
FAZLA PARMAK (POLİDAKTİLİ)

Başparmak, küçük parmak veya çok daha nadiren ortaparmaklarda görülen sayı fazlalığına
polidaktili denir. Hem elde ve hem de ayakta sık olarak görülür (Şekil 1). Polidaktili sık
karşılaşılan üst ekstremite anomalilerinden biridir. Daha çok başparmak fazlalığı olarak
karşımıza çıkan bu anomali ikinci sıklıkla 5. parmağı ilgilendirir.

  

  

 Polidaktili, fazla parmağın boyutuna göre tam olarak oluşmuş fazla parmak veya az gelişmiş
fazla parmak (çoğunlukla deri uzantısı şeklinde) şeklinde iki ana grupta incelenebilir.
Başparmak polidaktilisi, 100.000 canlı doğumda 8 oranında görülür (Şekil 2,3). Başparmaktaki
fazlalık parmağın her seviyesinden itibaren görülse de olguların yaklaşık %45’i ikinci
eklemden,%15-20 birinci eklemden itibarendir. Cerrahi tedavi bir yaşından sonra tıbbi şartların
uygun olduğu en erken dönemde gündeme alınmalıdır. Tedavi yaklaşımı olarak, zayıf olan ve
fonksiyonları daha az olan parmak alınır. Kısıtlı da olsa üstlendiği bazı fonksiyon ve hareketler
varsa bunları yaptıran tendonlar korunacak olan parmağa aktarılır. Çift parmaklar arasında
herhangi bir fark gözlenemiyorsa, özellikle problemin daha uç kısımlarda görüldüğü olgularda iki
parmağın kemikleri birbirine kaynatılarak birleştirme yoluna da gidilebilir.
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Küçük parmak polidaktilisi, sadece bir deri eki varlığından çift 5.parmak görünümüne kadar
değişen bir yapısal değişiklik gösterebilir.  Alınacak ( eksize edilecek ) parmağın seçimi için
geçerli olan kriter, başparmak polidaktilisinde olduğu gibi, en iyi durumdaki ve en iyi gelişmiş
parmağın korunmasıdır. Halk arasında çok popüler olan bir yöntem, deri uzantısı şeklinde veya
gelişmemiş fakat bir sap ile ele bağlı duran fazla kısımların ip bağlanarak kendi düşmesinin
sağlanmasıdır. Bu küçük kısımlar da kendilerini ele bağlayan içinde damarsal yapılar
içermektedirler. İp ile bağlandıkları zaman dolaşımları bozularak boğulup, daha sonra da
enfeksiyon gelişimine sebep olabilirler. Bazen de, otoamputasyon (kendiliğinde düşme)
sırasında kendilerinden beklenmeyecek kadar çok kanamaya neden olabilirler. Bu nedenlerden
dolayı bu yönteme başvurulmamalıdır.

  

  YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ↓

→ Doğuştan Fazla Başparmak Nedeni İle Opere Edilen Hastanın Görüşleri
→ Elde fazla parmak polidaktili
→ Doğuştan fazla parmak (Polidaktili)
→ Çift başparmak 
→ Çift baş parmak nedeni ile opere edilen hastanın ebeveyn görüşleri
→ Elde fazla parmak (polidaktili) nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastamızın ebeveyn görüşleri
→ thumb duplication
→ thumb duplication surgery   
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https://youtu.be/1Z7kcgN-tOw
https://youtu.be/LUIXQwSJ82o
https://youtu.be/OUrhJCWxl4Y
https://youtu.be/JQCyRDgIsfk
https://youtu.be/oPYe2B5m-EE
https://youtu.be/WFXbL8Mj6Q8
https://youtu.be/TwOs2_yB3BY
https://youtu.be/QlJn6o0iRYk

