıldı. Tendonlara Germe-Test Cihazı ( İlfa Elektronik San. Tic. Ltd. 

Şti ) ile germe testi uygulandı. Germe-Test Cihazı; 0-250 mm/dk germe hızı, maksimum 

1000 N’ a kadar ölçüm yapabilen load cell özelliklerine sahiptir. Çalışmamızda germe 

kuvveti 10 mm/dk hızında uygulandı. 
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Şekil 3.5. Biyomekanik testin yapılacağı germe test cihazı 
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Şekil 3.6. Germe Test Cihazı ve tendonun klemplere tutturulması. 
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Çalışmada, tendonun biyomekanik özelliklerini belirlemek amacıyla germe testi 

uygulandı.(18, 24, 25, 26,). Test sonunda germe test cihazında kaydedilen Yük-

Deformasyon verileri LoggerPro yazılımına (V 3.8.3, Vernier Software & Technology, 

Orlando, FL, USA) aktarılarak değerlendirildi. Test sonunda yük-deformasyon eğrisi 

çizdirilerek; maksimum kuvvet (FU; N), maksimum deformasyon (dU; mm), kopuncaya 

kadar depolanan enerji (U; mj) ve sertlik (S; N/mm) parametreleri direkt olarak elde 

edildi. (eğri garfiği ekle). Ayrıca maksimum kopma dayanımı (σU; MPa), maksimum 

strain (εU; mm/mm), maksimum stres (maksimum çekme dayanımı, σU; MPa) esneklik 

katsayısı (E; MPa) ve dayanıklılık (u; MPa)  parametreleri stres-strain eğrisi elde 

edilerek hesaplandı.  

 

3.3 İstatistiksel Yöntemler 

Morfolojik ve biyomekanik kayıtlar istatiksel olarak hesaplandı, ortalamaları 

alındı ve tendon greftinde kullanılan m. plantaris ve m. palmaris longus tendonu ile m. 

flexor digitorum profundus aksesuar kası tendonunun verileri istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. 

 

Verilerin analizi için SPSS 11.5 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler 

verilmiştir. İkiden fazla bağımlı grup arasındaki farklılıkların tespiti için genelleştirilmiş 

Linner Modeller Analizi kullanılmıştır. Aralarında fark olan grubun tespiti için çoklu 

karşılaştırma testlerinden Tukey Testi kullanılmıştır. Sürekli iki değişken arasındaki 

ilişkinin araştırılması için korelasyon analizi yapılmıştır ve ilişki çıkan değişkenlerin 

tahmini değişimi regresyon analizi kullanılarak bulunmuştur. İki bağımlı grubun 

karşılaştırılması için Paired t Testi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık seviyesi p˂0,05 

olarak alınmıştır. 
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4. BULGULAR 
 
 
 

4.1. Morfolojik Bulgular 
 
 

11 kadavradan elde edilen toplam 24 adet MFDP, MPL ve MP tendonlarına ait 
morfolojik ölçümlerin istatistiksel analizleri çizelge 4.1., çizelge 4.2., çizelge 4.3., 
çizelge  4.4., çizelge  4.5., çizelge 4.6. ve çizelge 4.7.’ de verilmiştir. 
 
 
 
Çizelge 4.1. MFDP, MPL ve MP tendonlarına ait morfometrik ölçümlerin sonuçları. MFDP: Musculus 
flexor digitorum accessorius, MPL: Musculus palmaris longus, MP: Musculus plantaris, ORT: ortalama, 
SS: standart sapma 

 

 
 

 MFDP MPL MP P  ORT±SS (mm) ORT±SS (mm) ORT±SS (mm) 
Tendon 
uzunluğu 64,61 ± 42,79 125,36 ± 19,16 256,15 ± 45,56 <0,001 

Venter 
uzunluğu 

85,63 ± 10,52 111,50 ± 19,83 92,20 ± 20,63 <0,001 

Toplam 
uzunluk 150,25±44,42 236,86 ± 15,69 348,36 ± 57,86 <0,001 

Tendonun 
proximaldeki 
genişliği 

2,09±,60 4,53 ± 1,37 3,53 ± 1,62 <0,001 

Tendonun 
proximaldeki 
kalınlığı 

,66 ± ,26 1,04 ± ,31 ,88 ± ,32 0,005 

Tendonun 
ortadaki 
genişliği 

1,95 ± ,82 4,39 ± ,61 2,86 ± 1,22 <0,001 

Tendonun 
ortadaki 
kalınlığı 

,64 ± ,27 ,85 ± ,24 ,80 ± ,49 0,280 

Tendonun 
distaldeki 
genişlik 

2,13 ± 1,24 4,07 ± 1,60 2,18 ± 1,34 0,004 

Tendonun 
distaldeki 
kalınlığı 

,62 ± ,32 ,84 ± ,25 1,01 ± ,62 0,081 

Venter 
genişliği 6,83 ± 2,28 12,84 ± 3,54 15,61 ± 4,10 <0,001 
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 Tendon uzunluğunun MFDP, MPL ve MP arasındaki farklılığı istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL 

