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ÖZET
Refleks Sempatetik Distrofi Sendromu, sempatik sinir sisteminin afl›r› aktivitesi sonucunda minör travmal
›
veya travmas›z vakalarda görülür. Sunulan çal›flmada, el-önkol birden çok tendon yaralanmas› nedeniyle aci
l
olarak ameliyat› yap›lan 57 hastan›n 57 eli de¤erlendirildi. Tendon yaralanmalar› operasyonundan sonr
a
hastalara statik ortez uyguland› ve hastalar›n takibi modifiye Duran protokolüne göre yap›ld›. Ortalama 9ya
takip edilen 57 hastan›n 11’ine klinik muayene ve Tc-99m difosfanat sintigrafi ile elde Refleks Sempateti
k
Distrofi Sendromu tan›s› konuldu. Refleks Sempatetik Distrofi Sendromu tedavisi için hastalara Kalsitonin10
0
IU/gün, kontrast banyo, girdapl› banyo, TENS uyguland›. Egzersiz öncesi aksiller kateterle lokal aneste
zik
verildi. Fonksiyonel sonuçlar; total aktif hareket derecesi ve el kavrama gücü ile de¤erlendirildi. Reflek
s
Sempatetik Distrofi Sendromu geliflen hastalar ile Refleks Sempatetik Distrofi Sendromu geliflmeyen hastalar
›
karfl›laflt›rd›¤›m›zda, total aktif hareket derecesi de¤erleri aç›s›ndan istatistiksel olarak farkl›l›k bulu
nurken
(p=0.02), el kavrama gücü aras›nda (p=0.14) istatistiksel olarak farkl›l›k bulunmad›. Ayr›ca, Refleks Sempateti
k
Distrofi Sendromu geliflimiyle; tendon yaralanmas› tipi, arter veya sinir yaralanmas› aras›nda istatistikse
l
olarak farkl›l›k yoktu (p>0.05). Sonuç olarak; erken tan› konulabilmesi, risk grubunun klinik izlemlerinin dikkatl
i
yap›lmas› ve radyonüklid çal›flmalarla do¤rulanmas›, takiben uygulanacak tedavilerle elde edilecek fonksiyone
l
sonuçlar›n daha iyi olmas›nda önemli faktörlerdir
.
SUMMARY
Reflex Sympathetic Dystrophy Syndromes refers to cases of minor injury or no injury, resulting in overactivit
y
of the sympathetic nervous system. At the presented study, 57 hands of 57 patients requiring emergenc
y
surgery for multiple tendon injuries in the hand-forearm were evaluated. After operation, a static orthose wa
s
applied and patients’ follow up was done according to modified Duran protocol. In 11 of the 57 patients who
has been followed up average 9 months, diagnosed Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome has bee
n
diagnosed by clinical examination and Tc-99m diphosphonate scintigraphy. Calcitonin 100 IU/d, contras
t
shower, whirlpool, TENS were given to patients for Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome treatment. Loca
l
aneshetic via axillary catheter was given before exercise. Functional results were evaluated according to tota
l
active motion range and hand grip strength. When we compared patients with Reflex Sympathetic Dystroph
y
Syndrome with the patients without Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, statistical difference was foun
d
in total active range of motion (p=0.02), but no statistical difference was found in hand grip strength (p=0.14)
.
There was no statistical difference between the type of tendon injury and arterial or nerve laceration wit
h
development of Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome (p>0,05). As a result; early diagnosis proved yb
radionuclide works and close follow up of the risk groups and are important factors for getting better clinica
l
results.
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G‹R‹fi
Refleks Sempatetik Distrofi Sendromu (RSDS)
önemli kronik a¤r› sendromlar›ndan biridir.
Kas-iskelet, deri, ve vasküler sistem semptomlar›yla karakterizedir. Klinik olarak en belirgin
semptomu a¤r›d›r (1,2). Dokunmaya karfl› hipersensivite ve sempatik sinir blokaj› ile a¤r›n›n
rahatlamas›, hiperpati ile iliflkilidir (1-3). Sorunun gerçek sebebi belirli de¤ildir (1,2).
RSDS oluflumunu tetikleyen bir çok faktör bilinmektedir. Yap›lan çal›flmalarda; hastalar›n yaklafl›k %50'sinde tetikleyici ajan olarak travma
saptanm›flt›r. Özellikle ekstremitelerin distal
k›sm›nda olan büyük veya önemsiz travmalar;
bu sendromun geliflmesi ile iliflkilidir. Travma
