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 Ossöz Varyasyonlar

 Kas ve Tendon Varyasyonları

 Vasküler ve Nöral Varyasyonlar 

 GİRİŞ 

El ve el bileği anatomik varyasyonlar açısından 
zengin bir bölge olup, bu bölgeye ait radyolojik 
görüntülerin doğru yorumlanmasında bu varyas-
yonların ve diğer asemptomatik durumların bilin-
mesi önem taşımaktadır. Varyasyonlar kemik, kas 
ve/veya tendon, arter ya da sinir dokusu kaynaklı 
olabilir, genellikle asemptomatik seyretmekte ve 
insidental olarak saptanmaktadır. Varyasyonların 
patolojik bulgu olarak raporlanması gereksiz cer-
rahi girişimlere neden olabilmektedir. Bu yazıda el 
ve el bileğinde görülen çeşitli varyasyon ve asemp-
tomatik süreçlerin doğru tanınmasında yardımcı 
olabilecek radyolojik bulguları ve olası ayırıcı ta-
nıları özetlenmiştir.

 Ossöz Varyasyonlar

 Karpal koalisyonlar: 

İlk olarak 1779’da Sandifort tarafından ta-
nımlanan karpal koalisyon, intrauterin 4-8. 

haftalarda ortak embriyolojik karpal prekür-
sörün yetersiz kavitasyonuna bağlı ortaya 
çıkmaktadır. Sinovyum ve intrakapsüler yapı-
ları oluşturacak olan gevşek santral tabaka ve 
eklem kıkırdaklarını oluşturacak olan iki adet 
yoğun tabaka olmak üzere komşu kemikler ara-
sındaki kıkırdak geçiş zonunda üç adet tabaka 
bulunmaktadır. Santral tabakanın oluşumunda-
ki eksiklik miktarı koalisyon derecesini belir-
lemektedir. Santral tabakanın hiç oluşmaması 
durumunda normal bir eklem yapısı gelişeme-
mekte ve komplet koalisyon oluşmakta; sant-
ral tabakanın kısmen var olduğu durumlarda 
ise inkomplet koalisyon gelişmektedir [1, 2]. 
Füzyonlar içeriğine göre fibröz (sindesmoz), 
kıkırdak (sinkondroz) ya da kemik yapıda (si-
nostoz) olabilir. İzole karpal koalisyon preva-
lansı beyaz ırkta %0,1, siyah ırkta %0,6 ola-
rak bildirilmiştir [3] ve genellikle bilateraldir 
[4]. Karpal koalisyonlar diğer el ve el bileği 
anomalileri ile birlikte görülebilir. Özellikle 
lunotrikuetral koalisyonun Turner sendromu, 
Holt-Oram sendromu, Ellis-van Creveld send-
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romu ve artrogripozis ile birlikteliği sıktır [5]. 
İdyopatik koalisyonlar aynı sıradaki karpal ke-
mikler arasında görülürken sendromik ya da 
enfeksiyon sonrası gelişen koalisyonlar komşu 
sıralardaki karpal kemikleri de etkilemektedir 
[6]. Herediter koalisyon eşey bağımlı olmayan 
bir dominans ile geçiş göstermektedir [7]. 

El bileğinde en sık görülen koalisyon tipi lu-
notrikuetral koalisyon (LTK) olup (Resim 1) 
karpal koalisyon olgularının yaklaşık %90’ını 
oluşturur. Minnaar [8] 1952 yılında LTK’ları 
düz grafi bulguları ve kemik sinostoz derece-
sine göre sınıflandırmıştır, daha sonrasında bu 
sınıflandırma diğer karpal koalisyonlar için de 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sınıflanmaya 
göre LTK 4 tipe ayrılmıştır: tip 1, kemik füz-

yon olmadan psödoartroz; tip 2, kısmi kemik 
füzyon (ikinci en sık tip); tip 3, tam kemik füz-
yon (en sık tip); tip 4, tam kemik füzyon ve eş-
lik eden diğer karpal anomaliler (en az görülen 
tip) (Şekil 1). Bu sınıflama yaygın bir şekilde 
kullanılsa da yetersiz kaldığı durumlar mevcut-
tur. Bu nedenle Burnett 2011 yılında daha basit 
bir sınıflama öne sürmüş ve karpal koalisyon 
olgularını ossöz ve non-ossöz olarak iki gruba 
ayırmıştır [9]. 

