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Girifl
Radyokarpal ç›k›k 20-40 yafl›ndaki genç erkeklerde,

ba¤ ve yumuflak doku zedelenmesini içeren yüksek enerji-
li travmalar› takiben geliflir.[1,2] Bu konuyla ilgili bugüne ka-
dar yaz›lan makaleler genellikle olgu sunumu fleklinde-
dir.[1,2,5-10] Radyokarpal ç›k›k tedavisinde tam bir fikir birli¤i
oluflmam›flt›r. Literatürde radyokarpal ç›k›k tedavisinde,
kapal› redüksiyon ve alç›lama, kapal› redüksiyon ve ekster-
nal fiksasyon, aç›k redüksiyon ve pin fiksasyonu kullan›l-
m›flt›r.[1,5-7,9,10]

Bu yaz›da radius distal uç volar kenar k›r›¤› ile birlikte
volar radyokarpal ba¤ zedelenmesi olan bir olgu sunulmufl,
klinik bulgular› ve tedavi seçenekleri tart›fl›lm›flt›r.

Olgu Sunumu

On dokuz yafl›nda erkek olgu motosiklet kazas› sonucu
acil servise baflvurdu. Olgunun el bile¤i fleksiyon ve eks-
tansiyonu a¤r›l› idi. El bile¤inde ödem ve hareket k›s›tl›l›-
¤› vard›. Çekilen el bile¤i 2 yönlü grafisinde radyokarpal
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Özet

Radius k›r›¤›yla birlikte olan veya olmayan radyokarpal ç›k›k oldukça
nadir görülen bir yaralanmad›r. Volar radyokarpal ç›k›klar genellikle
dorsal kapsüler ve ligamentöz yap›lar›n zedelenmesi ile birliktelik gös-
terir. Bu yaralanman›n tedavisi ve fonksiyonel sonuçlar› hakk›nda net
bilgiler bulunmamaktad›r. Radyokarpal ç›k›k tedavisinde kapal› redük-
siyon alç› ile takip, Kirshner teli ile fiksasyon, aç›k redüksiyon ile bafla-
r›l› sonuçlar elde edildi¤ini bildiren çal›flmalar vard›r. Biz bu yaz›m›zda
19 yafl›nda motorsiklet kazas› sonucu acil servise baflvuran, sa¤ el bile-
¤inde radyokarpal eklem ç›k›¤›, radius distal uç volar kenar k›r›¤› ve vo-
lar radyokarpal ba¤ yaralanmas› olan erkek olguyu sunduk. Tedavide
radyokarpal eklemin aç›k redükte edilerek, Kirshner teli ile k›r›¤›n in-
ternal fiksasyonu ve anchor sütür ile palmar radyokarpal ba¤ tamiri uy-
gulad›k. Postoperatif 8. ayda yap›lan kontrollerinde ve radyolojik tet-
kiklerde k›r›¤›n kaynad›¤› ve eklemin stabil oldu¤unu gözlemledik.
Günlük aktivite esnas›nda herhangi bir a¤r› ya da rahats›zl›k olmad›¤›-
n› ve eklem hareket aç›kl›¤›n›n tam oldu¤unu saptad›k. 

Anahtar sözcükler: Radyokarpal ç›k›k, el bile¤i ç›k›¤›, radyokarpal ba¤
y›rt›¤›.

Abstract

Radiocarpal joint dislocation, with or without fracture of the radius, is
an uncommon injury. Volar radiocarpal dislocation is often associated
with injury to the dorsal capsular and ligamentous structures. It does not
have clear information about the injury and functional outcomes of
treatment. It has been reported successful results treatment of the radio-
carpal dislocation with closed reduction cast immobilization, Kirshner
wire fixation and open reduction. We report a case of 19 years old man
admitted to our emergency department who had radiocarpal disloca-
tion, distal volar chip fracture and volar radiocarpal ligament rupture
due to a motorbike accident. We treated open reduction of radiocarpal
joint, internal fixation of fracture with Kirshner wire and volar radio-
carpal ligament repair with anchor suture. 6 months after operation we
observed the union of the fracture and that the joint was stable during
controls and radiological examinations. We did not find any pain or dis-
comfort during daily activity and found that the full range of motion. 

