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1. GİRİŞ 

Radius distal uç kırıkları; vücutta görülen tüm kemik kırıkları içinde en sık 

karşılaşılan kırık tipidir. Kırıkların yaklaşık % 15‘ini oluşturur (11). Acil serviste 

tedavi edilen kırıkların yaklaşık 1/6’sı radius distal uç kırıklarıdır (2,22,52) 

İnstabil kırıkların tedavisinde standart bir tedavisi yoktur (16,17,36,52). 

El bileği anatomik olarak şu yapıları içermektedir. Distal radioulnar eklem, 

radiokarpal eklem, ulnokarpal eklem, 8 adet karpal kemik ve bulnarın eklemleri ve 

ligamentlerdir (1,27,29,46). 

Radiokarpal eklem distal radius ile skafoid ve lunatumun distal radiustaki 

konkav faseti arasında ve trikuetrumun triangular kartilajı arasında olur. 

Distal radyoulnar eklemi stabil tutan başlıca yapılar, triangular fibrokartilaj 

kompleksi ( TFKK) , radioulnar bağlardır. Distal radyoulnar eklemin major 

stabilizatörü TFKK dir. 

Radius distal uç kırıkları üst ekstremitenin üst ekstremitenin en sık kırıklarıdır 

ve % 55 oranında ulna stiloid kırığı ile birliktedir. Ulna stiloidi triangular 

fibrokartilaf kompleksin dayanak noktasıdır, yapıştığı yerdir. TFKK distal radius, 

ulnar baş ve proksimal sıra karpal kemiklerin uyum içinde çalışmasını ve 

hareketlerini sağlar. Sonuçta ulnar stiloidinin kırık olmasının, distal radioulnar 

eklemde instabilite ve ağrı gelişimine neden olabileceği düşünülmektedir. 

Ulna stiloid kırığının fonksiyonel sonuçlara etkisi belirsizdir. Pek çok klinik 

çalışma sonucunda ulnar stiloid kırıklarının fonksiyonel, anatomik ve radyografik 

olarak etkilememektedir. Ancak diğer birçok çalışmada da ulna stiloid kırığının distal 

radıoulnar eklem instabilitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmada konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda ulna 

styloid kırığı eşlik eden ve etmeyen hastaları retrospektif olarak kaşılaştırıp, distal 

radioulnar eklem instabilitesi ve distal radioulnar eklem ağrısının styloid kırığı ile 

ilişkili olup olmadığı, ulna styloid kırığı olanlarla olamayanlar arasında fonksiyonel 

olarak değişiklik olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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2.  GENEL BİLGİLER 

2.1. EL BİLEĞİ ANATOMİSİ 

2.1.1. Kemik Yapılar 

El bileği bölgesinin kemik yapısını distal radius ve ulna, sekiz karpal kemik 

ve beş metakarpın proksimali oluşturur (Şekil 2 ). Distal radiusta üç adet konkav 

eklem yüzeyi mevcuttur (Şekil 1). Eklem hiyalin kıkırdakla örtülmüştür. Distal 

eklem yüzeyinde, radiusun lateralinden medialine doğru ortalama 22 derecelik radial 

inklinasyon olarak tanımlanan bir eğim vardır (15,24,25,26,35).  

El bileği ekleminde sekiz adet karpal kemik mevcuttur. 

Proksimal sıra; scafoideum,  lunatum,  triquetrum,  psiforme 

Distal Sıra: trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum. 

 

Şekil 1: Radius distal eklem yüzeyi 
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Şekil 2: Karpal kemiklerin dorsalden görünümü 

2.1.2. El Bileği Eklemleri ve Ligamentleri 

2.1.2.1. Radiokarpal eklem 

Radiusun distali ile skafoid ve lunat kemik arasındadır (Şekil 3).  

 

 

Şekil 3: Radiokarpal eklem 

 

 



 

4 
 

Palmar ligamentum radiokarpale derin ve güçlü kapsül içi ligament 

şeklindedir (14,30,65). 

2.1.2.2. Distal Radioulnar Eklem 

Distal radyoulnar eklemin en önemli yapısı TFKK dir (69,70,71 )(Şekil-7). 

 

Şekil 4: Trianguler fibrokartilaj kompleksi 

2.1.2.3. Ulnokarpal Eklem 

2.1.2.4. Midkarpal Eklem 

Karpal kemikler arasında oluşan eklemdir (14,65). 

2.2. EL BİLEĞİ TENDONLARI VE KOMŞULUKLARI 

2.2.1. Dorsal Yapılar 

Tendonlar ekstansör retinakulum altında altı kompartmana ayrılır (33,66 ). 

2.2.2. Volar Oluşumlar 

Karpal tünelin içinden; M. Fleksör digitorum superfisialis, M. Fleksör 

digitorum profundus, M. Fleksör pollisis longus ve N. Medianus geçer (7,67). 

2.3. EL BİLEĞİNİN DAMAR YAPISI 

El bileğinde  kanlanma  radial, ulnar arterlerden ve bunların anastomozlarıyla 

olur (34). 

2.4. EL BİLEĞİ İNNERVASYONU 

El bileğinin duyusu medain sinir ve bu sinirin dallarıyla olur. 
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2.5. EL BİLEĞİ BİYOMEKANİĞİ 

Elbileği ekleminde  üç planda çok geniş bir hareketi vardır (19, 43, 56). 

2.6. KIRIKLARA YAKLAŞIM 

İskelet sistemi kırıklarının % 5-10'u ön kolda, bunların da çoğu radius 

distalinde görülür (20,23,31,47,52).  

Travma Mekanizması           

Radius distal uç kırıkları direk ve indirek olarak oluşmaktadır (10, 58). 

2.7. RADYOLOJİ 

Radius alt uç kırığı şüphesi olan bir hastada ilk olarak direkt posteroanterior 

(PA) ve yan grafiler gereklidir. 

El bileğinin anatomik varyasyonları için mukayeseli el bileği grafileri 

alınmalıdır (48). 

Bu ölçümlerde radiusun uzun aksı tanımlanır. Buna göre ölçüm yapılır.(59) 

a)Radial Yükseklik: Normalde 8-18 mm arasındadır (61) ( Şekil 11 ). 

   

 

Şekil 5: Radial yüksekliğin hesaplanması 

b) Radial Açılanma: Normalde 13°-30° arasındadır (şekil 13 ). 
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Şekil 6: Radial açılanma 

c) Dorsal Açılanma: Normalde 0°-22° arasında ve volare doğrudur (48,52) 

(şekil 14 ve 15) 

 
 

 
Şekil 7: Dorsal açılanma             

 
 

 

 
Şekil 8: dorsal açılanmanın 

röntgende hesabı 

d) Eklem yüzeyinde basamaklaşma: 

Normal olarak 2 mm den az olmalıdır (23). 

BT 

Kompleks intraartiküler kırıklarda önemlidir (20,23).  

MRI 

Rutinde kullanılmaz. Skafoid ve lunatum avasküler nekrozlarında tanıda çok 

değerlidir (11). 
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2.8. SINIFLANDIRMA 

Sınıflama kırığın ağırlığını ve tipini belirtmesi. Tedavi yönteminin seçimi ile 

sonuçların değerlendirilmesinde de yardımcı olması gerektiği kabul edilmektedir 

(25). 

2.8.1. Frykman Sınıflandırması 

Frykman, radius alt uç kırıklarını 8 gruba ayırmıştır (5,12,22). 