öyküsü olan olgular›n yar›s›nda kemik k›r›klar›n›n varl›¤› saptanm›flt›r. Di¤er önemli travmatik tetikleyiciler özellikle ekstremitelerin distalinde olan burkulma, kas y›rt›klar›, ezilmelerdir. Cerrahi olarak ekstremitelerin distal eklemlerine yap›lan artroskopiler RSDS oluflumunu
tetikleyebilir (1). Ayr›ca periferal yan›klar, so¤uk
›s›r›¤› da tetikleyici birer faktördür. Bütün nedenlere ra¤men travma genel tetikleyicidir ve tüm
vakalar›n %1'inden daha az›nda RSDS geliflir.
Muhtemelen bu da RSDS ile sonuçlanan genel
travma miktar›na, kiflilerin a¤r›ya reaksiyonuna
ve travman›n korkutucu etkisine ba¤l›d›r (1).
Vakalar›n %25' inde tetikleyici faktör kesin olarak saptanamam›flt›r. Santral faktörler veya
psikolojik durumdan flüphelenilmektedir.
RSDS vücudun farkl› bölgelerini etkileyebilir.
Çok küçük bir alan› tuttu¤u gibi büyük bir
bölgeyi de tutabilir. Genellikle tek bir ekstremiteyi tutar ve üst ekstremitedeki tutulum alt
ekstremiteden daha s›kt›r (4).
Bu çal›flman›n amac›; çeflitli nedenlerle travma
geçirerek el tendonlar› yaralanan hastalar›n,
cerrahi tedavi sonras› rehabilitasyon program›
s›ras›nda karfl›lafl›lan en önemli el fonksiyon
kay›plar›n›n nedenlerinden biri olan RSDS
geliflme s›kl›¤›n› araflt›rmak ve uygulanan tedavi
yönteminin etkinli¤ini saptamakt›.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çal›flmada; Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi acil servisine el-önkol yaralanmas› ile baflvuran ve El Cerrahisi Bilim Dal›' nca
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opere edilen el-önkol tendon yaralanmal›
ard›fl›k 57 hasta de¤erlendirildi. Çal›flmaya
üst ekstremitesinde fraktür veya dislokasyon
olan vakalar al›nmad›. Hastalar›n tendon yaralanmalar›n›n yan›s›ra varsa mevcut arter ve
sinir kesileri primer onar›ld›. Ameliyat sonras›
hastalara ekstansör tendon yaralanmalar›nda
palmar, fleksör tendon yaralanmalar›nda dorsal
bloklu statik ortez kullan›ld›. 3. hafta sonunda ortezleri nötral pozisyona getirildi. 4. hafta
sonunda ortezleri ç›kar›ld› ve gece istirahat
ateline geçildi. 8. hafta sonunda hastalar atel
kullanmay› b›rakt›lar. Hastalar Modifiye Duran
protokolüne (5) göre rehabilitasyon program›na al›nd›. Komplikasyon geliflmeyen hastalar
haftada 3 gün ayaktan izlenerek 2 ay egzersiz
program›na devam etti.
Rehabilitasyon program› s›ras›nda, Kozin’in (3)
tan›mlad›¤› kriterlere göre muhtemel (a¤r› ve
allodinia, vazomotor veya sudomotor de¤ifliklikler, flifllik) veya olas› (vazomotor veya sudomotor de¤ifliklikler, flifllik) RSDS bulgular› olan
tüm hastalara direkt radyografi ve Tc-99m
difosfanat üç fazl› kemik sintigrafisi çekildi.
Klinik muayene, direkt radyografi ve sintigrafi
sonuçlar› karfl›laflt›r›larak üç fazl› kemik sintigrafisinde el bölgesinde artm›fl aktivite tutulumu olan hastalara RSDS tan›s› konuldu.
RSDS tan›s› konulan hastalar›n tedavisine
egzersiz yan› s›ra; kontrast banyo, girdapl› banyo,
TENS eklendi. Medikal tedavi olarak 6 ay
süreyle kalsitonin 100 IU 1X1 (ilk ay ampul, daha
sonra nazal sprey), kalsiyum 1 gr/gün verildi.
Hastalara aksillar kateter tak›larak egzersiz
öncesi lokal anestezik verildi.
Hastalar›n el fonksiyonel sonuçlar› de¤erlendirilmesinde el-parmak goniometresi ile parmaklar›n total aktif hareket derecesi (Total aktif
hareket=TAH= Total aktif fleksiyon geniflli¤i total aktif ekstansiyon kayb›) ölçüldü. Total
aktif hareket derecesi de¤erlerinde; yaralanan
elin ortalama de¤erleri sa¤lam elin ortalama
de¤erleri ile karfl›laflt›r›ld›. El dinamometresi
ile el maksimum kavrama gücü her iki elde 3'
er kez ardarda ölçülerek ortalama de¤erleri
al›nd› ve Tablo 1'de gösterildi¤i flekilde dominant elin gücüne göre iyi veya kötü olarak
grupland›r›ld› (6).
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‹statistiksel de¤erlendirmelerde Mann-Whitney
U testi, Ki-kare testi ve Student-t testi kullan›ld›.
Tablo 1. Dinamometre ile ölçülen el kavrama gücü oranlar›
de¤erlendirilmesi