Key words: Radiocarpal dislocation, wrist dislocation, radiocarpal liga-
ment injury.



eklemde volar yönde ç›k›k ve radius distal uç k›r›¤› tespit
edildi (fiekil 1). K›r›k tipi ve efllik eden yaralanmalar› ta-
n›mlamak amac›yla bilgisayarl› tomografi çekildi. Çekilen
bilgisayarl› tomografide radius distal ucunda volar kenarda
deplase fraktür, distal radyokarpal eklemde ç›k›k tespit
edildi (fiekil 2). Elin dolafl›m› ve nörolojik muayenesi do-
¤ald›. Kapal› olarak redüksiyon denendi ancak distal rad-
yokarpal eklem redükte edilemedi. Bunun üzerine hasta
ameliyata al›nd›. Genel anestezi alt›nda el bile¤i volar yüz-
den Henry insizyonu ile cilt ciltalt› geçildi. Radial arter ve
median sinir korunarak k›r›k hatt›na ulafl›ld›. El bile¤i vo-
lar radyokarpal ba¤da parsiyel y›rt›k oldu¤u gözlendi (fie-
kil 3). Radius distalinde skafoid fossay› içeren k›r›k tespit
edildi. K›r›k redükte edildi. ‹ki adet Kirshner teli ile tuttu-
ruldu. Redüksiyonun ard›ndan el bile¤i eklemi volar rad-
yokarpal ba¤ anchor sütür ile tamir edildi. Skopi alt›nda
k›r›k hatt›n›n ve radyokarpal eklemin stabil oldu¤u görül-
dü. 

Ameliyat sonras›nda el bile¤i nötral pozisyonda, dirsek
90 derece fleksiyonda uzun kol atele al›nan hastan›n ateli 4
hafta sonra k›sa kol sirküler alç›ya çevrildi ve dirse¤e hare-
ket baflland›. Postoperatif 6. haftada k›sa kol alç› da ç›kar›-
larak hasta fizik tedavi program›na al›nd›. Hastan›n yap›lan
kontrollerinde el bile¤i ve ön kolda hareket kayb› saptan-
mad›. Çekilen kontrol grafilerinde eklemin redükte oldu-
¤u ve k›r›k hatt›n›n stabil oldu¤u gözlendi (fiekil 4). Has-
tan›n 8. ay kontrollerinde günlük aktivitelerinde herhangi
bir k›s›tl›l›k yoktu, kas gücü normaldi ve atrofi gözlenme-
di (fiekil 5). El bile¤i dorsifleksiyonu 60 derece, palmar
fleksiyonu 45 derece, ulnar fleksiyon 35 derece ve radyal
fleksiyon 30 derece ölçüldü. Mayo El Bilek Skoru 70,
DASH skoru 13.6 olarak ölçüldü.
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fiekil 1. El bile¤inin preoperatif anteroposterior (a) ve lateral (b) grafileri. 

a b

fiekil 3. Radius distal ucu volar kenardaki k›r›k fragman (a). Zedelenen vo-
lar radyokarpal ligaman (ok) (b). [Bu flekil, derginin www.elmikrocerra-
hi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a b

fiekil 4. Postoperatif 6. ay anteroposterior (a) ve lateral (b) el bile¤i grafileri.

a b

fiekil 2. (a, b) El bile¤inin preoperatif bilgisayarl› tomografi görüntüleri. 

a b



Tart›flma 
Radyokarpal ç›k›klar genellikle trafik kazas›, yüksekten

düflme gibi yüksek enerjili travmalara ba¤l› geliflir.[1,2,5,6]

Dunn radyokarpal dislokasyonun tüm travmatik dislokas-
yonlar içinde %0.12’lik paya sahip oldu¤unu bildirmifltir.[4]

Radyokarpal ç›k›klara genellikle radius stiloid k›r›klar› ve
ba¤ yaralanmalar› ile birliktelik gösterir.[1,10]

Moneim ve ark. radyokarpal ç›k›klar› 2 gruba ay›rm›fl.[5]