Tip 1: Ekleme uzanmayan RDUK 

Tip 2: Ekleme uzanmayan RDUK ve ulna stiloid kırığı 

Tip 3: Radiokarpal eklemi içeren RDUK 

Tip 4: Radiokarpal eklemi içeren RDUK ve ulna stiloid kırığı 

Tip 5: Radioulnar eklemi içeren RDUK 

Tip 6: Radioulnar eklemi içeren RDUK ve ulna stiloid kırığı 

Tip 7: Radiokarpal ve radioulnar eklemi içeren RDUK 

Tip 8: Radiokarpal ve radioulnar eklemi içeren RDUK 

2.9. TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Radius distal uç kırıklarının tedavisi klinik ve radyolojik bulgular sonucuna 

göre planlanmalıdır. Tedavi yöntemi, hastanın yaşı, kırığın tipi, fiziksel durumu, ve 

tedaviye uyumu göz önüne alınmalıdır ( 6, 22, 23, 67). 

Radius distal uç kırıklarının %75-80’ i stabil eklem dışı kırıklardır (60). Bu 

nedenle çoğu konservatif olarak tedavi edilirler. İnstabil kırıklarda anatomik 

redüksiyon zordur ve alçı ile tedavi etmek zordur (6,40,41,55,64). 

Stabil Kırıklar 

Kapalı redüksiyon ve alçılama 

Kapalı redüksiyon ve alçılama 

Deplase olmayan veya minimal deplasman gösteren kırıklar ve eklem dışı 

olan kırıklar kapalı redüksiyon ve alçılama ile tedavi edilebilir (54,60,68,69,70).  

Bileğin alçı içindeki tespit pozisyonu  10-20 derece fleksiyon ve ulnar 

deviasyonda alçı önermektedir (5,10,11,14,35). 
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İnstabil Kırıklar  

İnstabil kırıklarda kapalı redüksiyon ve alçılama uygun bir tedavi yöntemi 

değildir. Stabil olmayan kırıklarda kırık iyileşinceye kadar redüksiyon 

sürdürülememektedir (6,40,41). Bu nedenle instabil kırıklarda cerrahi yöntemler 

tercih edilir. 

EF uygulamasında iatrojenik yumuşak doku, tendon ve sinir yaralanmasına 

neden olabilir. Bu çiviler yerleştirilirken santral, güvenli ve sinir tendonlara zarar 

vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. (14,28). 

Açık redüksiyon ve internal tespit 

İnstabil veya redükte edilemeyen kırıklarda kemik kalitesi iyiyse sekil 

bozukluğu yönüne bağlı olarak dorsal veya palmar plak uygulanabilir. Plakla tespitin 

eksternal tespite karsı temel üstünlüğü ameliyattan birkaç gün sonra el bileğine erken 

rehabilitasyona başlanmasıdır ( 3,23 ). 

Kilitli plaklarda kırık iyileşmesinde bozulma azdır. Osteoporotik kemikte 

plağa gelen yük vidalara eşit dağılır. Plaklarda şekillendirmeye gerek yoktur (şekil 

19). 

 

Şekil 9: Sabit açılı kilitli anatomik volar plak 

2.10. KOMPLİKASYONLAR 

Komplikasyon %30 civarındadır (12).  

Majör ve minör komplikasyonlar olarak sınıflandırılabilir (5). 
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Major Komplikasyonlar 

1-Nöropatiler: 

Median sinir basısı en sık raslanılan nöropatidir. Radial sinir yaralanması 

tedavi komplikasyonu olarak görülür. Ulnar sinir nöropatisi nadirdir. 

(5,15,24,28,31,32,38). 

2-Tendon Yaralanmaları: 

Nadir olarak görülür (5,12,23,31,32,49). 

3-Eklem Sertliği: Bu durumu önlemek için erken dönemde etkili bir 

rehabilitasyona başlanmalıdır (5,12,68). 

4-Vasküler Komplikasyonlar: Akut vasküler komplikasyonlar seyrektir 

(5,31,42). 

5-Kaynamama (Nonunion): 

 Kaynamamaya daha çok ulna stiloid kırıklarında rastlanır (18,26). 

6-Post Travmatik Artrit: 

Görülme sıklığı %1-30 arasında bildirilmiştir. 

7-Redüksiyon Kaybı ve Kötü Kaynama (Malunion): 

Redüksiyon kaybı kötü kaynama ile sonuçlanabilir (48,57). 

8-Distal Radioulnar Eklemde Ağrı: 

Distal radıoulnar eklemde ağrısı olan hastalarda %45 oranında TFKK 

yırtığıgörülmektedir. El bileğinin pronasyon ve supinasyonunda ağrı ve kısıtlılık 

bulunmaktadır.  Elin kavrama gücü de azalmıştır (35). 

9-Refleks Sempatik Distrofi (Sudeck atrofisi): 

Hareketleri çok sınırlı ve ağrılıdır (20). 

Minör Komplikasyonlar 

Radial, ulnar ya da median nörit, fleksör ve ekstansör tendinit, De Quervain 

hastalığı, alçıyla oluşan bası yaraları ve Dupuytren kontraktürü geliştiği bildirilmiştir 

(5). 
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3. HASTALAR YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME 

Ocak 2010- Nisan 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde radius distal uç kırığı olan ve tedavi 

edilen 225 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma için S.Ü. Tıp Fakültesi 

tarafından 18.02.2014 tarih ve 2014/67 numaralı etik kurulu onayı alındı. Etik 

kurulda uygulanan protokole göre hastalar telefon ile aranıp yüzyüze görüşüldü ve 

ameliyat dosyaları tarandı. Radyolojik değerlendirme hastane arşivinden yapıldı.  Bu 

hastalardan 25’i 18 yaş altı ve bir yıl takipleri olmadığı için çalışmadan çıkarıldı,  

49’u ise kontrole gelmediği için ve 9 hastada refleks sempatik distrofi geliştiği için 

çalışmadan çıkarıldı. 

Çalışmaya alınma kriterleri:  

1. Radius distal uç kırığı olan 18 yaş üzeri ve 85 yaş altı olan hastalar 

kabul edildi.  

2. Tedavi öncesi, sonrası ve takiplerinde son kontrol radyografileri olan 

hastalar. 

3. Son kontrol klnik değerlendirmeleri yapılanlar. 

4. Cerrahi olarak volar anatomik plak uygulanan ve alçı ile tedavi edilen 

hastalar. 

5. İzole üst ekstremite yaralanması olan hastalar. 

6. En az 1 yıllık takibi olan hastalar. 

Çalışmadan çıkarılma kriterleri: 

1. 18 yaş altında olan hastalar, 85 yaş üstü olan hastalar, 

2. Multiple travması olan ve eşlik eden diğer tarvması olan hastalar, 

3. Son kontrol klinik değerlendirmesi olmayan hastalar, 

4. Çalışmaya katılmayı reddeden hastalar, 

5. Refleks sempatik distrofi gelişen hastalar, 

Hasta tedavi yöntemine ve ulna stiloid kırığı varlığına göre 4 gruba ayrılarak 

incelendi. 
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Konservatif olarak tedavi edilen hastalar grup 1 olarak sınıflandırıldı. Sadece 

radius distali kırık olanlar grup 1a ve ulna stiloidi ile birlikte radius distal uç kırığı 

olan hastalar grup 1b olarak adlandırıldı.    

Grup 1’e toplam 86 hasta dahil edildi. Grup 1a 47 hastadan, grup 1b 39 

hastadan oluştu. 