Tablo 2. Hastalar›n klinik özellikleri

Hastalar (n, %)
Kad›n (n, %)
Erkek (n, %)

Dominant el

‹yi

Yaralanma olmayan elin %80
üzeri

Kötü Yaralanma olmayan elin %80 alt›
Nondominant el ‹yi

Yaralanma olmayan elin %60
üzeri

Kötü Yaralanma olmayan elin %60 alt›

RSD (+)

RSD (-)

Total

11 (14)

46 (86)

57

4 (50)

4 (50)

8
49

7 (14)

42 (86)

41.2±9.68

24.53±11.49

Fleksör tendon
yaralanmas› (n, %)

7 (17)

34 (83)

41

Ekstansör tendon

4 (25)

12 (75)

16

221.0±11.9

251.0±5.34

Yafl (y›l)

yaralanmas› (n, %)
Total aktif hareket
(derece)

BULGULAR
El-önkol tendon yaralanmas› olan 8 kad›n, 49
erkekten oluflan 57 hastan›n yafl ortalamas›
26±12 y›l (min-max: 8-65 y›l) idi. Hastalar›n
38'inde sa¤ el, 19'unda sol el yaralanmas› olup,
sa¤ el yaralanmas› olan hastalar›n 7'sinde,
sol el yaralanmas› olanlar›n ise 4'ünde olmak
üzere toplam 11 hastada (%19) RSDS geliflti.
Hastalar›n tendon yaralanma tipine bakt›¤›m›zda; 41 hastada 118 fleksör tendon, 16 hastada
37 ekstansör tendon yaralanmas› saptand›.
Fleksör tendon yaralanmal› hastalar›n 7'sinde
(%17), ekstansör tendon yaralanmal› hastalar›n 4'ünde (%25) RSDS geliflti.
Fleksor ve ekstensor tendon yaralanmal› olgularda RSDS geliflim oranlar› birbirinden farkl›
de¤ildi (Ki-kare, p>0,05). Hastalar›n klinik özellikleri Tablo 2'de, tendon yaralanmalar›n›n zonlara göre da¤›l›m› (7,8) Tablo 3'de gösterilmifltir.
El-önkol yaralanma nedenleri ise; 34 hastada
(%60) cama yumruk atma, 9 hastada (%16)
ise b›çak gibi kesici cisimler, 8 hastada (%14)
ifl kazas›, 6 hastada (%10) trafik kazas› idi.
RSDS geliflenlerde travma nedenlerine bak›ld›¤›nda; 6 hastada (%54) cama yumruk atma,
3 hastada (%27) trafik kazas›, 1 hastada (%9)
b›çak kesisi, 1 hastada (%9) ifl kazas› nedeniyle tendon kesileri olmufltu.
57 el-önkol tendon yaralanmal› hastan›n 28'inde
(%49) ayn› zamanda median, ulnar, radial sinir
kesilerinden biri veya birkaç› saptan›rken, 25
hastada (%44) ise; ulnar ve/veya radial arter
kesisi saptand›. Arter kesisi olmayan hastalar›n 6's›nda (%19) RSDS geliflirken, arter kesisi
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Tablo 3. Hastalar›n tendon kesileri zonlar›na göre da¤›l›m›
Ekstansör tendon kesisi
n (%)
Zon 1