 MFDP ile MP 

 MPL ile MP arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

 

 Vu’ nun MFDP, MPL ve MP farklılığı istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 

farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL 

 MPLile MP arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

  

 Toplam uzunluğun MFDP, MPL ve MP arasındaki farklılığı istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 Tüm kasların birbiri arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

 Tendonların proksimaldeki genişliğinin MFDP, MPL ve MP arasındaki 

farklılığı istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL 

 MFDP ile MP arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

  Tendonların proksimaldeki kalınlığının MFDP, MPL ve MP arasındaki 

farklılığı istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

 Tendonların ortadaki genişliği MFDP, MPL ve MP arasındaki farklılığı 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL 

 MFDP ile MP 

 MPL ile MP arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

 Tendonların distaldeki genişliği MFDP, MPL ve MP arasındaki farklılığı 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 
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 MFDP ile MPL 

 MPL ile MP arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

 Venter genişliğinin MFDP, MPL ve MP arasındaki farklılığı istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu farklılığın sebebi; 

 MFDP ile MPL 

 MFDP ile MP arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 
 
 

Çizelge 4.2. Tendonların alındığı ekstremite bölümlerinin morfolojik ölçüm sonuçları. 

 Ortalama±St. Sp. (mm) Min-Max (mm) 
El Bileği Genişliği 50,92±3,85 44,28 - 56,7 
Dirsek Genişliği 62,62±4,29 54,90 - 69,4 
Ön Kol Uzunluğu 240,01±14 212,77 - 264,2 
Ayak Bileği Genişliği 62,54±5,81 55,50 - 76 
Diz Genişliği 81,88±8,74 60,55 - 91 
Bacak Uzunluğu 393,78±22,35 369 - 432,9 
 
 
 

Çizelge 4.3. MFDP’ye ait morfometrik verilerin sağ ve sol taraf karşılaştırması. tu: tendon 
uzunluğu, vu: venter uzunluğu, to: kasın toplam uzunluğu, pr: tendonun proximali, or: tendonun 
ortası, di: tendonun distali, l: sol taraf, r: sağ taraf, g: genişlik, k: kalınlık 

 Ortalama±St. Sp. (mm) N p 

tu_mfdp_r 77,87 ± 57,69 3 0,742 

 tu_mfdp_l 84,46 ± 61,68 3 

vu_mfdp_r 86,88 ± 4,56 3 
0,903 

vu_mfdp_l 88,03 ± 17,50 3 

to_mfdp_r 164,75 ± 59,67 3 
0,789 

to_mfdpl 172,49 ± 67,37 3 

pr_mfdp_g_r 2,67 ± ,91 3 
0,312 

pr_mfdp_g_l 1,97 ± ,15 3 
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pr_mfdp_k_r ,73 ± ,37 3 
0,220 

pr_mfdp_k_l ,53 ± ,19 3 

or mfdp_g_r 2,33 ± ,67 3 
0,288 

or_mfdp_g_l 1,77 ± ,05 3 

or_mfdp_k_r ,82 ± ,49 3 0,275 

or_mfdp_k_l ,53 ± ,16 3  

di_mfdp_g_r 2,37 ± ,74 3 
0,208 

di_mfdp_g_l 1,47 ± ,35 3 

di_mfdp_k_r ,8 ± ,6 3 
0,376 

di_mfdp_k_l ,51 ± ,17 3 

vg_mfdp_r 9,14 ± 3,7 3 

0,296 
vg_mfdp_l 5,78 ± ,75 3 

 
 
 

Çizelge 4.4. MPL’ye ait morfometrik verilerin sağ ve sol taraf karşılaştırması. tu: tendon 
uzunluğu, vu: venter uzunluğu, to: kasın toplam uzunluğu, pr: tendonun proximali, or: tendonun 
ortası, di: tendonun distali, l: sol taraf, r: sağ taraf, g: genişlik, k: kalınlık 

 Ortalama±St. Sp. (mm) N p 

tu_mpl_r 127,88 ± 23,13 4 
0,520 

tu_mpl_l 120,71 ± 22,07 4 

vu_mpl_r 103,71 ± 20,08 4 
0,629 

vu_mpl_l 109,60 ± 31,24 4 

to_mpl_r 231,59 ± 11,74 4 
0,906 

to_mpl_l 230,32 ± 15,33 4 

pr_mpl_g_r 4,06 ± 1,30 4 0,884 
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pr_mpl_g_l 4,01 ± ,76 4 

pr_mpl_k_r ,87 ± ,18 4 
0,016 

pr_mpl_k_l 1,04 ± ,21 4 

or_mpl_g_r 4,23 ± ,89 4 
0,792 

or_mpl_g_l 4,17 ± ,52 4 

or_mpl_k_r ,78 ± ,17 4 
0,416 

or_mpl_k_l ,87 ± ,19 4 

di_mpl_g_r 3,60 ± ,89 4 

0,948 
di_mpl_g_l 3,62 ± ,71 4 

di_mpl_k_r ,79 ± ,17 4 

0,032 
di_mpl_k_l ,97 ± ,18 4 

vg_mpl_r 11,96 ± 2,32 4 
0,811 

vg_mpl_l 11,79 ± 1,27 4 

 
 
