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 Dirsek eklemi kemik yapılarının varyasyonları 

 Dirsek eklemi sinovyumun varyasyonları

 Dirsek eklemi tendon varyasyonları

 Dirsek eklemi kas varyasyonları

 Dirsek eklemi bağ ve sinir varyasyonları

 GİRİŞ 

Bu yazıda, dirsek ekleminde yer alan ve pa-
tolojilere de neden olabilen anatomik varyas-
yonlar ile patolojiyi taklit edebilen anatomik 
özellikler anlatılmaktadır. Dirseğin anatomik 
varyasyonları, bu varyasyonların neden olabil-
diği patolojileri ve patolojiler ile karışabilecek 
anatomik detayları bilmek radyoloğun eklemi 
değerlendirme sürecinde doğru sonuca varabil-
mesi için önemli ve gereklidir. 

 Kemik Yapıların Anatomik Özellikleri ve 
 Varyasyonları 

Dirsek eklemi üç ayrı artikülasyonun tek 
eklem kapsülü ile çevrelenmesiyle oluşan 
kompleks bir eklemdir. Radyokapitellar eklem; 
humerus distalinin lateralinde yer alan kapitel-
lumun, fovea radiyalis olarak adlandırılan rad-
yus başındaki sığ eklem yüzeyi ile eklemleş-
mesiyle oluşur. Radyusun proksimal ucu olan 
radyus başının hemen distalinde sırasıyla rad-
yus boynu ve radyal tuberositi yer alır. Radyal 

tuberositi biseps tendonunun yapıştığı, sıklıkla 
ovoid görünümlü geniş tabanlı ossöz çıkıntıdır. 

Ulnohumeral eklem; humerusun trokleası 
ile ulnanın troklear çentiği arasında yer alan 
eklemdir. Humerusun distal kesimi eklem 
yüzünün mediyal üçte biri, troklea olarak ad-
landırılır. Ulnanın proksimal ucu olekranon 
ve koronoid çıkıntı olarak adlandırılan iki 
anatomik yapı içerir. Triseps tendonu olekra-
nonun arka yüzeyine yapışır. Düzgün anterior 
yüzeyi troklear çentiğin üst yarısını oluşturur. 
Troklear çentiğin alt yarısı ise koronoid çıkıntı 
tarafından oluşturulur. Troklear çentiğin iç ek-
lem yüzeyi yağ doku yardımıyla anterior ve 
posterior (olekranon alanı) olarak transvers 
olarak ayrılmıştır [1]. Ayrıca çentiğin içinde 
yer alan longitudinal septum da eklem kıkırdak 
yüzeyini dörde ayırır.

Proksimal radyoulnar eklem; radyus başı ile 
ulnanın radyal çentiği ve anüler ligaman ara-
sında yer alır. Radyus başının büyük eklem 
yüzeyi medialde olup; ulnanın radyal çentiği 
ile eklemleşir. Proksimal radyoulnar eklemi 
oluşturan radyus başı çevresi kıkırdakla kaplı 
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olup, radyus başının yalnızca anterolateral ke-
siminde kıkırdak bulunmamaktadır. Bu alanda 
eklem kıkırdağı ile subkondral kemik dar bir 
şerit oluşturur ve görece olarak daha zayıf olan 
bu alanda kırıklar daha sık görülür [2]. 

 Proksimal Radyoulnar Sinostoz 

Proksimal radyoulnar sinostoz, radyus ve ul-
nanın proksimal kesimlerinin kemik füzyonu 
ile karakterize, bir üst ekstremite iskelet mal-
formasyonudur. En sık radyus ve ulnanın prok-
simal üçte birlik bölümünü etkiler. Anomali 
longitudinal segmentasyon sürecinde gelişir. 
Embiyonel hayatın 26. gününde şekillenen üst 
ekstremite tomurcuğu büyür ve 35. günlerde 
dirsek birbiriyle bağlantılı üç kıkırdak taslak 
şeklini alır. Bir süre proksimal radyus ve ulna 
aynı perikondriumu paylaşır [3]. Bu süreç-
te anormal genetik ya da teratojenik faktörler 
etkili olursa bu bölgenin longitudinal segmen-
tasyonu oluşamaz, süreç proksimal radyoulnar 
sinostoz ile sonlanır. 

Proksimal radyoulnar sinostoz, klinik olarak 
2,5 yaş civarında fark edilir. Kendi başına kıya-
fet değiştirememe, kendini besleyememe, kü-
çük objeleri tutup kaldırmakta yetersizlik ve ön 
kol kısalığı ile kendini gösterir [3, 4]. Olguların 

%60’ında bilateraldir. Radyolojik olarak proksi-
mal fibröz sinostozdan radyus ve ulnanın kemik 
sinostozuna dek geniş bir yelpazede bulgular 
mevcut olabilir. Direk grafi ile tanı, özellikle 
fibröz sinostoz ve kısa segmenti etkileyen kemik 
sinostozlarda güç olabilmektedir. Multiplanar re-
konstrüksyonlar ile BT ya da MR görüntüleme 
ile tanı konabilmektedir. Kemik sinostozda iki 
kemiğin medullasının birbiriyle devamlılığı tipik 
bulgudur (Resim 1). Fibröz sinostozlarda düşük 
sinyalli fibröz yapının birbirine yakın iki kemik 
arasında uzanımı gösterilebilmektedir. Radyus 
başı dislokasyonu, radyus başı deformitesi, sün-
gerimsi kemiğin koalisyon alanında iki kemik 
arasında uzanımı ve radyal şaft eğriliği saptana-
bilir. Klasik olarak iki tipe ayrılır. Tip 1; radyus 
ve ulnanın proksimal kesimlerinin birbiriyle füz-
yonu, Tip 2; radyus başının konjenital dislokas-
yonu ve proksimal radyal epifizin hemen dista-
linden başlayan füzyon şeklinde izlenir. 

