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Summary

The new silastic prosthesis  for late reconstruction of FDP rupture and using of FDS graft is present.
The case report is history of treatment of tendons rupture in “no land’s man“ in 27 years men.
The rupture of FDS and FDP of index finger in January of 2002 was occured. Sutures of skin and
FDP were done in emergency room. Two weeks after operation sutures of tendon failed. In June
2002 new operation was done. Destroying fragments of FDS and FDP were removed. Special silastic
prosthesis in “no land’s men” region was implanted. The loop of FDS and FDP to prosthesis were
anchoraged.
After 3 month in September 2002 prosthesis was removed and tenotomy of FDS in wrist region
was done. FDS in the palm and in new sheaths in “ no land’s men” and  by finger nail was inserted.
After two months tenolysis was performed.
In examination in November 2002 the exellent result was observed.Near full range of active and
passive motion of index finger was presented.
Key words: flexor tendons, staged reconstruction.

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie doniesienia wstępnego dotyczącego nowej propozycji rekonstruk-
cji ścięgien zginaczy palców ręki poprzez zastosowanie ścięgna zginacza powierzchownego (FDS)
dla rekonstrukcji ścięgna zginacza głębokiego (FDP) tego samego palca. Do rekonstrukcji użyto
protezy ścięgna pomysłu autora. Na zastosowanie protezy uzyskano zgodę Niezależnej Komisji
Bioetycznej w Gdańsku.
Doniesienie wstępne dotyczy rekonstrukcji ścięgna wskaziciela u 27 letniego mężczyzny. Chory
doznał uszkodzenia ścięgien zginaczy wskaziciela prawego w dniu 5.01.2002. W dniu urazu poza
Kliniką dokonano szwu ścięgna FDP. W przebiegu pooperacyjnym doszło do rozejścia zespolenia.
W Klinice operowany w dniu 17.06.2002. Zabieg operacyjny polegał na usunięciu uszkodzonych
fragmentów ścięgien FDS i FDP oraz wprowadzenia do pochewki protezy ścięgna. W odcinku
dalszym dokonano wszycia protezy do kikuta FDP, natomiast w odcinku bliższym na specjalnie
skonstruowanym uchwycie protezy zakotwiczono pętlę zeszytych kikutów bliższych FDS i FDP co
umożliwiło „uczynnienie” protezy oraz napięcie mięśni zginaczy.
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Po około 3 miesiącach tj. w dniu 9.09.2002 w kolejnej operacji dokonano usunięcia protezy
i tenotomii FDS na poziomie nadgarstka. Następnie wyprowadzono ścięgno FDS w odcinek
dalszy ręki i do pochewki, a następnie poprzez paliczek dalszy i płytkę paznokcia.
Po kolejnych 6 tygodniach przystąpiono do zabiegu tenolizy na poziomie szwu FDS i FDP.
Po dalszych 8 tygodniach w badaniu kontrolnym w dniu 15.11.2002 stwierdzono bardzo dobry
wynik czynnościowy w postaci prawie pełnego czynnego i biernego zakresu ruchu w stawach
operowanego palca.
Wydaje się, że zaproponowana technika operacyjna stwarza nowe możliwości dla rekonstruk-
cji ścięgien zginaczy w postaci wdrożenia wczesnego ruchu czynnego i zaoszczędzenia prze-
szczepów ścięgien pobieranych z miejsc odległych. Wprowadzenie tej techniki wymaga po-
twierdzenia jej przydatności w badaniach klinicznych i doświadczalnych.
Słowa kluczowe: ścięgna zginacze, etapowa rekonstrukcja.

WSTĘP
„In spite of all of the investigative efforts we cannot yet

use laboratory knowledge or clinical experience to repa-

ir flexor tendons with the certainty that the majority will

have normal (or near normal) function. Our results after

30 years are still uncertain.”

Tak napisał Kessler w 1972 roku, jeden z najwięk-

szych badaczy urazów ścięgien zginaczy ręki u człowie-

ka w pracy „Use of a pedicled tendon transfer with

a silicone rod in complicated secondary flexor tendon

repairs”.