 

Çizelge 4.5. MP’ye ait verilerin sağ ve sol taraf karşılaştırması. tu: tendon uzunluğu, vu: venter 
uzunluğu, to: kasın toplam uzunluğu, pr: tendonun proximali, or: tendonun ortası, di: tendonun 
distali, l: sol taraf, r: sağ taraf, g: genişlik, k: kalınlık 

 Ortalama±St. Sp. (mm) N p 

tu_mp_r 246,21 ± 66,97 4 
0,527 

tu_mp_l 260,98 ± 26,05 4 

vu_mp_r 93,36 ± 21,01 4 
0,070 

vu_mp_l 90,34 ± 21,39 4 

to_mp_r 339,58 ± 86,06 4 
0,601 

to_mp_l 351,33 ± 45,85 4 
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pr_mp_g_r 3,26 ± 1,16 4 

0,759 
pr_mp_g_l 3,04 ± 1,93 4 

pr_mp_k_r 1,04 ± ,5 4 

0,467 
pr_mp_k_l ,84 ± ,13 4 

or_mp_g_r 2,88 ± 1,24 4 
0,853 

or_mp_g_l 2,78 ± 1,71 4 

or_mp_k_r 1,06 ± ,8 4 

0,365 
or_mp_k_l ,59 ± ,11 4 

di_mp_g_r 2,49 ± 1,19 4 

0,899 
di_mp_g_l 2,56 ± 1,82 4 

di_mp_k_r ,82 ± ,31 4 
0,842 

di_mp_k_l ,85 ± ,27 4 

vg_mp_r 16,53 ± 4,22 4 

0,703 
vg_mp_l 16,13 ± 3,4 4 

 
 
 

Çizelge 4.6. Kasların bulunduğu ekstremite bölümlerine ait morfolojik ölçümler. el: el bileği 
genişliği, dirsek: dirsek genişliği, kol: önkol uzunluğu, ayak: ayak bileği genişliği, diz genişliği, 
bacak: bacak uzunluğu, r: sağ taraf, l: sol taraf 

 

 Ortalama±St. Sp. (mm) N p 

el_r 49,91 ± 4,67 5 
0,406 

el_l 51,32 ± 4,02 5 

dirsek_r 62,45 ± 4,87 5 

0,856 
dirsek_l 62,67 ± 4,77 5 

kol_r 241,08 ± 17,56 5 0,870 
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kol_l 240,43 ± 19,65 5 

ayak_r 62,12 ± 5,35 4 

0,185 
ayak_l 64,38 ± 7,75 4 

diz_r 83,72 ± 5,51 4 

0,391 
diz_l 79,02 ± 13,17 4 

bacak_r 395,27 ± 25,55 4 
0,305 

bacak_l 392,60 ± 28,08 4 

 
 

 
 Sağ ve sol taraftaki MPL tendonunun distaldeki kalınlık ölçümleri arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

 Sağ ve sol taraftaki MPL tendonunun proksimaldeki kalınlık ölçümleri 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

 Diğer kasların sağ ve sol ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur.(p>0,05) 

 
 

 
Çizelge 4.7. Tendonlar ile bulunduğu ekstremite bölümlerinin karşılaştırılması. tu: tendon 
uzunluğu, orta: tendonun orta noktasındaki genişliği 

 Korelâsyon 
katsayısı p 

Tu_MFDP & 
ön kol uzunluğu -0,186 0,562 

Tu_MPL & 
ön kol uzunluğu -0,559 0,047 

Tu_MP & 
bacak uzunluğu -0,648 0,031 

Orta_MFDP & 
el bileği genişliği 0,067 0,837 

Orta_MFDP & 
dirsek genişliği 0,13 0,688 

Orta_MPL & 
el bileği genişliği 0,63 0,021 
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Orta_MPL& 
dirsek genişliği 0,733 0,004 

Orta_MP & 
diz genişliği 0,239 0,479 

Orta_MP & 
ayak bileği genişliği -0,471 0,143 

 
 
 

 MFDP’ nin tendon uzunluğu ve ön kol uzunluğu arasında % 18,6’ lık doğrusal, 

zıt yönlü, çok zayıf kuvvette ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki 

vardır.(p>0,05) 

 MPL’nin tendon uzunluğu ve ön kol uzunluğu arasında % 55,9’ luk doğrusal, 

zıt yönde, orta kuvvette şiddetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır.(p<0,05) 

 MP’ nin tendon uzunluğu ve bacak uzunluğu arasında % 64,8’ lik doğrusal, 

aynı yönde orta kuvvette şiddetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır.(p<0,05) 

 MFDP tendonunun orta genişliği ve el bileği genişliği arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