Lunotrikuetral koalisyon genellikle asempto-
matik olup insidental saptanmaktadır. Minna-
ar tip 2, 3 ve 4 olgularındaki kemik füzyonun 
sabitleyici etkisinin semptom gelişimini engel-
lediği düşünülmektedir [10]. Karpal kemikler 
arasındaki kıkırdağın incelmiş olması ve anor-
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Resim 1. A-C. Lunotrikuetral koalisyon. Koronal 
(A) T1-ağırlıklı, (B) T2-ağırlıklı yağ-baskılı ve ak-
siyel T2-ağırlıklı yağ-baskılı (C) görüntülerde lu-
nat-trikuetrumda ossöz füzyon (Minnaar tip 2) 
görülüyor. C
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mal eklem mekaniğine bağlı tip 1 olgularda 
dejeneratif osteoartrit gelişebilmektedir [11]. 
Nadiren de olsa fibröz ya da kıkırdak yapılarda 
gelişen dejeneratif değişiklikler ve/veya psödo-
artroza bağlı tip 1 olgular el bileği mediyalinde 
ağrı ile başvurabilir. Bu olgularda konservatif 
tedavi ile başarı sağlanamadığı durumlarda art-
rodez etkin bir tedavi yöntemidir [12].

İkinci sıklıkta görülen kapitohamat koalis-
yonlar oldukça nadir olup literatürde az sayıda 
olgu bildirilmiştir [4, 13, 14]. 

Osifikasyon merkezlerine bağlı bu koalis-
yonlar 6-15 yaş arasında düz grafide osifiye ya-
pının görünür hale gelmesiyle tanı alabilir. Lu-
notrikuetral koalisyon olgularında skafolunat 
eklem aralığı normalden geniş olsa da yapılan 
çalışmalarda bu olgularda skafolunat instabilite 
bulgusu saptanmamıştır. Bu nedenle skafolunat 
eklem aralığındaki genişlemenin kompansatuar 
olduğu ve normal bir varyant olarak değerlen-
dirilmesi gerektiği savunulmaktadır [15]. 

Karpal koalisyonların değerlendirilmesinde 
MRG günümüzde önemli bir modalitedir. Düz 
grafilere benzer şekilde MR görüntülerde tip 1 
LTK’da lunotrikuetral eklem aralığı daralmış 
olup ekleme bakan yüzlerde düzensizleşme ve 
eşlik eden skleroz dikkati çeker. Subkondral 
kistler MRG’de düz grafiye göre çok daha ko-
lay tespit edilebilir. Özellikle ağrısı olan olgu-
larda sıvıya hassas sekanslarda ekleme komşu 

kemik iliği ödemi MRG’de görülebilir. İntra-
venöz kontrast madde enjeksiyonu sonrasında 
sinovyumdaki fibrovasküler doku, subkondral 
kistler ve ödem sahasında parlaklaşma saptan-
makla birlikte bu bulguların tanıya belirgin bir 
katkısı bulunmamaktadır [16]. Manyetik rezo-
nans görüntülemenin eşlik eden yumuşak doku 
patolojilerini gösterebilmesi operasyon öncesi 
ayrıntılı planlamaya yardımcı olur. 

 Aksesuar kemikçikler 

Komşu kemikten ayrı izlenen, ikincil osifi-
kasyon merkezlerine aksesuar kemikçik adı 
verilir. Genellikle doğumsal olduğu düşünül-
mektedir. El bileği aksesuar kemikçikler açı-
sından zengin bir bölge olup yaklaşık 20 kadar 
aksesuar kemikçik tanımlanmıştır [17]. Tipik 
yerleşimlerinin bilinmesi bu kemikçiklerin ta-
nısını kolaylaştırmaktadır. En sık görülen ak-
sesuar kemikçikler os stiloideum ve lunuladır 
(Şekil 2). 