W obecnych czasach nadal nie potrafimy przewidzieć

wyniku uszkodzenia ścięgna zginacza palca ręki u czło-

wieka.

W 1965 roku Paneva – Holevich opisał metodę re-

konstrukcji ścięgien zginaczy w świeżych i zastarzałych

urazach poprzez wytworzenie pętli i szwu kikutów ścię-

gien zginacza powierzchownego palców (FDS) i zgina-

cza głębokiego palców (FDP) na poziomie śródręcza oraz

zastosowania w drugim etapie ścięgna FDS jako przed-

łużenia FDP dla odtworzenia ciągłości ścięgna.

We wspomnianej pracy z 1972 roku Kessler zastoso-

wał kombinację pomysłu Paneva – Holevitch oraz me-

tody Huntera w postaci użycia odwrócenia ścięgna FDS

i protezy silastikowej wprowadzonej od śródręcza do

końca palca.

MATERIAŁ I METODA
Wykorzystano protezę ścięgna według oryginalnego pro-

jektu autora. Użycie protezy zatwierdzono przez Komi-

sję Bioetyczną przy Akademii Medycznej w Gdańsku

27.12.2001. Proteza ta wytwarza zbliżony do naturalne-

go kanał poślizgowy w strefie pochewkowej ścięgien

zginaczy oraz dzięki uchwytowi (uchwyt obejmuje po-

łowę obwodu ścięgna) (ryc. 1) umieszczonemu na koń-

cu bliższym protezy pozwala na wytworzenie pętli po-

między FDS i FDP (ryc. 2) oraz „uczynnienie” protezy

i napięcie mięśni zginaczy. Proteza została wyproduko-

wana w dwu rozmiarach – dla dzieci 3,5 oraz dla doro-

słych 4,5 mm (szerokość protezy i średnica uchwytu

protezy).

Doniesienie wstępne dotyczy rekonstrukcji ścięgna

zginacza głębokiego wskaziciela (FDP) u 27 letniego

mężczyzny. Chory doznał uszkodzenia ścięgien zginaczy

INTRODUCTION
“In spite of all of the investigative efforts we cannot yet

use laboratory knowledge or clinical experience to repair

flexor tendons with the certainty that the majority will

have normal (or near normal) function. Our results after

30 years are still uncertain.”

This is a citation from 1972 of Kessler, one of the

biggest investigators of injuries of tendons of flexor

muscles of fingers in human, from the article “Use of

a pedicled tendon transfer with a silicone rod in compli-

cated secondary flexor tendon repairs“.

At present, we still cannot predict result of tendon of

flexor muscle of finger injury in human.

In 1965 Panev – Holevich described a method of re-

construction of flexor tendons in fresh and inveterate in-

juries by means of forming a loop and seam of stumps of

tendons of superficial flexor muscle of fingers (FDS, flex-

or digitalis superficialis) and of deep flexor muscle of

fingers ( FDP, flexor digitalis profundus) on the metacar-

pal level and use, in second phase, of tendon of FDS as

an extension of FDP to restore tendon continuity.

In the recalled article published in 1972 Kessler

applied a combination of Panev – Holevitch’ idea and

Hunter’s method by inverting tendon of FDS and intro-

ducing silicone prosthesis from metacarpus to the finger’s

end.

MATERIAL AND METHOD
Originally invented by the author tendon prosthesis was

used. The application of the prosthesis was approved by

Ethics Committee at Medical Academy in Gdansk on

27.12.2001. This prosthesis forms a close-to-natural slid-

ing channel within sheath zone of flexor tendons and

thanks to a grip (the grip wraps half of the tendon cir-

cumference) ( Fig. 1 ) placed by the proximal end of the

prosthesis allows formation of a loop between FDS and

FDP ( Fig. 2 ) and “activation” of prosthesis and flexor

muscles tension. Prosthesis was manufactured in two

sizes - for children - 3,5 and for adults - 4,5 mm (width

of prosthesis and diameter of the prosthesis grip).