 MFDP tendonunun orta genişliği ve dirsek genişliği arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur 

 MPL tendonunun orta genişliği ve dirsek genişliği arasında % 73,3’ lük 

doğrusal, aynı yönde, iyi derecede kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki vardır.(p<0,05) 

 MPL tendonunun orta genişliği ve el bileği genişliği arasında % 63 ‘lük 

doğrusal, aynı yönde, orta derecede kuvvetli, istatistiksel olarak anlamlı bi 

ilişki vardır. (p<0,05) 

 MP tendonunun orta genişliği ve ayak genişliği arasında % 47,1’ lık doğrusal, 

zıt yönde, orta derecede kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki 

vardır.(p>0,05) 

 MP tendonunun orta genişliği ve diz uzunluğu arasında % 23,9’ luk doğrusal, 

aynı yönde, zayıf derecede kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki 

vardır.(p>0,05) 

 MPL’ nin tendon uzunluğu ile ön kol uzunluğu arasında kurulan tahmini 
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regresyon denklemi istatistiksel olarak anlamlıdır(P=0,047). Ön kol 

uzunluğunun 1 mm değişmesi MPL tendon uzunluğunun tahmini olarak 0,787 

mm azalmasına sebep olmaktadır. 

 MP’ nin tendon uzunluğu ile bacak arasında kurulan tahmini regresyon 

denklemi istatistiksel olarak anlamlıdır(P=0,047). Bacak uzunluğunun 1 mm 

değişmesi MP tendon uzunluğunun tahmini olarak 1,320 mm azalmasına sebep 

olmaktadır. 

 MPL tendonunun orta genişliği ile dirsek genişliği arasında kurulan tahmini 

regresyon denklemi istatistiksel olarak anlamlıdır(P=0,004). Dirsek 

genişliğinin 1 mm değişmesi MPL tendonunun orta genişliği tahmini olarak 

0,101 mm artmasına sebep olmaktadır. 
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4.2. Biyomekanik Bulgular 
 
 

Çalışmamızda kadavralardan M. flexor digitorum profundus, M. palmaris longus 
ve M.plantaris kaslarının tendonları biyomekanik ölçüm ve analizler için kullanılmıştır. 
Biyomekanik analizlerde, tendonun yapısal karakterini yansıtan; maksimum kopma 
kuvveti, maksimum deformasyon, sertlik ve depolanan enerji değerleri, yük-
deformasyon eğrisinden direkt olarak ölçülürken, materyal özelliklerini yansıtan; 
maksimum çekme dayanımı, maksimum strain, esneklik katsayısı ve dayanıklılık 
değerleri, stres-strain eğrisi kullanılarak ölçülmüştür. Stres-Strain eğrisi; Yük-
Deformasyon eğrisi, kesit alanı kullanılarak yapılmıştır. Biyomekanik parametrelere ait 
sonuçlar çizelge 4.8’ te verilmiştir. 
 
 
 
Çizelge 4.8. Tendonların biyomekanik test sonuçları. FU: Maksimum kopma kuvveti, S: Sertlik, U: 
Kopuncaya kadar depolanan enerji, E: Esneklik katsayısı (young modülü), u: Dayanıklılık, σU : 
Maksimum çekme dayanımı (maksimum stres), εU: Maksimum strain, dU: Maksimum deformasyon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  GRUPLAR  
Tendon Biyomekaniği 
Parametreleri 

MFDP (N=7) 
Ort±SD 

MPL (N=9) 
Ort±SD 

MP (N=8) 
Ort±SD 

    
FU (N) 
 

117,06±27,00 184,93±43,12 123,91±32,91 

S (N/mm) 
 

38,03±19,29 44,95±11,76 37,51±18,77 

U (mj) 
 

312,10±64,32 669,04±399,59 321,23±91,73 

E (MPa) 
 

7,22±5,89 3,82±2,81 19,93±17,67 

u (MPa) 
 

0,42±0,19 0,47±0,34 0,12±0,07 

σU  (MPa) 
 

52,35±28,78 41,09±19,97 53,08±26,37 

εU  (mm/mm) 
 

0,0161±0,011 0,0222±0,016 0,0053±0,004 

dU  (mm) 4,73±1,02 5,98±2,26 4,74±1,21 
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Şekil 4.1. Tendonun germe test cihazında gerilmesi işlemi. Tendon uçlarına kaymayı engellemek 
için alüminyum tozu sürüldü. 
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Şekil 4.2. Tendon uçlarına alüminyum tozları sürülmesi ve germe testi bittikten sonra tendon 
içindeki fibrillerin kopması 

 
 
 

 
Şekil 4.3. Bir tendonun biyomekanik test sonucu 
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5. TARTIŞMA 

 
 
 

Fleksor tendon hasarları; iş kazaları, kesici alet yaralanmaları, cam kesileriyle 

trafik kazaları, romatoid artrit gibi nedenlerle oluşmaktadır (27). Fleksor tendon 

yaralanmalarının sıklıkla önkol 1/3 distal kısım seviyesinde görüldüğü bildirilmiştir 

(28). Fleksor tendon yaralanmalarında cerrahi tedavinin başarısının, kullanılan onarım 

tekniğinin özellikleri, yaralanma özellikleri ve onarım sonrası uygulanan rehabilitasyon 

programı ile ilgili olduğu bildirilmiştir (29, 30). Tendon rekonstrüksiyonu sonrası 

rehabilitasyon son derece önemlidir. Genellikle tendon bağlantı noktaları arasındaki 

hareket ve gerilimden önce yapışık oluşması önemli bir komplikasyondur (30). Ancak 

en başta morfometrik ve biyomekanik özellikleri bakımından doğru tendonun 

seçilmesinin gerekli olduğu düşünülmelidir (29).  