 Karpal boss  

İkinci ya da 3. karpometakarpal eklem dor-
sumundaki nodüler çıkıntıya karpal boss (KB) 
adı verilir (Resim 2). İlk kez Fiolle [18] tara-
fından 1931 yılında tanımlanan KB insidental 
olarak saptanabilmekle birlikte, semptomatik 

Şekil 1. Minnaar sınıflaması Şekil 2. El ve el bileğindeki aksesuar ke-
mikçikler.
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olduğunda olgular bu bölgede lokal şişlik ve/
veya ağrı ile başvurmaktadır [6]. Olguların 
1/3’ünde ganglion eşlik etmektedir [19]. Kar-
pal boss genellikle 30-40 yaş arasında bul-
gu vermekle birlikte çok daha genç ve yaşlı 
semptomatik olgular da bildirilmiştir [16, 
20]. Cinsiyetler arasında insidansta anlam-
lı farklılık saptanmamıştır. Fizik muayenede 
2-3. karpometakarpal eklem dorsal yüzündeki 
şişlik bir sinovyal kisti ya da yumuşak doku 
tümörünü taklit edebilir [16, 20]. Olguların 

%12’sinde lezyon bilateraldir [21]. Ağrı pal-
mar fleksiyonda, fazla kullanım ile ve zorlu 
ekstansiyonda artar; dinlenme ile azalır [20]. 
Karpal boss’un oluşum nedenleri –olası bir-
çok etyoloji öne sürülmekle birlikte‒ ke-
sin olarak bilinmemektedir. Olası sebepler 
arasında dejeneratif süreçler, mikrotravma, 
ekstansör karpi radyalis tendonunun kronik 
traksiyonu, ekzostozlar sayılabilir [22]. Bu 
yerleşimdeki aksesuar kemik olan os stiloi-
deum diğer bir önemli etyolojik faktör olup 

Resim 2. A-D. Karpal boss. Lateral el grafisinde karpometakarpal eklemler düzeyindeki küçük ossöz 
yapının (ok) (A), sagital proton dansite-ağırlıklı yağ-baskılı sekansta kapitat kemik ile komplet füzyonu 
(ok) izleniyor (B). Lateral el grafisinde karpometakarpal bileşke düzeyinde 3. metakarp ile kapitat ke-
mik arasındaki ossöz yapının (ok) (C) ve sagital proton dansite-ağırlıklı yağ-baskılı görüntüde parsiyel 
füzyonu izleniyor (ok) (D). 
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prevalansı asemptomatik popülasyonda %1-4 
arasında değişmekle birlikte KB olan olgular-
da görülme insidansı %8-26’ya ulaşmaktadır 
[16]. Üçüncü metakarp bazisi dorsal- radyal 
yüzündeki birleşme göstermeyen kemik frag-
man için os stiloideum terimi kullanılırken, bu 
düzeydeki fragmantasyon göstermeyen ossöz 
çıkıntı için KB terimi kullanılmaktadır [23].

Tanıda muayene bulguları ve düz grafi ge-
nellikle yeterli olmaktadır. Karpal boss tanısı 
için kullanılan iki adet radyografik tanjansi-
yel projeksiyon mevcuttur. Cuono projeksiyo-
nunda el 30-40 derece supinasyonda ve 20-30 
derece ulnar deviasyonda iken lateral görün-
tü alınır. Karpal köprü grafisinde elin dorsal 
yüzü film üzerindeyken el bileğine 90 derece 
palmar fleksiyon yaptırılır ve ışın el bileğine 
doğru süperoinferiyor yönde 45 derece açılan-
dırılarak gönderilir. Cuono projeksiyonu daha 
güvenilir ve pratik olarak görülmektedir [20]. 
Bununla birlikte kemik süperpozisyonu, kom-
şu yumuşak dokuların değerlendirilememesi 
nedeniyle düz grafilerin tanıdaki yeri sınırlıdır. 
Ayrıca kemik patolojinin gösterilememesi KB 
sendromunu dışlamak için yeterli değildir [16]. 
Ultrasonografi ile kemik patolojiler optimal de-
ğerlendirilememektedir ancak yüksek frekanslı 
(15-18 mHz) problar ile US eşlik eden tendi-
nopati, sinovyal kist ya da sinovyal hipertrofi 
hakkında bilgi verebilir. 