The preliminary report concerns reconstruction of

tendon of deep flexor muscle of index finger ( FDP ) in

27 years old male. The patient underwent injury of ten-

dons of flexor muscles of the index finger on 05.01.2002.
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Fig. 1. (1) – tendon prosthesis – 4.5 mm in diameter for adults and
3.5 for children, (2) –  the grip of prosthesis wraps half of the tendon
circumference
Ryc. 1. (1) – proteza ścięgna o wymiarze 4,5 mm dla dorosłych
i 3,5 mm dla dzieci, (2) – uchwyt protezy obejmujący połowę ob-
wodu ścięgna

Fig. 2. Diagram connections between FDS, FDP and tendon prosthe-
sis
Ryc. 2. Schemat połączeń FDS, FDP i protezy ścięgna (opis w tek-
ście)

wskaziciela w dniu 05.01.2002. Pierwotnie (poza klini-

ką) leczono chorego operacyjnie, zastosowano szew FDP

i szynowanie dynamiczne według Kleinerta. Z powodu

złego wyniku chory został zakwalifikowany do rekon-

strukcji.

Zabieg wykonano 17.06.2002, operacja polegała na

wypreparowaniu pochewki ścięgien zginaczy wskaziciela

od podstawy palca do dalszego przyczepu FDP. Dostęp

przeprowadzono według Brunera. Następnie poprzez

„okienka” w pochewce usunięto uszkodzone fragmenty

FDS i FDP oraz dokonano rekonstrukcji pochewki ścię-

gna w obrębie A2 fragmentami usuniętego ścięgna FDS.

W odcinku dalszym dokonano wszycia protezy do kiku-

ta FDP (3 szwy proste 4 - 0), natomiast w odcinku bliż-

szym na specjalnie skonstruowanym uchwycie protezy

zakotwiczono pętlę zeszytych kikutów bliższych FDS i

FDP. Choremu zlecono wykonywanie ćwiczeń biernych

stawów MCP, PIP oraz DIP w pełnym zakresie 4 dni od

operacji oraz ćwiczeń czynnych w możliwym do wyko-

nania zakresie 2 tygodnie od operacji.

Po 3 miesiącach t. j. 09.09.2002 dokonano operacyj-

nie usunięcia protezy ścięgna i tenotomii FDS na pozio-

mie nadgarstka. Następnie wyprowadzono ścięgno FDS

w odcinek dalszy ręki i do pochewki wskaziciela, a

następnie poprzez paliczek dalszy i płytkę paznokcia

według Snowa. Palec unieruchomiono w ortezie w zgię-

ciu nadgarstka 30 stopni oraz stawu śródręczno – palco-

wego 70 stopni. Trzy doby po operacji zalecono chore-

mu wykonywać ruchy czynnego zgięcia palca z zakazem

biernego i czynnego wyprostu ograniczonego ortezą. Po

3 tygodniach od operacji zalecono choremu wykonywać

At first (outside the clinic) the patient was surgically

treated, FDP seam and dynamic splinting according to

Kleinert were applied. Because of a bad outcome the

patient was qualified for a reconstruction procedure.

The surgical procedure was carried out on 17.06.2002,

the operation consisted in dissecting free flexor tendons

of index finger from the finger base to the distal attach-

ment of the FDP. Access was provided according to

Bruner. Then, through “windows” in the tendon sheath

damaged pieces of FDS and FDP were removed and

reconstruction of tendon sheath within A2 ( annular

pulley over proximal phalanx ) with removed pieces of

FDS tendon was carried out. In the distal part, prosthe-

sis was seamed into the FDP stump ( 3 regular seams

4 - 0 ), while in the proximal section, on the purposely

prepared grip for prosthesis, the loop from proximal

stumps of FDS and FDP was anchored. Patient was told

to perform passive exercises of MCP, PIP and DIP ( MCP,

metacarpophalangeal joint, PIP, proximal interphalangeal

joint, DIP distal interphalangeal joint ) joints within full

range 4 days after surgery, and active exercises within

feasible range 2 weeks since surgery.