Mazurek ve arkadaşları tendon greftlerinde sütur teknikleri üzerine çalışmalar 

yapmışlardır. Çalışmalarında kalın tendonlar olarak FDS ve FDP, orta kalınlıkta tendon 

için PL ve ince tendon olarak da MP’yi kullanmışlardır. Greftlerde kalın-kalın, kalın-

orta ve kalın ince tendonlar arası sütur tekniklerini denemişlerdir ve biyomekanik olarak 

da çalışmışlardır. Biyomekanik sonuçlarında; kalın-ince yapılan greftlere uygulanan 

maximum güç yüklemesini, kalın-orta ve kalın-kalın greftlere uygulanan maximum güç 

yüklemesine göre daha yüksek bulmuşlardır. (kalın-kalın greftlerde 10,2 N/mm², kalın-

orta greftlerde 14,79 N/mm², kalın-ince greftlerde ise 20,78 N/mm²) (30).  

FDP-PL greftleri zone I-III’teki fleksor tendon rekonstrüksiyonunda 

kullanılmaktadır.  FDP-MP greftleri zone I-V’teki fleksor tendon greftlerinde 

kullanılmaktadır (31). 

Genellikle postoperative tendon tamiri, adezyon olşumunun engellenmesi ve 

operasyon bölgesinin korunması arasında bir denge gerektirir (31). Tendon genişlikleri 

preoperatif tendon grefti planlanmasında önemlidir. Bu çalışmada biz de greft adayı 

olabileceğini düşündüğümüz MFDP aksesuar tendonunun genişliğini ve tendon grefti 

olarak kullanılan MPL ve MP tendonlarının genişliklerini ölçerek karşılaştırdık. 

Mazurek ve ark., farklı genişliklerdeki tendonları uç uca süturlayarak biyomekanik 
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testler uygulamıştır. Tendon genişliklerinin önemini vurguladığı bu çalışmada daha ince 

tendonların daha yüksek gerilme kuvvetine dayanabildiğini sonucuna varmıştır. 

Mazurek ayrıca, kalın ve ince tendon süturlandığında, kalın ile kalın ve kalın ile orta 

genişlikteki tendon süturlanmasına göre daha yüksek gerilimlere dayanabildiğini 

göstermiştir. 

Literatürde, deneysel olarak kullanılan tendonlar, kadavra fleksor tendonları, 

domuz ayağı fleksor ve ekstansor tendonları ve tavuk fleksor tendonları gibi farklı 

modellerde değerlendirilir. Bu çalışmaların çoğunda insan fleksor tendonu veya domuz 

ayak tendonları gibi benzer şekil ve büyüklükteki tendonlar karşılaştırılmıştır (32, 33, 

34, 35, 36). 

Maximum 95 N’a dayanan onarım aktif hareket için gereklidir. Kalın-kalın 

bağlantılar bu düşünceyi desteklemektedir. Normalde PL ile yapılan kalın-orta olan 

bağlantılar greft olarak kullanılmaktadır. Bu bulgular, PL I-III fleksor tendon grefti 

operasyonunda kullanılacaksa çok önemlidir. Maksimum 65 N’ a dayanabilen ince-ince 

bağlantılar aktif rehabilitasyona izin vermemektedir. Bu, I-V fleksor tendon tamirinde 

MP kullanıldığı zaman rehabilitasyonu sınırlamaktadır. Fakat MP tendonu, tendon 

yatağı dar olduğunda veya uzun bir tendon gerektiği durumlarda gereklidir. 

Mazurek çalışmasında en yüksek stres değerleri, maksimum gerilimin, en kısa 

tendonlarda en fazla olduğu sonucuna varmıştır (Kalın-ince bağlantılarda maksimum 

gerilim 20 N/mm², kalın orta bağlantılarda 14 N /mm², kalın-kalın bağlantılarda 10 

N/mm²). Araştırmacının bu bulgulara göre; tendon sütur sağlamlığı, farklı tendonların 

kalınlığı karşılaştırılarak direkt tahmin edilemez, yorumunu yapmıştır. 