Fleksör tendon kesisi
n (%)
1 (1.7)

Zon 2

1 (1.7)

Zon 3

2 (3.5)

6 (10.5)

Zon 4

1 (1.7)

24 (42.1)

Zon 5

1 (1.7)

7 (12.3)

Zon 6

2 (3.5)

Zon 7

9 (15.8)

3 (5.3)

Zon 8

olan hastalar›n 5'inde (%25) RSDS geliflti.
Di¤er taraftan sinir kesisi olmayan hastalar›n
5'inde (%17) RSDS geliflirken, sinir kesisi olan
hastalar›n 6' s›nda (%21) RSDS geliflti. RSDS
geliflen 5 hastada (%45) hem arter hem sinir
kesisi, 1 hastada (%9) ise yaln›zca sinir kesisi
mevcuttu. Arter kesisi ve sinir kesisi olgular›
RSDS geliflimi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
gruplar aras›nda fark bulunmad› (Ki-kare testi,
p>0.05).
Modifiye Duran protokolüne göre el rehabilitasyon program›na al›nan 57 hasta 9.0±3.3
(6-18) ay takip edildi. Takip sonunda hastalar›n fonksiyonel de¤erlendirmeleri yap›ld›. RSDS
geliflen hastalar›n ortalama TAH dereceleri
de¤erleri, RSDS geliflmeyenlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› olarak daha az bulundu (Student-t testi, p>0,05). Dinamometre ile ölçüm
sonuçlar›na göre her iki elin karfl›laflt›r›lmas›nda 32 hastan›n eli iyi, 25 hastan›n eli kötü
idi. Eli iyi olan hastalar›n 4'ünde, eli kötü olanlar›n 7'sinde RSDS geliflmiflti. Ayr›ca RSDS
geliflen hastalar›n ortalama el kavrama gücü