Buna göre Tip 1 sadece radyokarpal ç›k›k ile bile¤in volar
veya dorsale do¤ru bir bütün fleklinde ç›kt›¤› ve buna radi-
al stiloid uç k›r›¤›n›n efllik edip etmeyebildi¤i yaralanma
fleklidir. Tip 2 ç›k›k daha s›k ve kompleks yaralanmad›r.
Tip 2 yaralanmada radyokarpal ç›k›¤a ba¤lar›n zedelenme-
siyle birlikte karpal k›r›klar ve ç›k›klar efllik eder. Dumon-
tier ve ark. da radyokarpal ç›k›klar› 2 gruba ay›rm›flt›r.[9]

Buna göre Grup 1’yi izole radyokarpal ç›k›k veya buna efl-
lik eden radius stiloid uç k›r›¤›n› içeren yaralanma iken,

Grup 2’yi radyokarpal eklem ç›k›¤›yla birlikte skafoid fos-
say› içine alabilen radius distal uç k›r›¤› olarak tarif etmifl-
lerdir. Grup 1 radyokarpal ç›k›k olgular›nda radyokarpal
ba¤lar›n y›rt›ld›¤›n› ve bu olgularda ligament tamiri yap›l-
mas› gerekti¤ini, Grup 2 olgular›n da ise ba¤lar›n k›r›k
fragmana tutunmakta oldu¤unu bu yaralanman›n avülsi-
yon tarz› bir yaralanma oldu¤unu ve bu tip yaralanmalar-
da k›r›¤›n tespit edilmesi gerekti¤ini bildirmifllerdir. Bizim
olgumuz volar radyokarpal eklem ç›k›¤› ile birlikte olan
avülsiyon tarz›nda radius volar kenar k›r›¤› olmas› sebebiy-
le Grup 2 yaralanmad›r. 

Radyokarpal ç›k›k tedavisi efllik eden yaralanmaya ve ç›-
k›¤›n tipine göre de¤ifliklikler göstermektedir. Literatürde
radyokarpal ç›k›k tedavisiyle ilgili tam bir fikir birli¤i olufl-
mam›flt›r. Dunn taraf›ndan rapor edilen 5 olguluk radyokar-
pal eklem ç›k›¤› serisinde tedavide kapal› redüksiyon, stabil
olmayan olgularda da ek olarak iskelet fiksasyonu uygulan-
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fiekil 5. (a-d) Postoperatif 8. ayda yap›lan kontrollerinde olgunun fonksiyonel sonucu. [Bu flekil, derginin www.elmik-
rocerrahi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir]

a b

c d



d›¤› bildirilmifltir.[4] Takiplerinde sadece bir olgunun a¤r›s›z
harekete kavufltu¤u, ancak di¤er 4 olgunun takiplerinde ha-
reket k›s›tl›l›¤› ve a¤r›n›n devam etti¤i vurgulanm›flt›r. ‹zole
radyokarpal ç›k›k olgular›n›n kolay redükte edilebilir oldu-
¤unu, redükte edilemeyenlerin ise distal radyoulnar ve navi-
kulolunat ayr›flma veya eklem içi osseöz fragman oldu¤u bil-
dirilmifltir. Freund ve Ovesen, beraberinde radius k›r›¤› ol-
mayan dorsal radyokarpal ç›k›k olan bir olgu yay›nlam›fllar-
d›r.[3] Kapal› redüksiyonla tedavi edilen hastan›n 12 ayl›k ta-
kibinde tedavi sonucunun iyi oldu¤u bildirilmifltir. Howard
ve ark. ve Thomsen ve ark. taraf›ndan bildirilen ve cerrahi
ile tedavi edilen 6 olgudan 4 tanesine kapal› redüksiyon ar-
d›ndan perkütan Kirschner teli ile fiksasyon uygulanm›fl-
t›r.[6,7] Bu olgular›n hiçbirinde son kontrole kadar radyokar-
pal eklemde subluksasyon saptanmam›flt›r. Bir olguda skafo-
lunat dissosiasyon geliflmifltir. El bile¤i fonksiyonuna iliflkin,
bir olguda a¤r› gözlenmifl ve 2 olguda kavrama gücünde
azalma bildirilmifltir. Olgular›n hiçbirinde el bile¤i eklem
aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›k gözlenmemifltir. Takase ve ark. taraf›n-
dan, palmar radyokarpal dislokasyon olan bir olgu bildiril-
mifltir.[8] Kapal› redüksiyon ard›ndan perkütan Kirshner teli
ile fiksasyonla tedavi edilen olgunun 6 ayl›k takibinde radyo-
karpal eklemde subluksasyon, kavrama gücünde azalma ve
eklem hareket aç›kl›¤›nda hafif bir k›s›tl›l›k saptanm›flt›r. Ka-
pal› redüksiyon ve fiksasyon sonras› erken dönemde hala
radyokarpal eklemin tam redükte olmad›¤› bildirilmifltir.