Havulinna ve arkadaşları I-II ve III. zonlardaki insan MFDP tendonu ile domuz 

ikinci parmağının derin fleksor tendonunu ve extansor digiti propri quartus (EPQ) 

tendonunu karşılaştırmıştır. Domuzda bu kası tercih etmelerinin nedeni insan MFDP’ 

sinin büyüklüğüne benzer olmasıdır. Domuz tendonunda ve insan tendonunda 3 farklı 

zonda tendon tamiri yapmışlardır. Araştırmacılar deneylerinde insan tendonlarında 1. ve 

2. zonlardaki ortalama kuvveti 3.’tekinden daha yüksek bulmuşlardır. Havulinna ve 

ark.’ nın arştırma sonuçları göre, domuz ikinci parmak MFDP’si ve EPQ’ nun proximal 

segmenti, üçüncü zondaki insan MFDP’sine benzer sonuçlar göstermiştir. 
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Araştırmacılar bu sonuca göre domuzdaki bu tendonların, insan MFDP tendonu yerine 

kullanılabilir yorumunu yapmışlardır (37). 

Hayvan tendonları, insan fleksor tendonlarına bir model olarak kabul edilirler. 

Çünkü kadavra tendonlarının aksine temin edilmesi daha kolaydır. Köpek, koyun, dana, 

domuz ve tavuk tendonları, insan fleksor tendonlarının yerini doldurabilecek 

tendonlardır (37).  

İdeal bir hayvan tendonunun insan tendonu yerine kullanılabilmesi için 

biyomekanik özelliklerinin de benzer olması gerekmektedir. Fakat insan tendonunun 

biyomekanik özellikleri sabit değildir ve farklı zonlarda bile farklılık göstermektedir. 

İnsan fleksor tendonunun tendon kılıfı içinde ve dışında, zon bölgelerinde biyomekanik 

özelliklerinin benzer olup olmadığı, hayvan tendon onarımının farklı zonlarda nasıl 

davranacağı bilinmemektedir. 

Havulinna ve ark. insan MFDP’ si ile domuz fleksor ve ekstansor tendonları 

arasında biyomekanik olarak birçok farklılık bulmuşlardır. İnsan zone I’indeki en 

yüksek kuvvetin, domuz MFDP’sinin proximal segmentindekinden ve domuz 

ekstansorunun tamamından daha yüksek bulmuşlardır. İnsan zone II’sinin domuz 

ekstansoru ve fleksorununun ikisinden de daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. 

Zone III’teki kuvvetin, domuz fleksorunden farklı olmadığını fakat domuz 

ekstansorunun distal segmentindekinden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. İnsan 

MFDP tendonunun en zayıf noktası zone III’ tür. Deney sonunda zone III’ ün 

biyomekanik özelliklerinin karşılayabilecek herhangi bir tendon, greft olarak 

kullanılabileceği yorumunu yapmışlardır. Ayrıca insan MFDP’sinin zone III’ü ile 

domuz ayağı ikinci parmağı MFDP’sinin tüm segmentleri benzer biyomekanik özelikler 

verdiği, domuz EPQ tendonunun sadece proximal segmenti insan MFDP’ sinin zone 

III’ü ile örtüştüğü, domuzlardaki üçüncü ve dördüncü fleksor tendonları ile insan MFDP 

tendonunun yüzey alanlarının uyuştuğu sonuçlarına varmışlardır (37). 

Tendon ve ligamentler viskoelastik yapıdadırlar. Klempleme materyali ile ıslak 

ve yumuşak doku arasında sürtünmeden dolayı, kadavralardaki biyomekanik testlerde 

en güvenli klempleme materyalinin ne olacağı bir bilinmezdir. Ayrıca, tendonların bu 

viskoelastik, ıslak ve yumuşak dokuda olmalarından dolayı, klempleme materyaline 
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tutunması zordur. Yumuşak dokuyu aşırı sıkıştırmak, temas alanının çevresindeki stresi 

kaldırmaktadır. Bu da normal yükleme yapılmadan dokunun rüptüre olmasına neden 

olmaktadır. Çok az sıkıştırma da kaymaya neden olmaktadır. 

Literatürde bu sorunu çözmek için kendi kendine sıkışan klemp, zımpara kâğıdı 

veya diğer yüksek sürtünmeli yüzeyler gibi birçok klemp önerisi sunulmuştur fakat 

kayma sorunu için herhangi bir çözüm bulunamamıştır.  

Bu çözüm sürecinde, ilk önce, kayma problemi olmadan 10200N’a kadar yük 

çekebilen cryo-jaw klemp tanımlanmıştır. Bu klemp birçok araştırmacı tarafından 

yüksek ağırlıkları çekmek için kullanılan altın standart olarak kabul görmüştür. Fakat 

karmaşık yapısı, büyüklüğü ve maliyeti nedeniyle başka mekanik çözümler aranmıştır 

(38). 