After 3 months, e.g. 09.09.2002 removal of tendon

prosthesis and FDS tenotomy on the level of the wrist

were performed operatively. Then, the FDS tendon was

introduced into the distal section of the hand and sheath

of the index finger, and then through distal phalanx and

the nail plate according to Snow. Finger was immobilized

in orthesis in flexion to 30 degrees, the wrist to 30 de-

grees and metacarpo-phalangeal joint to 70 degrees. Three

days after the surgery, patient was told to perform move-
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wszystkie ćwiczenia czynne palca z wyjątkiem biernego

wyprostu. Po 6 tygodniach od operacji zezwolono wy-

konywać wszystkie ćwiczenia.

12 tygodni od operacji stwierdzono ograniczenie

ruchomości stawów wskaziciela w postaci ograniczenia

wyprostu PIP 30 stopni (czynnie i biernie) oraz DIP 10

stopni (czynnie i biernie). Stwierdzono również „zacią-

ganie” skóry do przeszczepu ścięgna w okolicy dłonio-

wej kresy zgięciowej. Dokonano operacyjnej tenolizy

ścięgna.

WYNIKI
Uzyskano bardzo dobry wynik kliniczny w postaci pra-

wie pełnego zakresu ruchu w stawach operowanego

wskaziciela. Pozostaje niewielkie ograniczenie czynne-

go i biernego wyprostu DIP około 5 - 10 stopni (ryc. 3,

4, 5, 6).

OMÓWIENIE
Gojenie się ścięgien zginaczy po ich otwartych uszkodze-

niach (zwłaszcza w strefie pochewkowej czyli strefie II

według Kleinerta lub też inaczej w strefie „ziemi niczy-

jej” Bunnela) stanowi poważny problem kliniczny. Jesz-

cze trudniejsze jest leczenie w przypadku towarzyszących

uszkodzeń skóry, nerwów i kości, zastarzałych uszkodzeń

ścięgien lub niepowodzeń po operacyjnym leczeniu.

Fig. 3. Index finger active extension  – lateral view
Ryc. 3. Czynny wyprost wskaziciela – ujęcie z boku

Fig. 4. Index finger active extension – palmar view
Ryc. 4. Czynny wyprost wskaziciela – ujęcie od strony dłoniowej

Fig. 5. Index finger active flexion – lateral view
Ryc. 5. Czynne zgięcie wskaziciela – ujęcie z boku

Fig. 6. Index finger active flexion – palmar view
Ryc. 6. Czynne zgięcie wskaziciela – ujęcie od strony dłoniowej

ments of active flexion of the finger with restriction of

passive and active extension limited by the orthesis. After

3 weeks from the surgery, patient was told to perform all

active exercises of the finger except for passive exten-

sion. After 6 weeks from the surgery patient was allowed

to perform all exercises.

12 weeks after the surgery it was found that there was

a limitation of range of mobility of index finger joints in

the form of limitation of PIP extension of 30 degrees (

actively and passively ) and DIP of 10 degrees (actively

and passively). Also, it was found that there was “pull-

ing” of skin to the tendon graft in the area of palmar

flexion line. Surgical tenolysis of the tendon was per-

formed.

RESULTS
Very good clinical effect was achieved in the form of

almost full range of mobility in joints of the operated

index finger. Slight limitation of active and passive DIP

of 5-10 degrees has remained. (Fig. 3, 4).

DISCUSSION
Healing of flexor tendons after their open injuries (par-

ticularly in the sheath zone that is in the Kleinert’s zone,

or in other words in the Bunnell’s “no man’s land”) is

a serious clinical issue. Even more difficult is treatment
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Dzięki pracom Bunnella, Verdana, Huntera, Kleinerta

a w Polsce Hlavatego i Manikowskiego do powszechne-

go użytku klinicznego weszły: atraumatyczna technika

operacyjna, użycie przeszczepów oraz protez silastiko-

wych ścięgien, jednak zrosty ścięgna z otoczeniem spo-

wodowane przez migrację fibroblastów nadal ogranicza-

ją amplitudę ruchu ścięgna i powodują przykurcze pal-

ców, zwłaszcza w przypadku towarzyszących urazów

kości, nerwów i naczyń (11).