Cerrahi olarak tedavi edilen hastalar grup 2 olarak sınıflandırıldı. Sadece 

radius distali kırık olan hastalar grup 2a, ulna stiloidi ile birlikte radius distal uç kırığı 

olan hastalar grup 2b olarak adlandırıldı. 

Grup 2’e toplam 56 hasta dahil edildi. Grup 2a 26 hastadan, grup 2b 30 

hastadan oluştu. 

Çalışmayı kabul eden ve son kontrollerine gelen hastaların demografik 

verileri kaydedildi. Hastaların son kontrollerindeki fonksiyonel ve klinik sonuçları 

objektif ve subjektif değerlendirme kriterlerlerine göre incelendi. 

Demografik veriler; 

 Yaş 

 Cinsiyet  

 Dominant el kullanımı 

 Etkilenen taraf 

 Yaralanma mekanizması 

 Kaynama süresi 

 Ameliyat süresi 

 İşe dönüş zamanı 

 Fizik tedavi programları kaydedildi. 

Objektif değerlendirme; 

 El bileği ROM ları etkilenen taraf ve karşı taraf 

goniometre kullanılarak değerlendirildi  

o el bileği fleksiyon- ekstansiyon,  

o ulnar deviasyon- radial deviasyon,  



 

12 
 

o supinasyon – pronasyon 

 El kavrama güçleri dinamometre (Tekzen Home, 

Electronic hand dynamometer, Zhongstan CAMRY Electronic Co. 

LTD, Zhongstan, China) ile dirsek 90°, ön kol ve el bilek nötral 

pozisyondayken karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Değerler 

sağlam taraf göre yüzdesi alınarak bulundu. 

 Fizik muayene ile değerlendirme;   

o Hastaların son kontrollerinde yakınmaları 

sorgulandı. Fizik muayeneleri yapılarak DRUE ağrısı olup 

olmadığı sorgulandı ve kaydedildi. 

o  DRUE instabilitesi olup olmadığı karşı tarafla 

birlikte muayene edilerek kaydedildi. DRUE instabilitesi 

muayene edilirken radius sabit tutulup ulna distali ileri geri 

hareket ettirilerek hareketin olup olmadığına göre DRUE 

instabilitesine karar verildi.  

o DRUE instabilitesi değerlendirilirken karşı taraf 

ile karşılaştırılarak 4 gruba ayrıldı. 

 Grade 1: DRUE instabilitesi yok ( karşı tarafla 

aynı). 

 Grade 2: DRUE instabilitesi hafif ( karşı 

taraftan tek farkı DRUE’in unstabil olması ancak 

DRUE ‘in  sublukse edilemediği klinik ). 

 Grade 3: DRUE instabilitesi orta ( DRUE karşı 

taraftan daha fazla unstabil ve DRUE sublukse 

edilebiliyor). 

 Grade 4: DRUE instabilitesi ciddi ( DRUE 

disloke edilebiliyor ). 

Subjektif değerlendirme;  

 VAS skoru ( Visual Analog Skala ) kullanılarak 

hastaların ağrıları sorgulandı ve kaydedildi. Visual Analog Skala 
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(VAS) sayısal olarak ölçülemeyen bazı değerleri sayısal hale 

çevirmek için kullanılır.  

 DASH skorlamaları yapıldı. DASH tüm üst ekstremite 

bozukluklarında kendi kendini değerlendirme sonuç ölçümü anketidir 

(Tablo 4). 

Klinik ve fonksiyonel değerlendirme; 

 Gartland-Werley Skorlaması (Tablo 3) ve  

 Green & O’Brien (tablo 5) klinik puanlama sistemi 

kullanılarak yapıldı. 

Radyolojik değerlendirme;  işlem öncesi distal radius kırıkları direk grafilere 

göre AO ve Frykman sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Hastaların başvuru anındaki 

filmleri, ameliyat sonrasındaki veya alçı ile tedavi sonrası filmleri ve son kontrole 

geldiklerinde çekilen el bileği AP ve lateral grafilerden radius distal ucuna yönelik 

olarak; 

 Radyolojik bulgulardan artritik değişikler Knirk ve 

Jupiter’in  (Tablo 2) artritik skorlama sistemine göre;  

 Açısal değerlendirmeler ise Stewart ve arkadaslarının 

(Tablo 1) radyolojik değerlendirme sistemine göre yapıldı. Dorsal 

açılanma, radial uzunluk kaybı, radial açılanma kaybı ölçülerek 

değerlendirildi. 

 Ulna stiloidi son kontrol filmlerinde değerlendirildi. 

Kaynama ve kaynamama olanlar kaydedildi. 

3.1. Konservatif Tedavi Grubu ( Grup 1 ) 

Radius distal uç kırıklı hastalar ödem yönünden muayene edildi. Ödemi olan 

hastalar bir hafta kısa kol ateline alındıktan sonra kapalı redüksiyon ve kısa kol açı 

yapılarak takip edildi. Ödemi olmayan hastalara hemen kapalı redüksiyon ve kısa kol 

alçı yapıldı. Alçı sonrası distal radius anatomisi göz önünde bulundurulduğunda 

volar açılanmada herhangi bir yöndeki 10 derecelik bir değişim, radial eğimdeki 5 

derecelik bir artma veya azalma, ana kırık parçaları arasında 5 mm'lik bir kayma 

veya radial yükseklikteki 5 mm'lik değişme kırığın stabil olmadığını gösteren 

radyolojik bulgular olarak değerlendirildi ve operasyon kararı alındı. 
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Bulnarın yanında alçı sonrası eklem içi kırıklarda 1 mm'lik bir basamaklaşma 

ya da açıklık olan hastalar, volar yada dorsal eklem yüzünü içeren kırıkları olan 

hastalar, eklem yüzünün % 50'sinden fazla bir parçayı içine alan hastalara da 

ameliyat planlandı. 

Kapalı olarak redüksiyonu yapılabilen ve kriterlere uyan hastalar 6 hafta alçı 

kırıkları kaynayana kadar haftalık film kontrolüyle takip edildi.  

Alçı yapılan hastalara elevasyon önerildi. Dolaşım tırnak yatağında beyaz ve 

kırmızılık takibi ile yapıldı. Şişlik, kızarıklık, morluk olması durumunda acil olarak 

gelmeleri gerektiği anlatıldı. 

Alçı sonrası hastalar ilk gün kontrole çağrıldı. 1. hafta, 2. hafta, 4. hafta ve 6. 

hafta kontrollere çağrıldı. Kontrollerde radyolojik olarak deplasman olup olmadığı 

kontrol edildi. Kırık kaynaması kontrol edildi. Trabekülasyon oluşması, kallus 

dokusunun oluşması ve palpasyonla ağrı olmaması görülerek kırık kaynaması 

değerlendirildi. 6 hafta sonra alçılar çıkartıldı. 

3.2. Cerrahi Tedavi Grubu ( Grup 2 ) 

2. gruptaki hastalarda klasik Henry açılımının distal kısmı kullanıldı. Fleksör 

karpi radialis tendonunun hemen radialinden uzulnamasına kesi yapıldı. Fleksör 

karpi radialis ve radial arter arasından girilerek pronator quatratus kasına ulaşıldı. 