Dumontier ve ark. taraf›ndan bildirilen, akut radyokar-
pal ç›k›k olan 27 olguluk serinin 22’sinde yap›lan tedavi
belirtilmifltir.[9] Bu ç›k›klar›n 23’ünün dorsal ç›k›k, 4’ünün
volar ç›k›k oldu¤u belirtilmifl, 4 olguya kapal› redüksiyon
ve alç› ile immobilizasyon, 5 olguya perkütan Kirshner te-
li ile fiksasyon ve alç› ile immobilizasyon, 2 olguya ekster-
nal fiksatör ve 11 olguya aç›k redüksiyon, Kirshner teli ile
fiksasyon ve alç› immobilizasyon tedavisi uygulanm›flt›r.
Bu olgulardan birinde Kirshner teli ile fiksasyona ba¤l›
septik artrit, 3 olguda post-travmatik artrit, 1 olguda se-
konder fleksör tendon rüptürü ve 1 olguda da radyografi-
de saptanabilen dorsal subluksasyon geliflti¤i bildirilmifltir.

Volar radyokarpal ç›k›klar genellikle dorsal radyokar-
pal ba¤ zedelenmesi ile birlikte görülür.[6,9,10] Volar radyo-
karpal ba¤ y›rt›¤› ile birlikte olan volar radyokarpal ç›k›k
literatürde bulunmamaktad›r. Volar radyokarpal ba¤lar el
bile¤inin temel stabilize edici ba¤lar›d›r. El bile¤i volarin-
de radius komflulu¤unda radyoskafokapitat, uzun ve k›sa
radyolunat ba¤lar bulunur. Bizim olgumuzda parsiyel ola-
rak radyoskafokapitat ba¤›n zedelendi¤ini gözlemledik.
Dumontier volar radyokarpal ç›k›k olan hastalarda dorsal
radyokarpal ba¤lar›n zedelenebilece¤ini ve bu olgular›n te-

davisinde erken dönemde yap›lan aç›k redüksiyon ve dor-
sal radyokarpal ba¤ tamirinin daha iyi sonuçlar verdi¤ini
belirtmifltir.[9] Biz olgumuzda volar k›r›k fragman›n fiksas-
yonunu takiben volar radyokarpal ba¤da saptad›¤›m›z y›r-
t›¤› tamir ettik, olas› dorsal radyokarpal ba¤ zedelenmesi-
ni sekonder iyileflmeye b›rakt›k. Olgumuzda radius distal
ucundaki k›r›k volar radyokarpal ba¤›n çekmesine ba¤l›
geliflen avülsiyon tipi k›r›kt›r. K›r›k çok distalde oldu¤u
için plak ile fiksasyona uygun de¤ildi bu nedenle Kirshner
teli ile tespit ettik. Volar ba¤ tamiri ile postoperatif dö-
nemde geliflebilecek subluksasyonu engelledik ve hastaya
erken dönemde hareket bafllayarak eklem fonksiyonlar›n›n
korunmas›n› sa¤lad›k. Olgumuzda erken dönemde enfek-
siyon ve artroz saptamad›k. Postoperatif 8. ayda hastan›n
çekilen grafi ve bilgisayarl› tomografilerde Kirshner telle-
rinin eklemi zedelemedi¤i ve el bilek fonksiyonlar›n› azalt-
mad›¤›n› gözledik. Bu nedenle Kirshner tellerini erken dö-
nemde ç›kartmad›k. Bu tip yaralanmalara yumuflak doku
zedelenmesinin efllik edebilece¤i ak›lda tutulmal›, gerekir-
se manyetik rezonans inceleme ile zedelenen ba¤lar ince-
lenmeli ve tedavi plan› buna göre yap›lmal›d›r.

Ç›kar Çak›flmas›: Ç›kar çak›flmas› bulunmad›¤› bildirilmifltir.
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