93

ile RSDS geliflmeyen hastalar›n el kavrama
gücü aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad›
(Ki-kare testi, p>0.05).
RSDS geliflenlerin geliflmeyenlere göre yafllar›n›n daha büyük oldu¤u (Mann-Whitney U testi,
p<0.05) ve kad›n hastalarda daha s›k görüldü¤ü (Ki-kare testi, p<0.05) saptand›.
TARTIfiMA
Üst ekstremitedeki a¤r› birden fazla nedenle
oluflabilir. Bu a¤r› k›smen damarsal hastal›klara ba¤l› olabilece¤i gibi periferik sinirlerin
irritasyonuna veya torasik outlet ya da inlet
sendromuna ba¤l› olarak da oluflabilir. Subklavian vendeki stenoz travma veya ameliyat
sonras› üst ekstremite ve elde ödeme, doku
iyileflmesinde sorunlara yol açabilir. RSDS'
nun ay›r›c› tan›s›nda torasik outlet veya inlet
sendromu ileri flekli de düflünülmelidir (9).
RSDS'nun kesin prevelans› bilinmemektedir
(3,4). Popülasyonda görülme s›kl›¤› kabaca 1/
5000/y›l olarak bildirilmektedir (4). Bir travma
ünitinde 200 hastan›n 1'inde, baflka bir travma bölümünde ise 20 hastan›n 1'inde RSDS
geliflti¤i bildirilmifltir (1). Atkins ve ark.’lar›n›n (10) yapt›¤› çal›flmada ise; 109 Colles k›r›¤›
olan hastan›n %25'inde 9 haftada RSDS'nun
2 veya daha çok belirtisi görülürken, 6 ayda
%62'sinde baz› kal›c› anormallikler saptam›flt›r. Çeflitli çal›flmalarda koroner arter hastal›¤›nda %5-20, hemiplejik hastalarda %12-21,
Colles' k›r›¤›nda %0.2-11, periferal sinir yaralanmalar›nda %3 ve di¤er travmatik yaralanmalarda %0.5 olarak bildirilmifltir (3). Keza
miyokard infarktüsü veya hemiplejili hastalarda yo¤un mobilizasyon yap›lmadan önce,
hastalar›n %5-20'sinde RSDS geliflmektedir.
Hemipleji, miyokard infarktüsü, k›r›k sonras›
erken mobilizasyon bu komplikasyon s›kl›¤›n›
azaltm›flt›r, fakat tamamen ortadan kald›rmam›flt›r (3). Vakalar›n %25'inde tetikleyici faktör
kesin olarak saptanmam›flt›r. Santral faktörler veya psikolojik durumdan flüphelenilmifltir. Çocuklarda genelde zeminde çözümlenmemifl stres veya hoflnutsuz-sorunlu psikososyal durum vard›r. Eriflkinlerde bunu aç›kça
göstermek çok güçtür (1). RSDS geliflen hastalar›n çok küçük oran›nda kronik anksiyete,
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majör depresyon gibi kesin psikiyatrik durum
saptanm›flt›r. Rauis (11) 104 posttravmatik
RSDS’lu hastay› 12 y›l takip etmifl, psikiyatrik
muayeneleri sonunda hastalar›n %96’s›nda
kronik depresyon bulgular› saptam›flt›r. RSDS’lu
birçok hastada etiyolojide kesin faktör saptanamaz. RSDS geliflmesinde özellikle, insan
kiflili¤inin etkili oldu¤una dair kesin belirti
yoktur.
Sunulan çal›flmada olgular›n %19'unda el-önkol
tendon kesileri sonras› RSDS geliflti. Literatür
incelendi¤inde, Amadio ve ark. (12) fleksör
tendon rekonstrüksiyonu uygulad›klar› 87
hastada %1 oran›nda RSDS geliflti¤ini rapor
ederken, Marin-Braun ve ark. (13) 48 ekstansör tendon yaralanmal› hastalar›n primer tamirinden sonra hiçbir hastada RSDS görmediklerini belirtmifllerdir. Yine Hung ve ark (6) 28
ekstansör tendon yaralanmal› hastalar›n primer
tamirinden sonra hiçbir hastada RSDS görmediklerini belirtmifllerdir. Hasta grubumuzda
el-önkol tendon kesilerinde yüksek oranda
RSDS geliflmesini tetikleyen nedeni aç›klamak
oldukça zor olmakla birlikte, bu hastalar›n
ço¤unun (%55) istemli olarak önkol kesisine
sebep olacak travmaya neden oldu¤u (cama
yumruk atma) göz önünde bulundurulursa,
hastalar›n ço¤unun emosyonel durumlar›n›n
etkili oldu¤u düflünülebilir.
Literatürde periferal sinir yaralanmalar› sonras› %3 oran›nda RSDS geliflti¤i belirtilmifltir (3).
Lindau ve ark (14) aç›k karpal tünel operasyonu geçiren 92 hastan›n 6 y›ll›k takibi s›ras›nda hiçbir vakada RSDS saptamad›klar›n›
bildirmifllerdir. Sunulan hasta grubumuzda
ise; median, ulnar, radian sinirlerin bir veya
birkaç›nda kesi olanlar›n %21'inde, sinir kesisi
olmayanlar›n %17'sinde RSDS geliflmifltir. Ayr›ca
radial ve/veya ulnar arter kesisi olanlar›n
%20'sinde, arter kesisi olmayanlar›n %19'unda
RSDS geliflmifltir. Bu bulgular bize, RSDS
geliflmesinde arter veya sinir kesisinin ek bir
faktör olmad›¤›n› düflündürmüfltür.
RSDS geliflmesinde ›rk ve co¤rafi bölge ayr›m›
yoktur, her iki cinsi etkiler ve herhangi bir
yaflta görülebilir. Colles k›r›¤› gibi travmas› olan
yafll› hastalarda daha çok görülürken, ayr›ca
adolesan dönemindeki k›z çocuklar›nda da
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s›k görülür. Eriflkinlerde ise erkeklerde daha
s›kt›r. En s›k olarak görüldü¤ü yafl grubu ise
40-60 yafl aras›d›r (1). Soucacos ve ark. (15)
üst ekstremite RSDS tan›s› ile takip ettikleri
62 hastada kad›n erkek oran›n›n 3:1 oldu¤unu, dolay›s›yla RSDS' nun kad›nlarda daha
s›k görüldü¤ünü belirtmifltir. Bizim çal›flmam›zda her ne kadar kad›n hasta say›s› çok
düflük olsa da, 8 kad›n hastam›z›n 4’ünde
RSDS geliflmesi, RSDS’nin kad›nlarda daha s›k
görüldü¤ünü bildiren çal›flmalar› desteklemektedir.
RSDS'nda erken tan› ve erken tedavi en önemli
ilkedir. Tan›da en önemlisi klinik olarak RSDS
olas›l›¤›n› düflünmektir Klinik ile birlikte radyografi ve üç fazl› kemik sintigrafisinde artm›fl
aktivitenin varl›¤› tan›da önemlidir (16,17). Tan›
konulduktan sonra, tedavide temel hedef a¤r›y›
azaltmakt›r. Bunun için; nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, analjezikler kullan›l›r. Ayr›ca
güçlü analjezik etkisi ile TENS, tutulan bölgede
etkili ve güvenli olarak uygulan›r (18). Distrofik de¤ifliklikleri ve kontraktürleri önlemek için
egzersiz mutlaka yapt›r›lmal›d›r. Ayr›ca tedavide mobilizasyon, ödemi azaltmak için elevasyon, kompresyon eldiveni, kontrast banyo
tedavisi kullan›l›r. Fizik tedavi cihazlar›; ultrason, diadinami, interferans, whirlpool tedaviye
eklenebilir (19). Uyku düzensizlikleri, psikososyal destek için medikal tedavi gerekebilir
(11). Ayr›ca sempatik aktivasyonun geçici blokaj› söz konusu olabilir. Stellar ganglion veya