Radiusun lateral sınırından pronator quatratus kası subperiosteal olarak kaldırılıp 

ulnaya doğru sıyrıldı. Böylece distal radiusa ve kırık hattına ulaşıldı. Kırık parçalar 

redükte edildi ve volar kilitli anatomik plak yerleştirildi. Skopi kontrolü altında kırık 

ve plağın konumu kontrol edildi. Plağın proksimalinde bulunan oval deliğe başlangıç 

vidası yerleştirildi. Plaktaki bu oval delik vida tam sıkılmaz ise plağın proksimal-

distal yönde ilerlemesine izin verir ve böylece plağın yeteri kadar distale 

ilerletilebilmesi sağlanmış olur. Oyucu yönlendiricisi ile plağın en distal ulnar 

deliğindeki kilitli vidanın yerleşeceği subkondral kemik oyuldu. Uygun uzunluktaki 

kilitli vida konulduktan sonra skopi ile vidanın subkondral kemiğe yakın oldugu ama 

eklem içinde olmadığı doğrulandı. Vidalar yerleştirildiğinde vida başında bulunan 

yivler, plak üzerindeki vida deliklerinde bulunan yivlere kilitlendi. Ameliyatlar 

sırasnda vida sayısı kırık şekline göre belirlendi. Her büyük kırık parçasına en az iki 

vida yerleştirilmesine dikkat edildi. Sabit açılı vidaların dorsal korteksi geçmemesine 

özen gösterildi. Plağın proksimalindeki deliklerin vidalanması ile tespit tamamlandı. 
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Pronator quatratus kası plağın üzerini örtecek şekilde ve tüm katlar ön kol fasyası 

hariç anatomisine uygun kapatıldı.  

3.3. Ameliyat Sonrası Bakım ve Rehabilitasyon 

Cerrahi gruptaki tüm hastaların dikişleri 15. günde alındı. Opere edilen 

hastalar operasyon sonrası kısa kol alçı atele alındı. 3 günde bir pansuman yapıldı. 

Parmak hareketlerine izin verildi. Stabil kırığı olan hastaların kısa kol alçı atelleri 2 

hafta sonra çıkarılarak el bilek hareketlerini yapmalarına izin verildi. Eklem içi 

parçalı kırığı olan hastaların alçı atelleri 2 hafta sonra açıldı ve kısa kol el bilekliği 

verilerek 6 haftaya kadar bu şekilde takip edildi. 1 hafta, 2. hafta, 4. hafta ve 

6.haftada kontrollere çağrıldı.   

 

Tablo 1: Steward ve ark. radyolojik değerlendirme kriterleri 

Dorsal açılanma Radial uzunluk 
kaybı 

Radial açılanma 
kaybı 

Her bir ölçümün 
skoru 

Nötral <3 0 - 4 0 
1 - 10 3 - 6 5 - 9 1 
11-14 7 - 11 10 - 14 2 

>15 >12 >15 3 

 

 
Tablo 2: Knirk ve Jupiter’in artritik skorlama sistemi 

Grade Bulgular 
0 Osteoartrit yok 
1 Eklem aralığında daralma 

2 Belirgin derecede eklem aralığında daralmış, osteofit 
formasyonu 

3 Kemik üzerinde kemik görünümü, osteofit ve kist 
formasyonu 
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Tablo 3: Gardland ve Werley klinik değerlendirme sistemi 
Kalıcı deformite 
0 
1 
2 
2 - 3 

 
Rezidüel deformite yok 
Belirgin ulnar sitiloid çıkıntı 
Kalıcı dorsal açılanma 
Elin radial deviasyonu 

Subjektif değerlendirme 
0 
2 
 
4 
6 

 
Ağrı, sınırlılık, ROM azalması yok 
Ağrı nadir, kullanamama yok, ROM hafif azalmış 
Nadir ağrı var, aktivitelerde hafif sınırlanma mevcut 
Ağrı, kullanamama, aktivitelerde sınırlılık, eklem 
hareket genişliğinde azalmış 

Objektif değerlendirme 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 

 
         Problem yok 
Pronasyon kaybı (<50derece) 
Palmar fleksiyon kaybı 
Radial deviasyon kaybı 
Sirkümdiksiyon kaybı 
Distal radioulnar eklemde ağrı 
Kavrama gücü < karşı sağlam elin %60 
Supinasyon kaybı 
Ulnar deviasyon kaybı 
Dorsofleksiyon kaybı 

Sinir basısı 
0 
1 
2 
3 

 
Median sinir bası bulgusu yok 
Parestezi var 
Parestezi ve ağrı var 
Şiddetli median sinir bulgusu var 

Parmak sertliği 
0 
1 
2 

 
Problem yok 
Hafif sertlik var 
Parmakların belirgin sertliği var 

Artritik değişiklikler 
0 
1 
2 
3 
3 
4 
5 

 
Artrit ve ağrı yok 
Hafif osteoartrit var, ağrı yok 
Orta derecede osteoartrit var, ağrı yok 
Siddetli osteoartrit var, ağrı yok 
Ağrılı hafif osteoartrit 
Ağrılı orta derece osteoartrit 
Ağrılı şiddetli osteoartrit 

Toplam kötü puan 
0 – 2 
3 – 8 
9 – 20 
21 ve daha fazla 

 
Mükemmel 
İyi 
Orta 
Kötü 
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Tablo 4: DASH Klinik Skorlama Tablosu 
KOL, OMUZ VE EL SORULNARI ANKETİ 
 Zorluk Yok Hafif 

derecede 
Zorluk 

Orta 
Derecede 

Zorluk 

Aşırı 
Zorluk 

Hiç 
Yapamama 

1)Sıkı kapatılmış ya da 
yeni bir kavanozu açmak 

1 2 3 4 5 

2)Yazı yazmak 1 2 3 4 5 
3)Anahtarı çevirmek 1 2 3 4 5 
4)Yemek hazırlamak 1 2 3 4 5 
5)Zor açılan bir kapıyı 
iterek açmak 

1 2 3 4 5 

6)Yukarıdaki bir rafa bir 
şey yerleştirmek 

1 2 3 4 5 

7)Ağır ev işleri yapmak 1 2 3 4 5 
8)Bağ, bahçe işleri 
yapmak, odun kesmek 

1 2 3 4 5 

9)Yatak yapmak 1 2 3 4 5 
10)Alışveriş çantası ya da 
evrak çantası taşımak 

1 2 3 4 5 

11)Ağır bir cismi taşımak 
(4.5kg dan fazla) 

1 2 3 4 5 

12)Yukarıdaki bir ampülü 
değiştirmek 

1 2 3 4 5 

13)Saçları yıkamak veya 
kurulamak 

1 2 3 4 5 

14)Sırtını yıkamak 1 2 3 4 5 
15)Kazak giymek 1 2 3 4 5 
16)Yiyecekleri kesmek için 
bıçak kullanmak 

1 2 3 4 5 

17)Az çaba gerektiren 
Eğlenceli işler (İskambil 
oynamak, örgü örmek) 

1 2 3 4 5 

18)Kolunuzdan 
omzunuzdan veya elinizden 
güç aldığınız veya darbe 
vurduğunuz eğlenceye 
yönelik işler 

1 2 3 4 5 

19) Kolunuzu serbestçe 
hareket ettirdiğiniz 
eğlenceli işler 

1 2 3 4 5 

20) Ulaşım ihtiyaçlarını 
kendi başına giderebilmek 

1 2 3 4 5 

21) Cinsel faaliyetler 1 2 3 4 5 
 Hiç engel yok Az engel Orta 

derecede 
Bir 

hayli 
Aşırı 

22)Son hafta süresince kol, 
omuz ya da el sorununuz 
aile arkadaşlar, komşular 
veya gruplarla normal 
sosyal etkinliklerinize ne 
ölçüde engel oldu 