Manyetik rezonans görüntülemede özellikle 
3B gradiyent eko sekanslar kemik konturla-
rının değerlendirilmesine imkan verir. Ağrılı 
KB olgularında aksesuar kemikteki kemik ili-
ği ödeminin tespiti MRG ile mümkündür. [16, 
22]. Ayrıca MRG kemik patolojilerinin yanı 
sıra komşu yumuşak dokulardaki olası pato-
lojileri ve dorsal ligaman hasarlarını da orta-
ya koyabilmektedir. Kontrast sonrası alınan 
görüntülerde hipertrofiye sinovyumda infla-
matuar parlaklaşma izlenebilir [22]. Özellikle 
persistan ağrılı olgularda, dejeneratif değişik-
liklerin gösterilmesinde ve operasyon öncesi 
değerlendirmede MRG değerlidir. 

Karpal boss tedavisinde konservatif yakla-
şım önceliklidir. Non-steroid anti-inflamatuar 
ilaçlar ve hareket kısıtlamasının yeterli olmadı-

ğı olgularda intraartiküler uzun etkili kortikos-
teroid enjeksiyonu denenebilir. Bu tedavilere 
yanıt olmadığı durumlarda cerrahi eksizyon 
gerekebilmektedir [20, 22]. 

 Lunula (os ulnostiloideum) 

Trikuetrum ile ulnar stilod proses arasında 
triangular fibrokartilaj kompleksi içerisinde 
yerleşim gösteren bu aksesuar kemikçik zaman 
zaman stiloid proses ile füzyon gösterebilmek-
te ve elonge bir stiloid proses görünümüne ne-
den olabilmektedir (Resim 3). 

Daha nadir görülen aksesuar kemikçikler 
arasında os triangulare (ulnar fovea distalinde, 
os ulnostiloideuma göre daha radyalde) (Resim 
3), epilunatum (lunatum dorsumunda), trape-
zium sekondarium (trapezium süperomediyal 
yüzünde) ve os hamuli proprium (hamat kan-
casının sekonder osifikasyonu) sayılabilir [6]. 

 Tip 2 lunatum 

Midkarpal eklem yüzü sayısına göre iki tip lu-
natum mevcuttur: Kapitat kemik ile tek bir ek-
lem yapan tip 1, hamatum ile mediyalde ikinci 
bir eklem yapan tip 2 lunatum (Resim 4). Her 
iki lunatum tipinin prevalansı birbirine yakındır 
[6]. Tip 2 lunatum görülme sıklığı idyopatik ul-
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Resim 3. Ulna distal ucu komşuluğunda os ulnosti-
loideum (ok) ve bunun radiyalinde os triangular-
eye (ok başı) ait aksesuar kemikçikler var.
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nar impaksiyon sendromunda artmıştır [24]. Ka-
davra çalışmalarında tip 2 lunatum sıklığı %65 
olarak bildirilmiş olup bu olguların %44,4’ünde 
hamatum proksimal ucunda ciddi kıkırdak kay-
bı saptanmıştır [25]. Bu olgularda hamatum 
proksimal ucunda gelişen dejeneratif değişik-
liklere bağlı hastalar ulnar tarafta ağrı ile başvu-
rabilmektedir. Ayrıca literatürde tip 2 lunatum 
olgularında ligamanlarda yapısal değişiklikler 
olabileceği [25] ve skafoid başta olmak üzere 
karpal kemiklerin mekaniğinde bozulmaya ne-
den olduğu [26, 27] çeşitli çalışmalarda göste-
rilmiştir. Abe ve arkadaşlarının [28] 15 olgunun 
BT görüntüleri ile yaptığı 3 boyutlu kinematik 
çalışmada radyalden ulnar tarafa deviasyon sı-
rasında tip 2 lunatum olgularında lunotrikuetral 
gerilme etkisine bağlı lunotrikuetral interossöz 
ligaman hasarı oluşabileceği öne sürülmüştür. 
Benzer şekilde mekanik değişikliğe bağlı ska-
foid-trapezium-trapezoid osteoartriti gelişimine 
neden olabilmektedir [29]. Skafoid non-union 
ile takip edilen olgularda yapılan çalışmalarda 
tip 2 lunatum varlığında DİSİ (Dorsal İnterka-
le Segment İnstablitesi)’nin daha az görüldüğü 
ve kırık hattının tip 1 lunatum olgularına göre 
anlamlı olarak daha proksimalde yer aldığı gös-
terilmiştir [30].