Tendonlardaki, kaymaya en büyük neden olan su içeriğini azaltmak için kurutma 

kağıdı kullanılmıştır. Klempleme materyali ile ıslak doku arasındaki sürtünmeyi 

artırmak için dişli klemp kullanılmıştır. Ayrıca tendonun önemli bir kısmı her iki tarafta 

da klempler arasında fakat dişlerin dışında sıkıştırıldı. Yüksek klempleme basıncı ve 

tendonun kopmasından kaçınmak, bir klemp tasarımı için iki temel gerekliliktir. Doku 

veya tendon içerebilen klemp tasarımı bu iki temel gerekliliği karşılayabileceği 

düşünülmüştür. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 
 
 Kadavralardan elde edilen tendonların morfometrik ölçüm analizleri yapılmıştır. 

 Kadavraların farklı sürelerde farklı tahnit koşullarında saklanmasından dolayı 

biyomekanik analizleri istatistiksel olarak yapılamadı. 

 Çalışmamızda kullanılan kasların varyatif durumlarından dolayı aynı kadavra 

içinde karşılaştırma yapılamadı. 

 MFDP tendonun tendon grefti için morfolojik olarak uygun olduğu sonucuna 

varıldı. 

 MFDP tendonunun biyomekanik analizleri yapılamadığı için, tendon grefti için 

biyomekanik olarak uygun olup olmayacağı hakkında bir sonuca varılamadı. 

 Aynı tahnit koşullarında, aynı sürede saklanmış olan veya taze kadavralarda bu 

kasların tendonlarının biyomekanik test analizlerinin yapılması önerilmektedir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 



7. KAYNAKLAR 
 

 
 

1. Adanaş C. Tendon Pencere Defekti Modelinde Allojenik Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması 
(Deneysel Çalışma). Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği. İzmir, 2009. 
 
 

2. Obrien M. Functional Anatomy and Physiology of Tendons. Clin Sports Med, 1992;11(3):505-20. 
 
 

3. Lin TW, Cardenas L, Soslowsky LJ. Biomechanics of Tendon Injury and Repair. J Biomech. 
2004;37(6):865-877. 
 
 

4. O'Brien M. Structure and Metabolism of Tendons. Scand J Med Sci Sports, 1997;7(2):55-61. 
 
 

5. Alagoz MS, Uysal AC, Tuccar E, Tekdemir I. Morphologic Assessment of the Tendon Graft 
Donor Sites: Palmaris Longus, Plantaris, Tensor Fascia Lata. The Journal Of Cranıofacıal 
Surgery, 2008;19(1): 246-250 
 
 

6. Sharma P, Maffulli N. Tendon Injury and Tendinopathy: Healing and Repair. J Bone Joint Surg 
Am, 2005;87(1):187-202. 
 
 

7. Yamamoto E, Hata D, Kobayashi A, Ueda H, Tangkawattana P, Oikawa M, Takehana K.  
Effect of Beta-aminopropionitrile and Hyaluronic Acid on Repair of Collagenase-induced Injury 
of the Rabbit Achilles Tendon. J. Comp. Path, 2002;126:161–170 
 
 

8.  Pulvertaft RG, Tendon Grafts for Fleksor Tendon İnjuries in the Fingers and Thumb A Study of 
Technique And Results The Journal Of Bone And Joint Surgery 1956 Vol 33 B, No: 1 
 

 
9. Boyes JH. Flexor Tendon Grafts in the Fingers and Thumb. An Evaluation of End Results. J Bone 

Joint Surg Am, 1950;32: 489-499. 
 
 

10. Park DH, Gill IR, Solan MC. Flexor digitorum longus tendon harvest length utilising a limited 
operative exposure: A cadaveric study. Foot and Ankle Surgery, 2013; 19(1):53–55. 

 

11. Thompson NW, Mockford BJ, Cran GW. Absence of the palmaris longus muscle: a population 
study. The Ulster Medical Journal, 2001;70(1): 22-24.  

 

 

 12 Tubiana, R. Flexor Tendon Graft in the Hand. In R. Tubiana (Ed) , The Hand, Vol 3 Philadelphia: 
Saunders, 1988. Pp. 217-243 

 

48 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Brien%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9211604


13. Green PD, Hotchkiss RN, Pederson WC. Green’s Operative Hand Surgery, 4th Ed. Philadelphia, 
Pa: Churchill Livingstone, 1999;1898Y1941 

 
 

14. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. GRAY’ s Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Anatomi 2. Baski 
Güneş Tıp Kitabevleri 2011. Bölüm 7 sayfa 731 – 742 
 
 

15. Gilroy Anatomi Atlası 
 

 
16. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. GRAY’ s Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Anatomi 2. Baski 

Güneş Tıp Kitabevleri 2011. Bölüm 6 sayfa 585 – 598 
 

17.  (Grabb&Smith’s Plastic Surgery kitabı 6. Baskı-2010) 
 

18. Sharma P, Maffulli N. Tendon Injury and Tendinopathy: Healing and Repair. J. Bone Joint Surg 
Am. 2005;87:187-202. 

 
 

19. Beasley RW. Principles of Tendon Transfers. Orthrop Clin North Am, 1970;1(2): 433-8. 
 
 

20. Brand P. Tendon transfer reconstruction for radial, ulnar,madian and combined paralysis. 
Principles and techniques. In: McCarthy J, ed. Plastic Surgery. Philadelphia: WB Saunders; 1990 