Obecnie standardem w rekonstrukcji zastarzałego

uszkodzenia ścięgien zginaczy jest plastyka z użyciem

przeszczepu ścięgna mięśnia podeszwowego w miejsce

silastikowej protezy, przy czym użycie przeszczepów

„długich” od strefy I do V według Mateva pozwala na

uzyskanie lepszych wyników, aniżeli użycie przeszcze-

pów „krótkich” (od strefy I do III), (13). W prowadze-

niu pooperacyjnym konieczne jest kilkutygodniowe ogra-

niczenie ruchomości operowanego palca co spowodowa-

ne jest zmniejszeniem wytrzymałości mechanicznej ścię-

gna na rozciąganie w okresie jego martwicy i rewasku-

laryzacji (13). Uważa się, że proces rewaskularyzacji

przeszczepu z otoczenia przebiega najintensywniej mię-

dzy 7 a 14 dniem od operacji i wówczas wytrzymałość

ścięgna jest najmniejsza (13).

Wydaje się, że poprawienie wyników leczenia zasta-

rzałych uszkodzeń ścięgien zginaczy zależy od kilku

czynników. Pierwszym jest odtworzenie kanału poślizgo-

wego dla ścięgna, co jest warunkiem prawidłowej jego

transmisji (3). Zastosowanie protez silastkowych stwarza

warunki dla odtworzenia kanału poślizgowego zbliżone-

go do naturalnego (3).

Kolejnym czynnikiem jest użycie przeszczepu o wła-

ściwościach takich, jakie ma ścięgno zginacza palca

człowieka. Przeszczep ścięgna mięśnia podeszwowego

(lub dłoniowego długiego) znacznie różni się tymi wła-

ściwościami. Po pierwsze jest ścięgnem pozasynowial-

nym (nie przebiega w pochewce ścięgna), którego zasto-

sowanie niewątpliwie w świetle badań doświadczalnych

i klinicznych daje gorsze wyniki aniżeli przeszczepy

ścięgien śródsynowialnych (14, 15). Po drugie różni się

rozmiarem od ścięgna zginacza i co najważniejsze ulega

martwicy i rewaskularyzacji co ogranicza wytrzymałość

ścięgna (13).

Zmodyfikowany przez Kesslera pomysł Panewa -

Holewitz pozwala na redukcje tych niedogodności ponie-

waż odwrócony FDS jest ścięgnem śródsynowialnym,

rozmiar jego jest przewidywalny i jest przeszczepem o

lepszym unaczynieniu i większej wytrzymałości ze

względu na rewaskularyzację śródścięgnową (16).

Kolejnym czynnikiem decydującym o wyniku lecze-

nia zastarzałych uszkodzeń ścięgien zginaczy jest sposób

zakotwiczenia przeszczepu. Przewagą pomysłu Paneva –

Holevitz - Kessler nad dwuetapową plastyka Huntera jest

obecność jednego, dalszego połączenia ścięgno – kość

(w sposobie Huntera jest jeszcze zakotwiczenie prze-

szczepu ścięgna w odcinku bliższym do kikuta bliższe-

go FDS lub FDP). Wydaje się, że poprawa wytrzymało-

ści zespolenia ścięgno – paliczek dalszy jest drogą do

in the case of accompanying injuries of skin, nerves and

bones, inveterate injuries of tendons or surgical treatment

failures. Thanks to studies done by Bunnell, Verdan,

Hunter, Kleinert, and in Poland Hlavaty and Manikows-

ki, the following came into common clinical use: atrau-

matic surgical technique, use of transplants and silicate

tendon prostheses, however adhesions of tendon to the

surrounding tissues caused by migration of fibroblasts

continue to limit amplitude of tendon movement and are

responsible for contracture of fingers, especially in the

case of accompanying injuries of bones, nerves and

vessels (11).