Son yayınlarda radyal pronasyon açısının; 
ön kol rotasyon açısı, ulnar iç rotasyon açısı, 
göreceli kemik sinostoz uzunluğu ve radyal 
başın nispi uzunluğu ile korelasyon gösterdiği 
bildirildi. Deformitenin şiddeti yukarıda listele-
nen ölçümler ile orantılıdır ve tedavi yöntemi-
ni deformite şiddeti belirler. Radyal pronasyon 
açısı fleksiyondaki dirsekten arka-ön pozisyon-
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Resim 1. A-B. Proksimal Radyoulnar Dizostoz. Dirsek direk grafisi (A) ve multiplanar reformat görüntü elde 
edilmiş aksiyel BT kesitleri (B) proksimal radyus ve ulnanın kısa segmentte birleşmiş olduğunu, iki kemik 
medullasının birbiriyle devamlılığını göstermektedir.
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da elde edilen direk grafi üzerinden hızlı, kolay 
bir şekilde ölçülebilir ve konjenital proksimal 
radyoulnar sinostozun ciddiyetinin güvenilir bir 
göstergesi olarak kullanılabilir [3]. Direk grafi 
üzerinden, radyus ile ulna ekseni arasındaki en 
büyük açı bulunarak bu seviyeden açı ölçülür ki 
bu genellikle radyusun proksimal kısmındadır. 
Bu açının ölçümü sinostozun oluşturduğu de-
formite şiddetini ve tedavi yöntemini seçimini 
kolayca belirlemeyi sağlayabilir.

Proksimal radyoulnar sinostoz izole bir 
anomali olabileceği gibi, Cornelia de Lange 
sendromu, Poland sendromu, karpal kemik 
koalisyonu, Klinefelter sendromu, anüler bağ 
anomalileri ve bazı kromozomal anomalilerle 
de birliktelik gösterebilir. Tedavide, anoma-

linin derecesine göre; takip ile fizyoterapi te-
davisi yapılabildiği gibi fonksiyonları kısıtlı 
olgularda farklı cerrahi düzeltme prosedürleri 
uygulanmaktadır [3, 5]. 

 Dirsek Suprakondiler Çıkıntı 

Suprakondiler çıkıntı; distal humerus ante-
romediyalinden kaynaklanan ossöz bir çıkın-
tıdır. Sıklıkla mediyal epikondilin 5 cm prok-
simalinde lokalize olur. Sağlıklı popülasyonun 
%0,1-2,7’sinde mevcut olup uzunluğu 2 ile 20 
mm arasında değişkendir. Kanca benzeri bu ke-
mik çıkıntıya Struthers bağ adı verilen fibröz bir 
band tutunur [6]. Bağ; suprakondiler çıkıntı ile 
mediyal epikondil arasında uzanır (Resim 2). 

Resim 2. A-C. Dirsek Suprakondiler Çıkıntı. Şekil 
(A), aksiyel yağ baskılı sıvıya-duyarlı  (B) ve ko-
ronal T1 ağırlıklı (C) MR görüntülerinde distal 
humerus anteromediyalinden kaynaklanan os-
söz çıkıntı (oklar) izlenmektedir. Şekil (A), supra-
kondiler çıkıntının brakial arter (koyu kırmızı) ve 
median sinir (sarı) ilişkisini göstermektedir. Strut-
hers bağı (açık kırmızı), suprakondiler çıkıntı ile 
mediyal epikondil arasında yer almaktadır.C
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Bağın kalın olması durumunda, komşuluğunda-
ki median sinir ve brakial artere bası oluşturup, 
tuzaklama sendromuna neden olabilir [7]. 

Oblik pozisyonda elde olunan direk grafi-
de suprakondiler çıkıntı sıklıkla gösterilir. MR 
görüntüleme ise hem ossöz çıkıntıyı hem de 
komşuluğundaki damar ve sinir yapıyla ilişkisini 
tanımlamada yetkindir (Resim 2) [7, 8]. Bu yapı 
ve ilişkili bağın median sinir ve brakial arter 
ile ilişkisinin bilinmesi, günlük pratikte Dirsek 
MRG tetkiklerini değerlendirirken gözden kaç-
masını engeller. 

Sinir tuzaklanması durumunda cerrahi de-
kompresyon yapılarak hasta rahatlatılabilmek-
tedir [6]. 

 Aksesuar Os Supratrokleare Dorsale 

Os supratrokleare dorsale; humerus distalin-
de, olekranon fossada lokalize olan aksesuar bir 
kemiktir. Sıklıkla asemptomatik olan aksesuar 
kemik erkeklerde ve dominant tarafta daha sık 
saptanmaktadır. Organize korteksi ve spongiöz 
kemik içeriği ile radyolojik olarak direk grafi ile 
kolaylıkla demonstre edilebilen bu kemik yapı, 
kısmen eklem içindedir ve hafifçe mobildir [9]. 
Hızla ve tekrarlayan hiperekstansiyonlarda, ak-

sesuar kemik olekranon ve olekranon fossa ara-
sında sıkışıp hasarlanarak semptomatik hale ge-
lebilir Asemptomatik olgularda genelde 1 cm’ 
den küçük boyutta olan kemik, semptomatik 
olgularda daha büyük, sklerotik ya da fragmen-
te olarak izlenebilir [9]. Dirsekte dejeneratif 
değişikliklere yol açabilir. Bu durumda cerrahi 
olarak kemiğin çıkarılması sıklıkla tercih edilen 
tedavi yöntemi olmaktadır. 