1 2 3 4 5 

 Hiç kısıtlanmış 
hissetmiyorum 

Hafif 
derecede 

kısıtlı 

Orta 
derecede 

kısıtlı 

Çok 
kısıtlı 

Hiç 
etkinlik 

yapamıyorum 
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23)Son hafta süresince kol 
omuz ya da el sorununuz 
nedeni ile işinizde veya 
günlük işlerde kısıtlandınız 
mı 

1 2 3 4 5 

 Yok Hafif Orta 
derecede 

Bir 
hayli 

Aşırı 

24)El omuz ya da kol 
ağrınız 

1 2 3 4 5 

25)Herhangi belirli bir işi 
yaptığınızda ağrınız 

1 2 3 4 5 

26)El omuz ya da 
kolunuzda karıncalanma,  
iğnelenme 

1 2 3 4 5 

27)El omuz ya da 
kolunuzda güçsüzlük 

1 2 3 4 5 

28)El omuz ya da 
kolunuzda hareket zorluğu 

1 2 3 4 5 

 Zorluk yok Hafif 
derecede 
zorluk 

Orta 
derecede 
zorluk 

Aşırı 
zorluk 

 

O kadar 
zorluk 
var ki 

29)Geçen hafta içinde el 
omuz ya da kol ağrınız 
nedeniyle uyumakta ne 
kadar zorlandınız 

1 2 3 4 5 

 Kesinlikle 
hayır 

Hayır Karasızım Evet Kesinlikle 
evet 

30)Kol omuz ya da el 
problemimden dolayı 
kendimi daha az yeterli, 
daha az yararlı hissediyor 
ve kendime daha az 
güveniyorum 

1 2 3 4 5 

Yeterlilik skoru = [ (n toplam puanı ) - 1] x 25 
n: cevaplanmıs soru sayısını göstermektedir 
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Tablo 5: Green & O’Brien klinik puanlama sistemi 
Ağrı (puan) 
0 
15 
20 
25 

 
Şiddetli / dayanılmaz 
Orta derece / dayanılabilir 
Hafif nadiren 
Yok 

Fonksiyon (puan) 
0 
15 
20 
25 

 
Ağrıdan dolayı iş yapamama 
İş yapabilme fakat el bileğini kullanamama 
İş yapabilme yeteneğinde sınırlanma 
Eski işlerine tamamen dönme 

Rom (puan) 
 
0 
5 
10 
15 
25 

Dorsal fleksiyon – volar fleksiyon genişliği 
30 dereceden den az 
31 – 60 derece arası 
61 – 90 derece arası 
91 – 119 derece arası 
120 derece veya daha fazla 
 

Kavrama gücü (puan) 
0 
5 
10 
15 
25 

Normal tarafın yüzdesi olarak 
0 – 24 
25 – 49 
50 – 74 
75 – 99 
100 

Toplam puan 
90 – 100 
80 – 89 
65 – 79 
65’in altı 

 
Mükemmel 
İyi 
Orta 
Kötü 

 

İstatistiksel analiz 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. 

Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ise ortalama ± standart 

sapma veya ortanca olarak özetlendi. Kategorik ölçümlerin gruplar arasında 

karşılaştırılmasında Ki kare test istatistiği kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen 

sürekli değişkenlerin analizinde Mann-Whitney U testi, normal dağılım gösteren 

sürekli değişkenlerin analizinde student t testi kullanıldı. Tüm testlerde p<0,05 değeri 

anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Radius distal uç kırığı ile takip edilen ve çalışmaya alınma kriterlerine uyan 

142 hasta çalışmaya alındı. 

Grup 1 toplam 86 hastadan oluştu. Grup 1a’da 47 hasta, grup 1b’de 39 hasta 

vardı. Grup 2 toplam 56 hastadan oluşuyordu. Grup 2a da 26 hasta, grup 2b 30 hasta 

çalışmaya alındı. 

Hastalarımızın 75’i (% 52,8) erkek, 67 ‘si  (% 47,2) kadındı. Erkeklerin yaş 

ortalaması 36 (18-83), kadınların ise 50,5 (18-79) olup genel yas ortalaması 45,2 (18-

85) olarak bulundu. 

Hastaların gruplara göre erkek ve kadın dağılımı tablo 6 daki gibi dağılım 

göstermektedir.  

Tablo 6: Gruplara göre erkek ve kadın dağılımı 

 Grup 1A 
Sayı                    
% 

Grup1B 
Sayı                        
% 

Grup 2A 
Sayı                        
% 

Grup 2B 
Sayı                        
% 

Erkek           26         18        14         16 
Kadın           21         21        12         14 

Toplam         33,09       27,46        18,3       21,12 

 

Gruplar arasında yaş (p=0,434) ve cinsiyet (p=1,0) dağılımı yönünden 

istatistik olarak fark görülmedi. 

Hastaların etkilenen tarafı grup 1a da % 78 oranında dominant taraf,  grup 1b 

de %76 oranında etkilenen tarafın dominant taraf, grup 2a da %71 oranında etkilenen 

tarafın dominat taraf ve grup 2b de %73 etkilenen tarafın dominant taraf olduğu 

görüldü. İstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark görülmedi ( p=0,08>0,05). 

Yaralanma mekanizması bakımından gruplar karşılaştırıldığında ortalama 

olarak %55 el üzerine düşme, % 17 motorsiklet kazası, % 22 sinde araç içi ve dışı 

trafik kazası şeklinde olduğu görüldü. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı ( 

p=0,15>0,05). 

Tüm kırıklar AO sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldı ( Tablo 7 ). 

AO/ASIF sınıflamasına göre 38 olguda distal radius metafizinde parçalı ve 

eklem içine uzanım gösteren C tipi kırık olduğu görüldü. 46 olguda A1-A2-A3 tipi 
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radiusun parçalı, eklem içine uzanmayan deplase kırığı, 36 olguda B1 tipi radius 

stiloidi’ nin deplase kırığı, 22 olguda B3 tipi radiusun parsiyel eklem içi uzanım 

gösteren kırığı mevcuttu. 

Tablo 7: Kırık tiplerinin gruplara göre dağılımı 

 A1 
sayı  
% 

A2 
sayı 
  % 

A3 
sayı   
 % 

B1 
sayı   
 % 

B2 
sayı  
  % 

B3 
sayı  
 % 

C1 
sayı   
 % 

C2 
 sayı  
  % 

C3 
sayı   
% 

Top
lam 
sayı 

Grup 1A 7 
14,9 

12 
25,5 

0 
0 

9 
19,1 

8 
17 

7 
14,9 

0 
0 

4 
8,5 

0 
0 

47 
100 

Grup 1B 0 
0 

5 
12,8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 
20,5 

8 
20,5 

18 
46,2 

0 
0 

39 
100 

Grup 2A 0 
0 

13 
50 

0 
0 

2 
7,7 

11 
42,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

26 
100 

Grup 2B 7 
23,3 

2 
6,7 

0 
0 

1 
3,3 

5 
16,7 

7 
23,3 

0 
0 

8 
26,7 

0 
0 

30 
100 

Çalışmaya alınan hastaların kırıkları Frykman sınıflamasına göre 25 hastada 

tip1 kırık, 13 hasada tip 2 kırık, 22 hastada tip 3 kırık, 15 hastada tip 4 kırık, 23 

hastada tip 5 kırık, 21 hastada tip 6 kırık, 2 hastada tip 7 kırık, 19 hastada tip 8 kırık 

mevcuttu. 