lomber sempatik blokaj yap›labilir. Gerekirse
sempatektomi uygulan›r (20). Medikal tedavi
yöntemleri olarak; kalsitonin, steroidler, NSA‹
ilaçlar, anksiolitikler, kalsiyum anal blokerleri, β-blokerler kullan›l›rken (1-4,21), intravenöz klodronat tedavisinin de etkili oldu¤u gösterilmifltir (22). RSDS tedavisinde egzersize ek
olarak kalsitonin verilmesinin tedavide daha
etkili oldu¤u bildirilmifltir (23,24). Hasta grubumuzda fizik tedavi ve egzersizle birlikte 6
ay kalsitonin tedavisi verilmifltir.
Hastalar›m›zda RSDS tan›s› konulduktan sonra uygulad›¤›m›z tedavi sonras›, RSDS geliflen
ve geliflmeyen hastalar aras›nda el kavrama
gücü yönünden anlaml› farkl›l›k bulunmam›flt›r. Buna karfl›l›k ortalama TAH dereceleri
de¤erleri RSDS geliflenlerde daha düflüktü.
Buda yap›lan tedaviye ra¤men, fliddetli RSDS'
lu vakalarda (özellikle a¤r›s› fazla olan) egzersizlere ra¤men özellikle metakarpofalangeal
eklemlerde azda olsa hareket k›s›tl›l›¤› geliflti¤ini göstermifltir.
Üst ekstremitedeki RSDS çok s›k karfl›lafl›lan
bir sendrom olmakla birlikte baz› spesifik yaralanmalarda klinik izlem süreci içinde göz
önünde tutulmas› gereken bir sendromdur.
Uygun tan› yöntemleri ile erken tan›s› kondu¤unda el ve üst ekstremite fonksiyon kayb›na
yol açmaks›z›n tedavisi medikal ve rehabilitasyon yöntemleriyle baflar›l› bir flekilde yap›labilir.
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