 Kapitellum Psödodefekti 

İlk kez Rosenberg ve arkadaşları tarafından 
tanımlanan psödodefekt, osteokondral lezyon 
ya da impaksiyon kırığı ile karışabildiğinden 
klinik öneme sahiptir [10]. Kapitellum poste-
rior kesiminde anterioruna göre daha küçüktür. 
Bu nedenle kapitellum posteriolateralinde dis-
tal eklem yüzünde ani bir kontur değişikliği, 
düzleşme, hafif bir basamaklanma izlenir. Bu 
görünüm kapitellum psödodefekti olarak ad-
landırılır.

Dirsek MR tetkiki yapılan hastaların 
%85’inde saptanan kapitellum psödodefekti 
5x8 mm boyutlarına dek ölçülebilir [11]. Ka-
pitellum psödodefekti en iyi koronal ve uzak 
lateral sagital MR kesitlerinde demonstre edi-
lir. Koronal MR kesitlerinde kapitellumun ek-
lem yüzeyinde ani kesinti şeklinde izlenebilir. 
Özellikle eklemde effüzyon varlığında daha iyi 
demonstre olan bu görünüm sagital kesitlerde 
düzleşme ya da çentiklenme şeklindedir (Re-
sim 3). Kapitellar psödodefekti, kapitellumda 
sık yerleşen osteokondritis disekans da dahil 
olmak üzere osteokondral lezyonlar ile karış-
tırmamak gerekir. Osteokondritis disekans, 
sıklıkla kapitellum anteriolateraline lokalize 
olmaktadır [12]. Kapitellum psödodefekti ise 
tipik olarak daha posteriorda yerleşir [13]. Eş-
likçi kemik iliği ödemi yokluğu ve posterior 
lokalizasyonu osteokondral lezyonlardan ayırt 
edici özellikleridir [14].

 Ulnar Troklear Çıkıntı ve Ulnar 
 Çentikler 

Ulna trokleası içinde longitudinal uzanımlı 
bir çıkıntı mevcut olup, trokleanın içinde me-
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Resim 3. Kapitellum Psödodefekti. Sagital ardı-
şık proton dansite MR kesitlerinde kapitellum 
posteriorunda düzleşme, sığ bir basamaklanma 
olarak izlenmektedir. Komşu korteks ve medul-
la sinyalinin normal olduğuna dikkat ediniz.
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diyal ve lateral olmak üzere iki faset oluştu-
rur. Transvers seyirli ulnar troklear çıkıntı ya 
da sırt ise olekranon ve koronoid arasında yer 
alır. Bu görünüm popülasyonun büyük bölü-
münde (%68-98) mevcuttur. Bu sırt şeklinde-
ki çıkıntıda eklem kıkırdağı bulunmamaktadır 
(Resim 4). Fonksiyonel olarak troklear oluğu 
ön ve arka olarak ayırır [15]. Sıklıkla 1-2 mm 

yükseklikte olan bu görünüm özellikle sagital 
T1 ağırlıklı sagital MR kesitlerinde demonstre 
edilmekte olup, eklem içi osteofit ya da kırıkla 
karıştırılmamalıdırlar. 

Troklear oluğun içinde, ulnar sırtın medi-
yal ve lateral kenarlarında izlenen konik şe-
killi çentiklenmeler ince kortikal kırıklar ile 
karıştırılmamalıdır. Bu çentikler “troklear olu-
ğun psödodefektleri” olarak adlandırılır (Re-
sim 5) [1]. 

 Radyus Metafizinde Çentiklenme 

Dirsek eklemi düzeyinde radyusun proksi-
mal metafizinin lateral kesiminde yapısal-var-
yasyonel olarak çentiklenme,, basamaklanma 
izlenebilmektedir [1]. Eğer fiz hattı açık ise bu 
görünüm hemen fiz hattının inferiorunda loka-
lize olarak saptanır. Varyasyonun tipik lokali-
zasyonunu bilmek, kemik defekti ya da kırık ile 
karıştırmamak için önemlidir.

 Sinovyumun Anatomik Özellikleri ve 
 Varyasyonları 

 Genişlemiş Kese Şeklinde Sinovyal 
 Girinti 

Dirsek ekleminde, eklem sıvısının uzanım 
gösterdiği sinovyal girintiler mevcuttur. Olek-
ranon, ön humeral, ulnar ve radiyal kollateral 
bağ girintileri (resesleri) ve kese şeklinde girin-
ti, adlarına uygun anatomik lokalizasyonlarda 
yer alırlar. Radyus boynunu çevreleyen kese 
şeklinde reses, anüler ligamanın hemen inferio-
runda lokalizedir [16]. Dirsek ekleminde effüz-
yon varlığında genişleyen bu sinovyal girinti, 
yanıltıcı olarak kistik lezyonu taklit edebilir. 
Anatomik lokalizasyonunun bilinmesi, patoloji 
ile karıştırmamak için önemlidir.