Güç analizi sonucunda güç 0,84 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 84 çıkmıştır. 

Her dört tedavi grubu arasında AO sınıflamasına göre kırık tipleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,20 > 0,05). Bu durum tedavi 

grubundaki hastaların benzer kırık tipine sahip olduğunu göstermektedir. 

Grup 1a’daki hastaları takip süreleri ortalama 13,4 ay, grup 1b’deki hastaların 

ortalama takip süreleri 13,6 ay grup 2a’daki hastaların 14,1 ay ve grup 2b’deki 

hastaların ise 13,9 ay olarak bulundu. Gruplar arasında takip süreleri açısından fark 

bulunmadı ( p=0,26 > 0,05). 

Grup 2 deki hastaların 43’ü ilk 3 gün, 10’u 3-7 gün, 3’ü 7-14 gün arasında 

opere edildi. 

Grup 1 b deki hastaların 5’ inde stiloid bazis kırığı veya deplasman 2mm den 

fazla olduğu tespit edildi. Diğer stiloid kırıkları bazis kırığı değildi ve deplasman 

miktarı 2 mm den az olduğu tespit edildi. 
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Grup 2b deki 4 hastada stiloid bazis kırığı veya 2 mm den fazla deplasmanı 

olan hasta vardı. Ulna stiloid kırıklarına osteosentez yapılmadı.  

Çalışma sonunda yapılan değerlendirmede grup 1b ve grup 2b’deki ulna 

stiloid kırıklarından hepsinin kaynamış olduğu ve kaynamayan stiloid kırığının 

olmadığı görüldü. 

4.1. Objektif bulgular 

Hastaların son takiplerinde; fleksiyon 69,204 (5-85),  ekstansiyon 72,95 (5-

80), radial deviasyon 17,27 (0-30), ulnar deviasyon 29,34 (0-45), pronasyon 62,8 (0-

90),  supinasyon 63,9 (0-90)  derece olarak bulundu. Gruplara göre hareket açıları 

değerleri tablo 8 de verilmiştir. 

Güç analizi sonucunda güç 0,85 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 85 çıkmıştır. 

Grup 1a’da yer alan hastalarda ortalama hareketler; fleksiyon 70,74 (20-85) derece,  

ekstansiyon 63,93(5-80) derece, radial deviasyon 16,76(0-30) derece, ulnar 

deviasyon 29,61  (0-45) derece, pronasyon 71,1 (60-90), supinasyon 72,7  (10-90) 

derece olarak bulundu.  

Grup 1b de yer alan hastalarda ortalama hareketler; fleksiyon 69,67  (20-85) 

derece, ekstansiyon 64,87  (5-80) derece, radial deviasyon 18,20 (0-30) derece, ulnar 

deviasyon 32,05  (0-45) derece, pronasyon 70,7 (60-90), supinasyon 69,30 (10-90) 

derece olarak bulundu. 

Grup2a da yer alan hastalarda ortalama hareketler; fleksiyon 69,61 (20-85) 

derece, ekstansiyon 64,81 (5-80) derece, radial deviasyon 18,27 (0-30) derece, ulnar 

deviasyon 28,46 (0-45) derece, pronasyon 69,8 (60-90), supinasyon 68,1 (10-90) 

derece olarak bulundu. 

Grup2b de yer alan hastalarda ortalama hareketler; fleksiyon 65,83 (20-85) 

derece, ekstansiyon 67,33  (5-80) derece, radial deviasyon 16,0 (0-30) derece, ulnar 

deviasyon 26,17 (0-45) derece, pronasyon 68,80  (60-90), supinasyon 73,80  (10-90) 

derece olarak bulundu (Tablo 8). 

Güç analizi sonucunda güç 0,85 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 85 çıkmıştır. 

Hareket açıklıkları yönünden bakıldığında gruplar arasında fleksiyon, ekstansiyon, 

radial ve ulnar deviasyon açısından fark bulunmadı (p=0,11 > 0,05) 
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Grup 1a ve grup 1b’deki hastalar fleksiyon, ekstansiyon, ulnar deviasyon ve 

radial deviasyon açısından karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak fark bulunmadı ( 

p=0,17 > 0,05 ). 

Grup 2a ve grup 2b’deki hastalar fleksiyon, ekstansiyon, ulnar deviasyon ve 

radial deviasyon açısından karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak fark bulunmadı ( 

p=0,14 > 0,05 ). 

Grup1a ve grup 2a’daki hastalar grup 1b ve grup 2b’deki hastalar fleksiyon, 

ekstansiyon, ulnar deviasyon ve radial deviasyon açısından karşılaştırıldıklarında 

istatistiksel olarak fark bulunmadı ( p=0,12 > 0,05 ).  

Tablo 8: Ortalama hareket açıları değerleri 

 Grup 1a Grup 1b Grup 2a Grup 2b 

Fleksiyon 70,74 (20,85) 69,67 (20-85) 69,61(20-
85) 

65,83(5-85) 

Ekstansiyon 63,94 (5-80) 64,87 (5-80) 64,81 (5-80) 67,33(10-80) 

Radial deviasyon 16,76 (0-30) 18,20 (0-30) 18,27 (0-30) 16 (0-30) 

Ulnar deviasyon 29,61 (0-45) 32,05 (0-45) 28,46 (0-45) 26,17 (0-45) 

Supinasyon 72,7 (10-90) 69,3 (10-90) 68,1 (10-90) 73,8 (0-90) 

Pronasyon 71,1(60-90) 70,7 (60-90) 69,8 (60-90) 68,8  (0-90) 

 
Tablo 9: Gruplara göre karşı taraf ortalama hareket açıları değerleri 

  Grup 1a Grup 1b Grup 2a Grup 2b 
Fleksiyon 82 (20,85) 79  (20-85) 84 (20-85) 83 (5-85) 

Ekstansiyon 75 (5-80) 75  (5-80) 77  (5-80) 76 (10-80) 
Radial 

deviasyon 
28 (0-30) 27 (0-30) 29 (0-30) 27 (0-30) 

Ulnar 
deviasyon 

40 (0-45) 42  (0-45) 41 (0-45) 40 (0-45) 

Supinasyon 83 (10-90) 84 (10-90) 84 (10-90) 85 (0-90) 
Pronasyon 84 (60-90) 86 (60-90) 84 (60-90) 86 (0-90) 

El kavrama gücü ortalamaları grup1a da 31,93 kg,  grup1b 28,05 kg, grup2a 

33,42 kg, grup 2b 27,10 kg olarak ölçüldü.  

Güç analizi sonucunda güç 0,82 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 82 çıkmıştır. 

Grup1a ve grup1b’deki hastalar kavrama gücü açısından karşılaştırıldıklarında 

istatistiksel olarak fark bulunmadı ( p=0,18 > 0,05 ). 
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Grup 2a ve grup 2b’deki hastalar kavrama gücü açısından 

karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak fark bulunmadı ( p=0,13 > 0,05 ). 

Grup1a ve grup 2a’daki hastalar grup 1b ve grup 2b’deki hastalar ile 

karşılaştırıldığında kavrama gücü açısından fark bulunmadı ( p=0,17 > 0,05 ). 