Currently, the standard in reconstruction of inveter-

ate damage of flexor tendons is plastic surgery with trans-

plantation of plantar flexor muscle instead of silastic

prosthesis, whilst application of “long” transplants from

zone I to V according to Matev allows for obtaining better

results, than application of “short” transplants ( from zone

I to III ) ( 13 ). In the postoperative period it is neces-

sary to limit mobility of operated finger for few weeks

what is due to decrease of tendon mechanical resistance

to stretching during period of its necrosis and revascu-

larization (13). It is thought, that the process of revascu-

larization of transplant from the surrounding tissues, runs

most intensively between day 7 and 14 since operation

and then the tendon resistance is the smallest (13).

It seems that improvement of treatment results of

inveterate injuries of flexor tendons depends on several

factors. The first one is restoration of sliding channel for

tendon, what is a condition for its correct transmission

(3). Application of silastic prostheses makes the [appro-

priate] conditions for restoration of close-to-normal slid-

ing channel. (3).

Use of transplant of such properties as human finger

flexor tendon has, is another factor. Transplantation of

tendon of plantar muscle (or of long palmar one) signif-

icantly differs with respect to these properties. Firstly, it

is an extra-synovial tendon (it does not go through ten-

don sheath), which use of gives worse results than intra-

synovial tendons transplantations in view of experimen-

tal and clinical studies without doubts ( 14, 15 ). Second-

ly, if differs in size from flexor tendon, and what is the

most important it undergoes necrosis and revasculariza-

tion, what limits tendon strength (13).

Modified by Kessler idea of Panew - Holewitz al-

lows reduction of these drawbacks because inverted

FDS is an intra-synovial tendon, its size is predictable

and is a transplant with better vascularization and big-

ger strength related to better revascularization inside the

tendon (16).

Another factor decisive for result of treatment of

inveterate flexor tendons damages is way of anchoring

the transplant. The advantage of the Panev – Holevitz –

Kessler idea over the two-step Hunter’s plastic procedure

is presence of one distal tendon-bone connection ( in the

Hunter’s method, there is also anchoring the tendon graft

within the proximal section to the proximal stump of FDS

or FDP). It seems that increase of strength of connection
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zminimalizowania ograniczeń w usprawnianiu po opera-

cji.

Uzyskany bardzo dobry wynik leczenia z użyciem

oryginalnej protezy ścięgna jest porównywalny z inny-

mi doniesieniami gdzie zastosowano zmodyfikowany

sposób Paneva – Holewitz (16, 17). Użycie przez autora

uchwytu dla pętli FDS – FDP pozwala na „uczynnienie”

protezy i zapewnienie napięcia mięśni zginaczy oraz

modelowanie połączenia FDS i FDP. Ocenę korzyści tego

pomysłu będzie można podsumować na większym ma-

teriale chorych.

WNIOSKI
Uzyskany bardzo dobry wynik zachęca do stosowania tej

metody i skłania do poszukiwań takich metod rekonstruk-

cji ścięgien zginaczy, które w prowadzeniu pooperacyj-

nym nie stawiałyby żadnych ograniczeń w usprawnianiu

i umożliwiałyby wczesny, pełny czynny ruch.
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between tendon and distal phalanx is a way to minimize

limitations in postoperative rehabilitation.

A very good treatment effect using the original ten-

don prosthesis achieved is comparable with other obser-

vations, where modified Panev – Holewitz’ method was

used (16, 17). Use of grip for FDS – FDP loop by the

author allows “mobilization” of prosthesis and ensuring

tension of flexor muscles and modelling of FDS and FDP

connection. Evaluation of benefits related to this idea will

be able to be summarized on the basis of a larger sample

of patients.

CONCLUSIONS
Very good result achieved encourages use of this meth-

od and inclines to seek for such methods of reconstruc-

tion of flexor tendons, which would not pose any limits

in the mobilization during postoperative care and would

make possible early, full-range, active movement.