Lunatum morfolojisinin değerlendirilmesin-
de, düz grafilere ek olarak MRG hem lunatum 
morfolojisini gösterebilmesi hem de eşlik eden 
hamat kemikteki sinyal değişikliklerini ortaya 

koyabilmesi nedeniyle önemli bir tanı aracıdır 
(6). Çoğu tip 2 lunatum olgusuna kondromalazi 
eşlik etmekle birlikte bu bulgu MR görüntüle-
rinde her zaman izlenemeyebilir [31]. 

 Ulnar varyans 

Ulnar varyans komşu ulnokarpal ve radyo-
karpal eklem yüzlerinin birbirine olan pozis-
yonuna göre adlandırılır. Tanı standart postero-
anteriyor el bileği grafisinde (avuç içi masada, 
dirsek 90 derece fleksiyonda ve omuz yüksek-
liğinde abdüksiyonda, el bileği ve ön kol nöt-
ral pozisyonda) Hulter kriterlerine göre konur 
[32]. Ulnar varyans el bileğinin pozisyonu ile 
kolaylıkla değişebilmektedir ve pronasyonda 
artar. Pozitif ulnar varyansta ulna radyustan 2 
mm ya da daha fazla uzun iken, negatif ulnar 
varyansta ulna radyustan 1 mm ya da daha faz-
la kısadır. Arada kalan olgular nötral varyans 
olarak adlandırılır (Resim 5) [16, 32]. 

Ulnar impaksiyon sendromu pozitif ulnar var-
yans olgularında uzun ulnanın karpal kemikler 
ile normalden fazla temas etmesine bağlı gelişen 
ağrılı bir klinik durum olup dejeneratif triangu-
lar fibrokartilaj kompleks yırtıkları eşlik edebi-
lir. Olgular genellikle pronasyon ve supinasyon 
kaybı ile başvurur. Pozitif varyansın ileri olduğu 
olgularda radyokarpal mobilizasyon da etkile-
nebilmektedir. Düz grafide ileri olgularda ulna 
distal uçta ve lunat kemiğin proksimal-ulnar yü-
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Resim 4. A, B. Tip 1 ve tip 2 lunatum. Arka-ön el bileği grafisinde tip 1 (A) ve tip 2 (B) lunatum izleniyor. 
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zünde skleroz ve subkondral kistler izlenebilir. 
Tedavi öncelikle konservatif olmakla birlikte, 
dirençli olgularda ulnanın cerrahi olarak kısaltıl-
ması uygulanabilmektedir [16, 32].

Ulnar sıkışma sendromu ise negatif ulnar 
varyans olgularında görülmekte olup kısa ulna 
ile radyus distal ucunun normalden fazla temas 
etmesine bağlı ortaya çıkar. Düz grafide dis-
tal radyusta, distal radyoulnar eklemin hemen 
proksimalinde dejeneratif değişiklikler görüle-
bilir. Erken dönemde tanıda MRG faydalı olup 
sıvıya hassas sekanslarda bu düzeyde kemik 
iliği ödemi izlenir. Konservatif tedaviden fayda 
görmeyen olgularda distal radyusun kısaltılma-
sı, ulnanın uzatılması ya da dirençli olgularda 
distal ulnanın eksizyonu denenebilir [16, 32].

 Pisotrikuetral örtüşme (lipping) 

Pisotrikuetral eklemdeki osteoartritik de-
ğişiklikler ulnar taraflı el bileği ağrısının bir 
diğer sebebini oluşturmaktadır. Pisotrikuetral 
örtüşme sık görülen bir varyant olup özellikle 
ağrı ile başvuran olgularda görüntülemede ek-
lemdeki gerçek osteofitlerden ayrılmalıdır [6]. 