 Sinovyal Plika ve Plika Sendromu 

Sinovyal plikalar, embriyonel eklem septu-
munun artıklarından kaynaklanmaktadır; nor-
mal eklem gelişimi sırasında sinovyal kavitas-
yonları bölen zarların kalıntılarıdır. Genellikle 
asemptomatik olan plikalar semptomlara neden 

Resim 5. Ulnar Çentiklenme. Sagital yağ baskılı 
sıvıya-duyarlı MR kesitinde ulna troklear oluk 
içinde psödodefekt olarak da adlandırılan çen-
tiklenme (ok) izlenmektedir.
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Resim 4. Ulnar Troklear Çıkıntı. Sagital proton dan-
site MR görüntüsünde ok, troklea içinde koronoid 
çıkıntı ve olekranon bileşkesinde yer alan kemik 
çıkıntıyı göstermektedir. Kemik çıkıntı kıkırdak ile 
kaplı değildir.



olursa “plika sendromu” olarak tanımlanmak-
tadırlar [17]. Embiryonel olarak dirsek eklemi 
radyohumeral, ulnohumeral ve radyoulnar ka-
viteler şeklinde gelişir ve daha sonra bu kavi-
teler birleşir. En sık karşılaşılan sinovyal pli-
ka, radyohumeral plikadır. MR görüntülemede 
radyohumeral sinovyal plika, lateral eklem 
kapsülünden kapitellum ve radyus başı arası 
mesafeye uzanan bir sinovyal doku çıkıntısı 
olarak izlenmektedir (Resim 6). Sıklıkla anü-
ler bağ ile eklem kapsülü bileşkesi düzeyinden 
kaynaklanıp radyo-humeral eklem aralığına 
uzanır. Radyus başında farazi bir saat kadranı 
düşünüldüğünde plika; anterior (ssat 12 hizası), 
posterior (saat 6 hizası), lateral (saat 3 hizası) 
ve mediyal (saat 3 hizası) olarak lokalize ola-
bilmektedir. Posterior plika lateral uzanıyorsa 
posterolateral plika olarak adlandırılır.

Lateral plika ile lateral uzanımlı anterior ve 
posterior plikaların diğer dirsek plikalarından 
farklı olarak, tekrarlayıcı ekstansiyon ve kom-
presyon hareketlerinin sonucu olarak anüler 
bağın dış kısmının kalınlaşması ile gelişmiş 
olabileceği düşünülmektedir [18]. Dirsek pos-
terolateral plikasnın normal asemptomatik 
gönüllüler ve kadavralarda in %25 ile %90 
arasında değişen oranlarda saptandığını bildiren 
çalışmalar mevcuttur. MR görüntülemede, 
sıvıya duyarlı sekanslarda, eklem sıvısı içine 

doğru uzanan yumuşak doku sinyalli sinovyal 
kalınlaşma-katlantı olarak izlenirler. 

Sinovyal katlantının inflame olup kalınlaş-
ması “radyohumeral sinovyal plika sendro-
mu” na neden olmaktadır. Tekrarlayıcı pro-
nasyon-supinasyon hareketi yapılan yüzme 
benzeri spor ile uğraşan sporcularda, kronik 
sıkışmaya ikincil, radyohumeral sinovyal pli-
kanın kalınlaşması gelişir [19]. Lateral dirsek 
ağrısı, eklemi tam ekstansiyona getirememe 
semptomları oluşmakta ve eklem kartilajında 
hasarlanma da eklenebilmektedir [20]. 

Sinovyal plika sendromunun MR görüntü-
lemede sık saptanan bulguları; çizgisel ya da 
nodüler şekilde sinovyal plika kalınlaşması ve 
kalın plikada ödemdir. Ruiz de Luzuriaga ve 
ark. çalışmalarında 2,6 mm’den ince plikalarda 
klinik bulguların belirgin olmadığını bildirmiş-
lerdir [21]. Choi ve arkadaşları ise daha sonra 
yaptıkları çalışmalarında, MR görüntülemede 
radyus başının %30’undan fazlasını örten bü-
yüklükteki plikaların mediolateral ya da ante-
roposterior yerleşimde olmasından bağımsız 
olarak semptomlara yol açtığını göstermişlerdir 
[19]. Sinovyal plika kalın ve inflame olduğunda 
zaman sinovit, komşu eklem kıkırdağında hasar, 
subkondral kemik ödemi tabloya eklenmektedir. 

Konservatif tedavi ile düzelmeyen, postero-
lateral ağrısı olan plika sendromlu hastalarda 
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Resim 6. A, B. Posterolateral Sinovyal Plika. Koronal (A) ve sagital (B) yağ baskılı sıvıya-duyarlı MR görüntüle-
rinde humerus kapitellumu ile radyus başı arasında, posterolateralde, eklem aralığına uzanan plika (oklar) 
izlenmektedir.
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artroskopik rezeksiyon tercih edilen tedavi ol-
maktadır [22]. 

 Tendonların Anatomik Özellikleri ve 
 Varyasyonları 

 Distal Triseps Tendonu Bilaminar 
 Görünüm 

Triseps kası; mediyal, lateral ve uzun baş ol-
mak üzere üç komponente sahiptir. Uzun baş 
skapulada infraglenoid tüberositiden, lateral 
baş posterior humerus boyunca uzanan lateral 
intramuskuler septumdan ve mediyal baş distal 
humerusun posteriomediyalinden kaynaklanır. 
Triseps kası, dirseğin birincil ekstansör kasıdır. 
Distalde triseps tendonu olekranona tutunur. 

MR görüntülemede, özellikle sagital ve ko-
ronal kesitlerde distal triseps tendonu anatomi-
si ayrıntılı olarak görüntülenmektedir. Sagital 
plan MR görüntülerinde, triseps tendonunun 
distalde derin ve yüzeyel olmak üzere iki ta-
baka şeklinde yapıştığı görülebilir [23] (Resim 
7). Derin tabaka, mediyal başın tek başına bir 
tendon olarak olekranona yapışması ile oluşur-
ken, yüzeyel tendinöz tabaka, santral tendon 
olarak adlandırılan uzun baş ve lateral baş ten-
donlarının birleşmesiyle oluşan tendinöz yapı-

dır [24]. MR sagital plan görüntülerde iki ayrı 
tendinöz insersiyonun varlığının anatomik bir 
özellik olduğunu bilmek, bu durumu longitudi-
nal yırtıklardan ayırt etmek için önemlidir.