Kavrama gücü yönünden gruplar arasında istatistik olarak fark yoktu 

(p=0,090>0,05) 

Tablo 10: Gruplara göre kavrama gücü yüzdesi 

  Kavrama gücü ortalaması 
Grup 1a 31,93 
Grup 1b 28,05 
Grup 2a 33,42 
Grup 2b 27,10 

 

4.2. Klinik Bulgular  

Klinik değerlendirme Green ve O’Brein klinik skorlaması, Gartland ve 

Werley klinik puanlama sistemi ( tablo 10 )  ile DASH (Kol Omuz ve El sorulnarı 

anketi) yetersizlik skoru belirlenerek yapıldı (Tablo 4). 

Gardland-Werley’e göre;  Grup1a da 22 (%15,5) hastada mükemmel, 20 

(%14,1 ) hastada iyi, 5 (%3,5) hastada orta sonuç elde edildi. Grup 1 b de ise 29 

(%20,4)  hastada mükemmel, 9 (%6,3) hastada iyi, 1 (%0,7) hastada orta sonuç elde 

edildi. Grup2a da 22  (%15,5)  hastada mükemmel, 3 (%2,1) hastada iyi, 1 (%0,7) 

hastada orta sonuç elde edildi. Grup2b de 221  (%14,8)  hastada mükemmel, 6 (%4,2 

) hastada iyi, 3 (%2,1) hastada orta sonuç elde edildi. 

Güç analizi sonucunda güç 0,96 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 96 çıkmıştır. 

Grup1a’daki hastalar ile grup 1b’deki hastalar Gardland-Werley’e göre 

karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmadı.( p=0,08 > 0,05 ). 

Grup2a’daki hastalar ile grup 2b’deki hastalar Gardland-Werley’e göre 

karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmadı.( p=0,07 >0,05 ). 

Grup1a ve grup 1b’deki hastalar ile grup 2a ve grup 2b’deki hastalar 

Gardland-Werley’e göre karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmadı.( p=0,06 

>0,05 ). 
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Grup1a ve grup 2a’daki hastalar ile grup 1b ve grup 2b’deki hastalar 

Gardland-Werley’e göre karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmadı.( p=0,11 

>0,05 ). 

Grup1 ve grup 2’deki hastalar Gardland-Werley’e göre karşılaştırıldığında 

aralarında fark bulunmadı.( p=0,12 >0,05 ). 

Tablo 11: Hastaların klinik ve fonksiyonel değerlendirme sonuçları 
Klinik ve 
fonksiyonel 
kategori 

Gardland-Werley sistemine göre hasta 
sayısı ve (%) oranı 
 

Green & O’ Brien 
Sistemine göre hasta ve (%) oranı 
 

 Grup 
1a  
Sayı       
% 

Grup 
1b 
Sayı       
% 

Grup 
 2a 
Sayı 
%       

Grup 
2b 
Sayı         
% 

Grup 
1a 
Sayı           
% 

Grup 
1b 
Sayı 
 % 

Grup 
2a 
Sayı       
% 

Grup 
2b 
Sayı         
% 

Mükemmel 22, 
15,5 

9, 
0,4 

22 
15,5 

21 
22,3 

24 
16,9 

32 
22,53 

20 
14,08 

19 
13,38 

İyi 20, 
14,1 

9 
6,3 

3 
2,1 

6 
4,2 

18 
12.67 

6 
4,22 

5 
3,52 

8 
5,63 

orta 5 
3,5 

1 
0,7 

1 
0,7 

3 
2,1 

5 
3,52 

1 
0,70 

1 
0,70 

3 
2,11 

Kötü         

 

Güç analizi sonucunda güç 0,86 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 86 çıkmıştır. 

DASH’a göre grup 1a da yeterlilik skoru 10,6 ve grup 1b de yeterlilik skoru 9,5, grup 

2a da 7,8 ve grup 2b de yeterlilik skoru 8,7 olarak saptanmıştır. Her dört grupta 

DASH’a göre klinik sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p=0,12 > 0,05). 

VAS skoru açısından değerlendirildiğinde grup 1a’da ortalama değer 2 olarak 

bulundu. Grup 1b’de bu değer 3 olarak bulundu. Grup 2a’da 2 ve grup 2b’de ise 3 

olarak bulundu. Gruplar arasında bakıldığında VAS skorları açısından anlamlı fark 

görülmedi ( p=0,07 > 0,05 ). 

Grup 1a’da ulnar el bilek ağrısı olan hasta yoktu. Buna karşılık grup1b de 2 

hastada ulnar el bilek ağrısı vardı. Grup 2a’da ulnar el bilek ağrısı olan hasta yoktu. 

Grup 2b’de 3 hastada el bilek ağrısı vardı. Grup 2b’deki hastalar ulna stiloidi için 

ameliyat edilmeyen hastalardı. Ulnar el bilek ağrısı yönünden gruplar arasında 

anlamlı fark yoktu ( p=0,09 > 0,05 ). 

Distal radioulnar eklem instabilitesi açısından bakıldığında grup 1a daki 

hastalarda DRUE instabilitesi yoktu. Grup 1b deki hastalardan 2 tanesinde ise 
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instabilite hafif olarak görüldü. Grup 2a daki hastalarda DRUE instabilitesi yoktu. 

Grup 2b deki hastalardan 2 tanesinde hafif olarak görüldü. DRUE instabilitesi 

açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi (p=0,08 > 0,05). 

Stiloid kırığı tespit edilen hastalarda ve stiloid kırığı tespit edilmeyen hastalar 

arasında DRUE instabilitesi açısından fark yoktu. Ayrıca ulna stiloidi üzerinde de 

tespit yapılanlarda ve yapılmayanlarda hassasiyet görülmedi. 

4.3 Radyolojik Bulgular 

Kırıklar değerlendirildi. Preop ortalama radial yükseklik değerleri 9,14 mm 

[2-22 arası], postop ortalama radial yükseklik 13,85 mm [4-22 arası] olarak preop 

radial inklinasyon 17,74° [(-10°)-14° arası] , postop radial inklinasyon 23,84 ° [12°-

30° arası] olarak ve preop palmar eğim -0,43°[(-30°)-8° arası] , postop palmar eğim 

7,65 °[(-10°)-12° arası] olarak ölçüldü.    

Grup 1a kırıkların radyolojik ortalama değerleri, ameliyat öncesi radial 

yüksekli 9,21({-5} - 18) mm, ameliyat sonrası radial yükseklik 12,07 ({-2}-16) mm, 

ameliyat öncesi radial inklinasyon 17,52 (0- 32) derece, ameliyat sonrası radial 

inklinasyon değeri 22,26 (5 – 30) derece, ameliyat öncesi volar eğim -0,78({-35} - 9) 

derece, ameliyat sonrası volar eğim 4,70 ({-36} - 11) derece olarak ölçüldü   (Tablo 

12 ).   

Grup 1b kırıkların radyolojik ortalama değerleri, ameliyat öncesi radial 

yükseklik 9,74 ({-5} - 18) mm, ameliyat sonrası  radial yükseklik 15,23 ({-2}-16) 

mm, ameliyat öncesi radial inklinasyon 18 (0- 32)  derece, ameliyat sonrası radial 

inklinasyon değeri 24,38 (5 – 30) derece, ameliyat öncesi volar eğim -0,13({-35} - 9) 

derece, ameliyat sonrası volar eğim 9,74({-36} - 11) derece olarak ölçüldü. 

Grup 2a kırıkların radyolojik ortalama değerleri, ameliyat öncesi radial 

yükseklik 9,5({-5} - 18) mm, ameliyat sonrası radial yükseklik 13,23 ({-2}-16) mm, 

ameliyat öncesi radial inklinasyon 18,5 (0- 32) derece, ameliyat sonrası radial 

inklinasyon değeri 24,46 (5 – 30) derece, ameliyat öncesi volar eğim 0,77 ({-35} - 9) 

derece, ameliyat sonrası volar eğim 9,75 ({-36} - 11) derece olarak ölçüldü.   