 
 

21. Ertem K, Esenkaya İ, Elmalı N, Yoloğlu S. The incidence of missing palmaris longus tendon 
and its effect on grip and first pinch strengths. Joint Dis Rel Surg, 2007;18(3):126-129 

 
 

22. Aköz T, Altıntaş H, Civelek B. Modified tendon stripper for obtaining palmaris longus tendon 
graft Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Ankara Numune Hospital Vol: 103 no:4 
 
 

23. Wehbe MA. Tendon Graft Donor Sites. J Hand Surg Am, 1992; 17:1130-1132. 
 
 

24. http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/Donem3/KomiteIHastaliklarinBiyolojikTemeleriI/ 
Mikrop/Transplantasyon.ppt (12.06.2014) 

 
25. Biomechanics of the Achilles tendon CONSTANTINOS N. MAGANARIS1, MARCO V. 

NARICI1 & NICOLA MAFFULLI2  Disability and Rehabilitation, 2008; 30(20–22): 1542–1547 
 

26.  Biomechanics of tissues and structures of the musculoskeletal system part 1 chapter 4 
biomechanics of tendons and ligaments   margareta nordin, tobias lorenz, marco campello  

 
27. Aydın A, Topalan M, Mezdeúü A, Sezer Ü, Özkan T, Erer M, Özkan S.  Single-stage flexor 

tendoplasty in the treatment of flexor tendon injuries. Acta Orthop Traumatol Turc, 
2004;38(1):54-59. 

 
28. Ergüner H, İnanır M, Dursun N, Dursun E. Travmatik El Yaralanmalı Hastalarımızın Klinik 

Özellikleri. Romatol Tıp Rehab 2002;13:243-51. 
 

29. Yeşiloğlu N. Fleksor tendon onarımlarında erken mobilizasyon için geliştirilen etfal-ny dikiş 
tekniğinin in vitro ve in vivo sonuçlarının modifiye kessler tekniği ile karşılaştırılması. Uzmanlık 

49 
 



tezi, Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Kliniği, İstanbul, 2008 

 
30. Mazurek T, Strankowski M, Ceynowa M, Marek Rocławski M. Tensile strength of a weave 

tendon suture using tendons of different sizes. Clinical Biomechanics, 2011; 26:415–418. 
 

31. Paneva-Holevich E. Two-stage tenoplasty in injury of the flexor tendons of the hand. J. Bone 
Joint Surg. 1969;51: 21–32. 

 
32. Gabuzda G.M, Lovallo  JL, Nowak, MD. Tensile strength of the end-weave flexor tendon repair. 

J. Hand Surg. Br. 1994;19:397–400. 
 

33. Tanaka, T, Zhao C, Ettema  AM, Zobitz  ME, An  K, Amadio PC. Tensile strength of a new 
suture for fixation of tendon grafts when using a weave technique. J. Hand Surg Am, 2006;31: 
982–986. 

 
34. Kulikov YI, Dodd S, Gheduzzi S, Miles AW, Giddins GE. An in vitro biomechanical study 

comparing the spiral linking technique against the Pulvertaft weave for tendon repair. J. Hand 
Surg. Br. 2007;32:377–381. 

 
35. Bidic SM, Varshney A, Ruff MD, Orenstein HH. Biomechanical Comparison of Lasso, 

Pulvertaft Weave, and Side-By-Side Tendon Repairs. Plast Reconstr Surg 2009;124: 567–571. 
 

36. Kim SH, Chung MS, Baek GH, Lee YH, Lee S, Gong HS. A Loop-Tendon Suture for Tendon 
Transfer or Graft Surgery. J Hand Surg Am 2007;32:367–372. 

 
37. Comparison of modified Kessler tendon suture at different levels in the human flexor digitorum 

profundus tendon and porcine flexors and porcine extensors: an experimental biomechanical study   
J. Havulinna O.      V. Leppa¨nen and T. L. N. Ja¨rvinen      H. Go¨ransson     The Journal of Hand 
Surgery;36(8): 670–676 

 
 

38. Wieloch P, Buchmann G, Roth W, Rickert M A. Cryo-Jaw Designed for in Vitro Tensile 
Testing of the Healing Achilles Tendons in Rats. Journal of Biomechanics, 2004;37(11):1719–22. 

 
39. Shi D, Wang D, Wang C, Liu A. A novel, inexpensive and easy to use tendon clamp for in vitro 

biomechanical testing. Medical Engineering & Physics,2012; 34 (4) :516– 520. 
 

  

50 
 



ÖZGEÇMİŞ 
 
 
 

1987 yılında Kars’ ta doğdu. İlköğretimini ve ortaöğretimi Ankara’da 
tamamladı. 2009’da Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ nden mezun oldu. Askerlik 
görevinden sonra 2011’ de Mersin Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı’ nda yüksek 
lisans eğitimine başladı. Yabancı dili İngilizce’ dir. Bekârdır. 

51 
 