 Distal Biseps Tendonu Varyatif 
 Terminal Bifurkasyonu 

Biseps kası ve tendonu, kolun ve dirseğin 
anterior kompartmanında yer alır. Kolda bra-
kialis kasının hemen yüzeyinde-anteriorunda 
seyrederek, kubital fossayı geçip laterale doğru 
rotasyon gösterir. Ulnohumeral eklemin dista-
linde radiyal tuberositiye tutunur [12]. Radiyal 
tüberositi radyus başının 2 cm distalinde yer 
alan ossöz çıkıntı şeklindedir. 

Distal biseps tendon yırtıkları proksimal 
yırtıklara oranla çok daha nadir gelişir. Yıllık 
görülme oranı 100.000 olguda 1.2 olarak bil-
dirilmiştir [25]. Komplet ya da kısmi yırtık 
ayrımı tedavi planlaması için önemlidir ve 
MR ile ayrımı yapılır. Distal biseps tendon 
yırtığı tanısı ile kısmi-tam yırtık ayrımını 
güçleştirebilen bir tendon varyasyonu distal 
biseps tendonunun varyatif olarak iki başlı 
sonlanması yani bifid olmasıdır (Resim 8). 
Bu varyasyonda biseps tendonunun uzun ve 
kısa başı ayrı ayrı radyal tüberositiye tutun-
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Resim 7. A, B. Laminar Görünümlü Triseps Tendonu. Sagital proton dansite MR görüntüsü (A) ve kadav-
ra dirsek spesmeni sagital kesitinde (B), mediyal başın derinde ve uzun ile lateral başların tendonlarının 
birleşmesiyle oluşan santral tendonun yüzeyde seyri; distal triseps tendonunda laminar görünüm (oklar) 
oluşturmaktadır.
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maktadır. Anatomik bir varyasyon olarak po-
pulasyonun %12-25’inde distal biseps tendo-
nunun bifid şekilde radyusa tutunduğu MRG 
ile gösterilmiştir [26]. 

Bifid distal insersiyon mevcut ise, biseps kası 
kısa başına ait tendon; uzun başa ait tendonun 
anteriomedyalinde seyreder ve radyal tüberosi-
ti düzeyinde uzun başın distalinde kemiğe tu-
tunur (Resim 8) [1]. Bu anatomik varyasyona 
sahip olgularda yanlışlıkla kısmi yırtık tanısı 
konmamalıdır. Tanısal önemli bir karmaşa da 
varyatif distal biseps terminal bifurkasyonlu 
olgularda bu iki tendondan birinde ya da her 
ikisinde kısmi ya da tam kat yırtığı varlığın-
da olmaktadır [25]. Varyatif bifid distal biseps 

tendonun varlığında uzun ya da kısa başın ayrı 
ayrı hasarlanabileceği bilinmeli ve her ikisinin 
de yapışma düzeyi incelenmelidir. Terminal 
bifurkasyon durumunda tek tendonda yırtığı 
olan olgularda sıklıkla kısa başın yırtıldığı 
bildirilmektedir [27, 28].

MR görüntüleme, distal biseps tendon hasa-
rını değerlendirmek ve distal biseps tendonu-
nun varyatif terminal bifurkasyonu gibi ilişkili 
anatomik varyasyonları tanımlamak için en 
etkin görüntüleme yöntemidir. Yaralanmanın 
doğru klinik tanısının ve tedavisinin yapılabil-
mesi için radyologlar ve ortopedi cerrahları, bu 
nadir anatomik varyasyonu ve radyolojik özel-
liklerini bimelidir. 
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Resim 8. A-C. Bifürke Distal Biseps Tendonu. Tek 
tendon şeklinde normal biseps tendonunu (ok) 
gösteren aksiyel T1 ağırlıklı MR görüntüsü (A), 
varyatif bifid distal biseps tendonunu gösteren 
dirsek spesmeninden elde edilmiş aksiyel T1 
ağırlıklı MR görüntüsü (B) ile karşılaştırıldığın-
da, distal biseps tendonu bifürkasyonunda kısa 
baş (boş ok) ve uzun baş (ok) tendonlarının bir-
birinden ayrı olarak seyrettiği görülmektedir. 
Spesmenden elde edilen histolojik görüntüde 
(C); kısa baş (boş ok) ve uzun baş (ok) arasında 
yağ doku izlenmektedir. 
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 Kasların Varyasyonları 

 Palmaris Longus Kasının Varyatif 
 Yokluğu 

Palmaris longus kası humerusta mediyal epi-
kondilden orjinlenip, el bileği fleksör retinaku-
lumu ve palmar aponöroza tutunur. Bu kas el 
bileği fleksiyonuna yardımcıdır. Bağ onarımı 
gerektiren cerrahilerde palmaris longus ka-
sından yararlanılabilmektedir. Kasın yüzeyel 
lokalizasyonu nedeniyle kolay ulaşılabilirliği 
ve doğum sırasında tamamen gelişmiş olması 
tendon ve bağ rekonstrüksiyonlarında donör 
kas olarak tercih edilmesine neden olmaktadır 
[29]. Palmaris longus kasının diğer bir önemi 
de mediyan sinirin üstünü örterek onu koruyor 
olmasıdır.