 Kas ve Tendon Varyasyonları 

Literatürde el bileğinde görülen çeşitli kas 
varyasyonları bildirilmiştir. Anatomik varyas-
yonlar genellikle asemptomatik olup yerleşi-
mi ve uzanımına bağlı bazı olgular kompresif 

Resim 5. A-C. Ulnar varyans. Posteroanteriyor el 
bileği grafilerinde radyus lunat fossası ile ulna 
foveadan çizilen iki çizginin birbirine göre olan 
pozisyonu, aynı düzeyde ise nötral (A), ulna fo-
veadan geçen çizgi yukarıda ise pozitif (B) ve 
aşağıda ise (C) negatif ulnar varyans olarak ad-
landırılır.
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nöropati bulguları ile başvurabilmektedir. El 
bileğinde en sık görülen kas varyasyonu ak-
sesuar abdüktor digiti minimi olup olguların 
%24’ünde izlenir [33]. Aksesuar abdüktör 
digiti minimi kası genellikle pisiform kemi-
ğin radyalinde ve anteriyorunda lokalizedir 
ve Guyon kanalı ile yakın komşuluk göster-
mektedir [32, 34]. Genellikle asemptomatik 
olmakla birlikte, özellikle kas hipertrofiye ol-
duğunda ulnar ya da median sinir nöropatisi 
ile kendini gösterebilmektedir [35]. Birçok 
varyantı bulunan palmaris longus kası tipik 
olarak proksimal kesimde kas, distal kesimde 
tendinöz yapıdadır. Ancak proksimalde tendi-
nöz-distalde kas, ya da tümüyle kas yapıda, 
hatta digastrik morfolojide olabilmektedir 
[36]. Popülasyonun %4-25’inde palmaris lon-
gus kası görülmez [34, 37]. Palmaris longus 
varyantları ön kolda ve el bileğinde yumuşak 
doku kitleleri ve eşlik eden median ve ulnar 
sinir bası semptomları ile birlikte görüle-
bilmektedir [38]. Aksesuar ekstansör karpi 
radyalis, ekstansör karpi radyalis longus ve 
brevis arasında yerleşir ve tendonu ikinci eks-
tansör kompartmandan geçer. Eğer tek başına 
orjin aldıysa intermediate ekstansör karpi rad-
yalis olarak isimlendirilir [37]. Büyük oranda 
bilateral olan bu varyasyonun görülme sıklığı 
kadavra çalışmalarında %10-24 olarak bil-
dirilmiştir [39]. Karpal tünelden köken alan 

lumbrikal kaslar hipertrofiye olduklarında 
nöropatik tablolara yol açabilmektedir [32]. 
Ekstansör digitorum brevis manus ve 2. par-
mağın digastrik fleksör digitorum süperfisya-
lis kası nadir görülen diğer kas varyasyonları-
dır [40, 41]. 

 Vasküler ve Nöral Varyasyonlar 

 Persistan median arter 

Persistan median arter nadir görülen bir ana-
tomik varyasyon olup literatürde bildirilen 
sıklığı %2 ile 4 arasında değişmektedir [42]. 
Genellikle semptomatik olmakla birlikte trom-
bozu ya da genişlemiş median arterlere bağlı 
karpal tünel sendromu gelişen olgular tariflen-
miştir [43]. 

 Bifid ya da proksimalde bölünen 
 median sinir 

Median sinirin karpal tünel hizasından daha 
proksimalde bölünmesi ya da bifid median si-
nir nadir görülen bir varyasyon olup insidansı 
%3 olarak bildirilmiştir (Resim 6) [44]. Karpal 
tünel sendromuna neden olabilen bu durumun 
özellikle karpal tünel serbestleştirilmesi plan-
lanan olgularda preoperatif dönemde tespiti 
önem taşımaktadır.

Resim 6. A, B. Bifid median sinir ve persistan median arter. Aksiyel T1-ağırlıklı (A) ve yağ-baskılı proton 
dansite-ağırlıklı (B) görüntülerde bifid median sinir arasında lokalize persistan median arter izleniyor (ok)

A B
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Sayfa 381
El bileğinde en sık görülen koalisyon tipi lunotrikuetral koalisyon (LTK) olup, karpal koalisyon 
olgularının yaklaşık %90’ını oluşturur.