Normal popülasyonun az bir bölümünde 
palmaris longus kası varyatif olarak bulun-
mamaktadır. Kadavra çalışmalarının metaana-
lizini yapmış yakın zamanlı bir çalışmada de 
palmaris longus yokluğunun Avrupa’da %24,7, 
Kuzey Amerika’da %15,5 ve Asya’da %6,8 
oranında saptandığının bildirildiği belirtilmiş-
tir [30]. Cinsiyet ayrımı da göz önüne alınarak 
Hindistan’da yapılmış prevalans çalışmasında 
ise popülasyonun %32’sinde kasın yokluğu 
tanımlanmış olup, kadınlarda %43, erkeklerde 

%21 oranında bu varyasyonun varlığı bildiril-
miştir [31]. 

Ultrasonografi ya da MR görüntüleme bu 
kasın anatomi ve varyasyonlarını demonstre 
etmekte etkin yöntemler olup, rekonstrüksiyon 
cerrahisi öncesi donör olarak kullanımı planla-
nıyorsa fonksiyonel testler yanısıra radyolojik 
olarak da kasın değerlendirilmesi önerilmekte-
dir [32].

 Ankoneus Epitroklearis 

Ankoneus epitroklearis dirsek eklemi medi-
yoposteriorunda lokalize aksesuar bir kastır. 
Aksesuar ankoneus kası olarak da isimlendiril-
mektedir. Normal popülasyonun %10-15’inde 
mevcut olduğu bildirilmektedir. Humerus 
mediyal epikondilinden kaynaklanan akse-
suar kas, olekranon mediyal korteksine yapı-
şarak sonlanmaktadır. Dirsekte kubital tünel 
seviyesinde, ulnar sinirin yüzeyinde seyre-
dip tünelin çatısını oluşturur [33]. Ankoneus 
epitroklearis ultrasonografik bakıda dirseğin 
posteromediyalinde, ince hipoekoik yumuşak 
doku olarak izlenir. Ekotekstürü diğer kas ya-
pılarla benzerdir. Kubital tünel düzeyinde kas 
tespit edildiğinde ulnar sinir de tünel düzeyinde 
ödem ve kalınlaşma açısından sonografik ola-
rak değerlendirilmelidir. MR görüntülemede 
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Resim 9. A, B. Ankoneus Epitroklearis. Aksiyel T1 ağırlıklı MR görüntüsü (A) ve spesmenden aksiyel planda 
elde edilmiş kesitsel görüntüde (B), ulnar sinirin (boş ok) komşuluğunda, posteromediyalde aksesuar an-
koneus epitroklearis kası (ok) izlenmektedir. 
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aksiyel plan kası çok iyi demonstre eder (Re-
sim 9). Kubital tünelin yüzeyinde, olekranonun 
mediyalinde normalde sadece yağ dokusu ol-
ması gereken yerde kas sinyalli yumuşak doku 
olarak saptanır. 

Ankoneus epitroklearis kası asemptomatik 
olabilmektedir. Ancak dirsekte kubital tünel 
seviyesinde ulnar sinire bası oluşturursa kubi-
tal tünel sendromuna yol açabilmektedir. Yirmi 
yıllık sürede kubital tünel sendromu nedeniyle 
opere olmuş 199 olgunun dirsek MR görüntü-
leme tetiklerinin retorspektif değerlendirildi-
ği son zamanlarda yayınlanmış bir çalışmada 
kubital tünel sendromlu olguların %13,6’sında 
aksesuar ankoneus epitroklearis kası saptandığı 
bildirilmiştir. Bu olguların diğer olgulara göre 
cerrahi sonrası daha hızlı iyileştiği ve tekrar 
cerrahi girişim gereksinimi göstermediği belir-
tilmiştir [34]. Kubital tünel sendromuna neden 
olmuş ankoneus epitroklearis kasına cerrahi 
miyotomi uygulayıp ulnar siniri dekomprese 
etmek sıklıkla uygulanan cerrahi yöntemdir. 
Ulnar sinir subluksasyonu mevcutsa submus-
kuler transpozisyon da uygulanabilir [35].

 Gantzer Kası 

Gantzer kası, ön kolun fleksör kompartma-
nında yer alan anatomik bir varyasyondur. 
Fleksör dijitorum superfisiyalis kasından na-
diren brakialis kasından kaynaklanan Gantzer 
kası, fleksör pollisis longus ya da fleksör diji-
torum profundus kasında sonlanır [36]. Gant-
zer kası, fonksiyonel olarak fleksör pollisis 
longus kasının aksesuar başı gibi davranır ve 
başparmak fleksiyonuna katkıda bulunur. Bu 
kasın embiryonel hayatta fleksör kas kitlesinin 
derin tabakasının fazladan tabakalanmasıyla 
oluştuğu düşünülmektedir. Populasyonun %68’ 
inde olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. 
Gantzer kası sık görülen bir varyasyon olup, 
özellikle anterior interossöz sinire ve mediyan 
sinire aynı anda bası oluşturabildiğinden klinik 
olarak öneme sahiptir [37].

Varyatif Gantzer kasının varlığı, anterior in-
terossöz sinir, mediyan sinir ve anterior interos-
söz artere bası oluşturabilir. Anterior interossöz 
sinir tuzaklanması Kiloh-Nevin Sendromuna 

yol açar [37]. Mediyan sinir tuzaklanması sı-
rasında da pronator teres sendromu gelişebilir 
Akut kompartman sendromunun tedavisi için 
ön kol fasyotomileri yapıldığında da bu kas 
dikkate alınmalıdır [38]. Gantzer kasının MR 
görüntüleme ile tanımlanabilmesi için varlığı 
ve yukarıda belirtilen orjin ve insersiyon ola-
sılıklarının bilinmesi gerekmektedir. Mediyan 
sinir ve anterior interossöz sinir tuzaklanmaları 
olan hastalarda bu varyatif kasın varlığı da bir 
etiyolojik faktör olabileceğinden olguların ön 
kol MR tetkikleri Gantzer kası varlığı açısın-
dan da incelenmelidir. 

 Bağların Varyasyonları 

Dirsek ekleminin stabilizasyonunda önemli 
rol oynayan bağlar, mediyal ve lateral komp-
leksler şeklindedir. En sık travmatize olan 
bağ medial kollateral bağ (MKB) dır. MKB 
kompleksi üç bant şeklinde izlenir: Anteriyor 
ve posteriyor bant ile bu iki yapı arasında yer 
alan transvers seyirli intermediet bant. An-
teriyor bant mediyal epikondilden koronoid 
çıkıntının süblim tüberkülüne uzanır. Posteri-
yor bant mediyal epikondilin posteriyoru ile 
olekranon arasındadır. MKB koronal kesitlerde 
iyi demonstre edilir [1]. Oblik bant olarak da 
adlandırılan intermediyet bant varyatif olarak 
yelpaze şeklinde geniş olabilir. Komşuluğun-
da ekstra varyatif bir bant da görülebilen diğer 
varyasyondur. Bazı olgularda bu iki varyasyon 
bir arada olabilir [39].

Lateral kollateral bağ kompleksi radyal kol-
lateral bağ (RKB), anüler bağ ve lateral ulnar 
kollateral bağ (LUKB)’dan meydana gelir. 
RKB proksimalde lateral epikondile tutunur. 
Distalde anüler bağ ile birleşir. LUKB; RKB’ın 
hemen yakınından kaynaklanıp radyus boynu-
nu çevreleyerek ulna supinatör krestinde son-
lanır. Aksesuar LUKB ve aksesuar RKB liga-
mentler literatürde tanımlanmıştır [39]. Anüler 
bağ ise en iyi aksiyel kesitlerde, radyus başını 
çevreleyen bir bant olarak tanımlanmaktadır. 
Varyasyonel olarak ulnar tarafta LUKB ile bir-
leşebilmektedir. Anüler bağın posteriyor bandı-
nın varyatif olarak üst ve alt olarak iki parçalı 
olabildiği literatürde bildirilmiştir. İnsersiyon 
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düzeyi bilobüle ya da dar olabilmektedir [40]. 
Dirsek bağlarının anatomisi ve varyasyonları-
nın ayrıntılı incelenmesi gereken durumlarda 
ince kesitler sağlayan 3 boyutlu gradiyent eko 
sekanslar uygun sekans seçimi olacaktır. 

 Sinir Varyasyonları 

Mediyan sinir brakial arter ile birlikte kolun 
anteriorunda seyreder. Dirsek eklemi seviyesi-
nin proksimalinde kolu çarprazlar, kubital tünel 
düzeyinde biseps tendonu ve brakial arterin me-
diyaline geçer. Pronator teres in iki başı arasın-
da aşağı doğru uzanıp, ön kolda fleksör dijito-
rum superfisyalis ve profundus arasında ilerler 
[41]. Varyasyonel olarak asemptomatik olgula-
rın %17’sinde mediyan sinir ön kolda pronator 
kası ve brakial kas arasında olağan dışı bir giriş 
gösterebilir. Radyal sinir; aksillada, aksiller ar-
terin posteriorunda yer alır. Teres majör kasının 
altından kol posterior kas kompartmanına girer 
ve kolda brakial artere eşlik ederek ilerler. Si-
nir lateral epikondil düzeyinde kubital fossa ve 
ön kola uzanır. Bu düzeyde derin ve yüzeyel 
dallarına ayrılır. Derin dalı supinatör kas baş-
ları arasından geçip posterior interossöz sinir 
olarak devam eder. Yüzeyel dal, radyal artere 
eşlik ederek, radyus anterolateralinde seyreder. 
Radyal sinir bifurkasyon düzeyi kişiden kişiye 
varyatif değişiklikler göstermektedir. Populas-
yonun bir kısmında lateral epikondilin proksi-
malinde, diğer kısmında distalinde bifürke ol-
maktadır [42].

Ulnar sinirin kubital tünel seviyesinde 
etkilenmesiyle oluşan kubital tünel sendromuna 
yukarıda bahsedilen aksesuar ankoneus epit-
roklearis kas basısısı neden olabileceği gibi, 
kubital tünel çatısında bağ kalınlaşması ya da 
kitle lezyonları gibi edinsel patolojiler de eti-
yolojide yer alabilmektedir [41]. MR görüntü-
leme bu bölgenin anatomisi, varyatif değişik-
likler ve kitle lezyonları açısından etkin tanısal 
araç konumundadır (Resim 9). Ulnar sinir kas 
ile benzer sinyal özelliğindedir. Ulnar nörit ta-
nısında sinirde boyut değişikliği ve sinyal artışı 
kriterleri kullanılır [43]. Ancak unutulmama-
lıdır ki, asemptomatik populasyonun dirsek 
MR görüntülemelerinde, varyatif olarak kısa 

segment yüksek sinyal izlenebilmektedir. Bu 
olguların raporlarında varyatif olabilecek görü-
nümün klinik bulgularla birlikte değerlendiril-
mesi gerektiği belirtilmelidir. 

 Sonuç 

Dirsek eklemi anatomi ve varyasyonlarını 
bilmek, bu görünümleri patolojiler ile karıştır-
mamak için esas olmakla birlikte klinik semp-
tomlara ve ikincil patolojilere yol açabilecek 
varyasyonları tanımak olguların tanı ve tedavi 
süreçlerini de belirlemektedir.
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Sayfa 366
Radyolojik olarak proksimal fibröz sinostozdan radyus ve ulnanın kemik sinostozuna dek geniş bir 
yelpazede bulgular mevcut olabilir. Direk grafi ile tanı, özellikle fibröz sinostoz ve kısa segmen-
ti etkileyen kemik sinostozlarda güç olabilmektedir. Multiplanar rekonstrüksyonlar ile BT ya da 
MR görüntüleme ile tanı konabilmektedir. Kemik sinostozda iki kemiğin medullasının birbiriyle 
devamlılığı tipik bulgudur.