Sayfa 384
Midkarpal eklem yüzü sayısına göre iki tip lunatum mevcuttur: Kapitat kemik ile tek bir eklem yapan 
tip 1, hamatum ile mediyalde ikinci bir eklem yapan tip 2 lunatum.

Sayfa 384
Manyetik rezonans görüntülemede özellikle 3B gradiyent eko sekanslar kemik konturlarının değer-
lendirilmesine imkan verir. Ağrılı KB olgularında aksesuar kemikteki kemik iliği ödeminin tespiti 
MRG ile mümkündür. 

Sayfa 385
Ulnar varyans komşu ulnokarpal ve radyokarpal eklem yüzlerinin birbirine olan pozisyonuna göre 
adlandırılır. Tanı standart posteroanteriyor el bileği grafisinde (avuç içi masada, dirsek 90 derece 
fleksiyonda ve omuz yüksekliğinde abdüksiyonda, el bileği ve ön kol nötral pozisyonda) Hulter kri-
terlerine göre konur.
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1. Lunotrikuetral koalisyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. El bileğinde en sık görülen koalisyon tipidir.
b. En sık Minnaar tip 3 görülür.
c. Olgular sıklıkla el bileğinde ağrı ile başvurur.
d. Turner sendromu ile birlikte görülebilir.
e. Tedavide ilk seçenek konservatif yaklaşımdır.  

2. Karpal boss’un radyolojik değerlendirilmesine ilişkin hangisi yanlıştır?
a. Cuono projeksiyonu kemik varyantın tespitinde tercih edilen projeksiyondur.
b. Özellikle ağrılı olgularda sıvıya hassas sekanslar kemik iliği ödemini ortaya koyabilir
c. Karpal boss ön tanılı hastada US kemik hakkında bilgi veremese de eşlik eden tendinopatiyi 

gösterebilir. 
d. Eşlik edebilecek diğer patolojileri de gösterebilmesi nedeniyle preoperatif MRG tercih edi-

len değerlendirme yöntemidir.
e. Düz grafilerde kemik patoloji saptanmaması karpal boss tanısını dışlamak için yeterlidir.

3. Aşağıdaki aksesuar kemikçiklerden hangisi diğerlerinden daha sık görülmektedir?
a. Os triangulare
b. Os epilunatum
c. Os trapezium sekundarium
d. Os stiloideum
e. Os hamuli proprium

4. Tip 2 lunatum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Lunat kemikte, hamatum için ikinci bir eklem yüzü vardır.
b. Kondromalazi eşlik edebilir.
c. İnterkarpal ligamanlarda değişikliklere ve hasarlara neden olabilir.
d. Hamatumda ortaya çıkan dejeneratif değişikliklere bağlı olgular ulnar tarafta ağrı ile başvurabilir.
e. Kondromalazi MRG'de tip 2 lumatum olan tüm olgularda görülür. 

5. Ulnar varyans ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. Ulnar varyans komşu ulnokarpal ve radyokarpal eklem yüzlerinin birbirine olan pozisyonu-

na göre adlandırılır. 
b. Tanı standart posteroanteriyor el bileği grafisinde (avuç içi masada, dirsek 90 derece fleksi-

yonda ve omuz yüksekliğinde abdüksiyonda, el bileği ve ön kol nötral pozisyonda) Hulter 
kriterlerine göre konur.

c. Ulnar impaksiyon sendromu pozitif ulnar varyans olgularında uzun ulnanın karpal kemikler 
ile normalden fazla temas etmesine bağlı gelişir.

d. Ulnar sıkışma sendromunda kısa ulna ile radyus distal ucunun temasına bağlı distal radyus-
ta, distal radyoulnar eklemin hemen proksimalinde dejeneratif değişiklikler görülür.

e. Pozitif ve negatif varyans olgularında tedavide cerrahi ilk seçenektir.  

Cevaplar: 1c, 2e, 3d, 4e, 5e
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