Sayfa 370
Sinovyal plika sendromunun MR görüntülemede sık saptanan bulguları; çizgisel ya da nodüler 
şekilde sinovyal plika kalınlaşması ve kalın plikada ödemdir. Ruiz de Luzuriaga ve ark. çalışmala-
rında 2,6 mm’den ince plikalarda klinik bulguların belirgin olmadığını bildirmişlerdir. Choi ve ar-
kadaşları ise daha sonra yaptıkları çalışmalarında, MR görüntülemede radyus başının %30’undan 
fazlasını örten büyüklükteki plikaların mediolateral ya da anteroposterior yerleşimde olmasından 
bağımsız olarak semptomlara yol açtığını göstermişlerdir.   Sinovyal plika kalın ve inflame oldu-
ğunda zaman sinovit, komşu eklem kıkırdağında hasar, subkondral kemik ödemi tabloya eklen-
mektedir. 

Sayfa 368
Kapitellar psödodefekti, kapitellumda sık yerleşen osteokondritis disekans da dahil olmak üze-
re osteokondral lezyonlar ile karıştırmamak gerekir. Osteokondritis disekans, sıklıkla kapitellum 
anteriolateraline lokalize olmaktadır. Kapitellum psödodefekti ise tipik olarak daha posteriorda 
yerleşir. Eşlikçi kemik iliği ödemi yokluğu ve posterior lokalizasyonu osteokondral lezyonlardan 
ayırt edici özellikleridir.

Sayfa 372
Bifid distal insersiyon mevcut ise, biseps kası kısa başına ait tendon; uzun başa ait tendonun ante-
riomedyalinde seyreder ve radyal tüberositi düzeyinde uzun başın distalinde kemiğe tutunur. Bu 
anatomik varyasyona sahip olgularda yanlışlıkla kısmi yırtık tanısı konmamalıdır. Tanısal önemli 
bir karmaşa da varyatif distal biseps terminal bifurkasyonlu olgularda bu iki tendondan birinde ya 
da her ikisinde kısmi ya da tam kat yırtığı varlığında olmaktadır.

Sayfa 373
Ankoneus epitroklearis ultrasonografik bakıda dirseğin posteromediyalinde, ince hipoekoik yu-
muşak doku olarak izlenir. Ekotekstürü diğer kas yapılarla benzerdir. Kubital tünel düzeyinde kas 
tespit edildiğinde ulnar sinir de tünel düzeyinde ödem ve kalınlaşma açısından sonografik olarak 
değerlendirilmelidir. MR görüntülemede aksiyel plan kası çok iyi demonstre eder. Kubital tünelin 
yüzeyinde, olekranonun mediyalinde normalde sadece yağ dokusu olması gereken yerde kas sin-
yalli yumuşak doku olarak saptanır.

378 Eğitici Nokta



1. Aşağıdakilerden hangisi “kapitellum psödodefekti” için yanlıştır?
a. Kapitellumun anterior ve posterior kesiminin boyut farklılığından kaynaklanır
b. En iyi koronal ve uzak lateral sagital MR kesitlerinde görüntülenir
c. Kapitellumun anterioruna lokalizedir
d. Komşu kemik iliğinde ödem beklenmez
e. Bu varyasyon, osteokondritis disekans ile karıştırılmamalıdır

2. Ankoneus epitroklearis kası nerede lokalize olmaktadır?
a. Dirsek posteromediyalinde
b. Dirsek anteromediyalinde
c. Dirsek posterolateralnde
d.        Dirsek anterolateralinde
e.        Dirsekde brakialis ve biseps kasları arasındadır 

3. Biseps braki distal tendonunun bifürke-bifid olması varyasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. Bifürke tendonlar radyal tüberositiye tutunur
b. Kısa baş yırtıkları, uzun baş yırtıklarından daha sık görülür
c. Bifid biseps tendonunun kısa başı, uzun başın distalinde radyusa tutunur
d. Kısa ve uzun baş tek başına ya da bir arada hasarlanabilir
e. Populasyonun %0,1’inde görülür

4. Dirsek suprakondiler çıkıntı varyasyonu ile ilgili hangisi doğrudur?
a. Suprakondiler çıkıntı varyasyonu populasyonun %50’sinde görülür
b. Çıkıntı ile lateral epikondil arasında Struthers bağı yer alır
c. Suprakondiler çıkıntı ve kalın Struthers bağı median sinire bası oluşturabilir
d. Distal humerus anterolateralinden kaynaklanır
e. Sıklıkla ulnar arter basısı oluşturur  

5. Dirsek ekleminde sinovyal plika ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Sinovyal plikalar, sıklıkla embriyonel eklem septumu artıklarından kaynaklanır
b. Sinovyal plika sendromunda, semptomlar cerrahi sonrası artış gösterdiğinden tedavide cer-

rahi uygulanmaz
c. Dirsekte en sık karşılaşılan sinovyal plika, radyohumeral plikadır
d. Dirsek sinovyal plika sendromunda, MR görüntülemede sıklıkla kalın ve inflame, ödemli 

plika saptanır  
e. Sinovyal plika sendromuna, sinovit ve eklem kıkırdak hasarı eşlik edebilir

Cevaplar: 1c, 2a, 3e, 4c, 5b
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