Grup 2b kırıkların radyolojik ortalama değerleri, ameliyat öncesi radial 

yükseklik 7,93 ({-5} - 18) mm, ameliyat sonrası radial yükseklik 15,26 ({-2}-16) 

mm, ameliyat öncesi radial inklinasyon 17,07 (0- 32) derece, ameliyat sonrası radial 
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inklinasyon değeri 24,97 (5 – 30)  derece, ameliyat öncesi volar eğim 0({-35} - 9) 

derece, ameliyat sonrası volar eğim 7,93 ({-36} - 11) derece olarak ölçüldü.   

 

Tablo 12: Gruplara göre radyolojik değerlendirme sonuçları 

Grup 1a Grup 1b Grup 2a Grup 2b  
Pre-op Postop Preop Postop Pre-op Postop Pre-op Postop 

Radial 
yükseklik 

9,21 
mm 

12,07 
mm 

9,74 
mm 

15,23 
mm 

9,50 
mm 

13,23 
mm 

7,93 
mm 

15,27 
mm 

Radial 
inklinasyon 

17,53 
derece 

22,27 
derece 

18 
derece 

24,38 
derece 

18,50 
derece 

24,46 
derece 

17,07 
derece 

24,97 
derece 

Volar eğim 0,78 
derece 

4,70 
derece 

-0,13 
derece 

9,74 
derece 

-0,77 
derece 

9,5 
derece 

0  
derece 

7,93 
derece 

 

Güç analizi sonucunda güç 0,97 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 97 çıkmıştır. 

Grup 1a ile grup 1b’deki hastalar pre op ve post op radial yükseklik, radial 

inklinasyon ve volar eğim yönünden karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi 

(p=0,08>0,05). 

Grup 2a ile grup 2b’ deki hastalar pre op ve post op radial yükseklik, radial 

inklinasyon ve volar eğim yönünden karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi 

(p=0,07>0,05). 

Grup 1 ve grup 2’deki hastalar pre op ve post op radial yükseklik, radial 

inklinasyon ve volar eğim yönünden karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi 

(p=0,09>0,05). 

Grup 1a ve grup 2a’daki hastalar ile grup 1b ve grup 2b’deki hastalar pre op 

ve post op radial yükseklik, radial inklinasyon ve volar eğim yönünden 

karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p=0,07>0,05). 

Steward radyolojik skorlamasına göre 110 kırıkta mükemmel, 25 kırıkta iyi, 7 

kırıkta orta sonuç elde edildi ( tablo 12). 

Güç analizi sonucunda güç 0,87 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 87 çıkmıştır. 

Grup 1a ile grup 1b’deki hastalar Steward radyolojik skorlamasına göre 

karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p=0,07>0,05). 

Grup 2a ile grup 2b’deki hastalar Steward radyolojik skorlamasına göre 

karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p=0,10>0,05). 
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Grup 1a ve grup 2a ile grup1b ve grup2b’deki hastalar Steward radyolojik 

skorlamasına göre karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p=0,12 > 0,05). 

Grup 1 ile grup 2’deki hastalar Steward radyolojik skorlamasına göre 

karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p=0,13 > 0,05).  

 

Tablo 13: Tedavi gruplarının Stewart radyolojik skorlama sonuçları 

 Mükemmel İyi Orta Kötü 
Grup 1a 35 12 0 0 
Grup 1b 32 6 1 0 
Grup 2a 22 2 2 0 
Grup 2b 21 5 4 0 

Her dört tedavi grubu arasında Knirk’in ve Jupiter’in artritik evrelendirmesine 

göre yapılan karşılaştırılmada istatistiksel olarak ilişki saptanmamıştır (p=0,119> 

0,005). 

 

Tablo14: Gruplara göre Knirk ve Jupiter’in artritik evreleme sistemine göre 
sonuçlar 

 Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 

Grup 1a 37 9 1 0 

Grup 1b 32 5 2 0 

Grup 2a 23 2 1  

Grup 2b 27 1 2  

İşe dönüş süreleri veya günlük normal aktivitelerine dönüş günleri 56 gün 

(30-150 gün arası) olarak bulundu. İşe dönmeleri veya günlük normal aktivitelerini 

yapabilmeleri grup 1a’da ortalama 59 gün, grup 1b’de 62 gün, grup 2a’da 57 gün ve 

grup 2b’de 59 gün olarak bulundu. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı ( p=0,09 

> 0,05). Güç analizi sonucunda güç 0,92 çıkmıştır. Buna göre güç yüzde 92 

çıkmıştır.  

Cerrahi grupta hastalarımızda radial arter yaralanması, median sinir hasarı 

veya tendon rüptürü ve tenosinovit görülmedi. Klinik ve radyolojik olarak 

osteoartritle karşılaşılmadı. Konservatif tedavi edilen 9 hastada refleks sempatik 

distrofi geliştiği için çalışmaya alınmadı. 
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Anestezi süresi grup 2a’da ortalama 55 dakika, grup 2b’de ise 58 dakika ( 30-

95 dakika ) olarak bulundu. Her iki grupta anlamlı fark bulunmadı.  

Grup 1a’daki hastalardan 5 i,  grup 1b’deki hastalardan 7 si alçı çıkartıldıktan 

sonra, grup 2a’daki hastalardan 4 ü cerrahiden 6 hafta sonra, grup 2b’deki 

hastalardan 6 sı cerrahiden 6 hafta sonra el bileği hareketi rehabilitasyonu amacı ile 

fizik tedaviye yönlendirildi. Hastaların ortalama takip süresi grup 1a’da 14 ay, grup 

1b’de 15 ay, grup 2a’da 13 ay ve grup 2b’de 16 ay olarak bulundu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

5. VAKALARIMIZDAN ÖRNEKLER 

VAKA 1: L.K. 39 YAŞ BAYAN HASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radius distal uç kırığı olan hastaya operasyon yapıldı. Volarden kiltli plak ile 

tespit edildi. 
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VAKA 2: M.K. 38 Y BAYAN RDUK VE ULNA STİLOİD KIRIĞI 

  

 

  

  

Radius distalindeki kırık volarden kilitli plak ile tespit edildi.  
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VAKA 3: M.B 48 Y E RDUK KONSERVATİF TEDAVİ 
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VAKA 4.  M.O 28 Y ERKEK HASTA RDUK+ ULNA STİLOİD KIRIĞI 

KONSERVATİF 
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6. TARTIŞMA 

Radius distal uç kırıkları büyük oranda ulna stiloid kırığı ile birlikte 

olmaktadır. Radius distal uç kırığı tedavisi sonrası kötü sonuçların nedeni olarak ta 

ulna stiloid kırıkları gösterilmektedir. Bazı yazarlar ise bu görüşe katılmamaktadır. 

Bizim çalışmamızda da ulna stiloid kırığı olan hastalar ile ulna stiloidi kırık olmayan 

hastalar arasında fonksiyonel, radyolojik olarak fark bulunup bulunmadığını 

belirlemek istedik. Distal radioulnar eklem instabilites olup olmadığını araştırmak, el 

bilek ağrısı yönünden fark olup olmadığını araştırmak istedik. 

Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir.Bizim çalışmamızda 

erkeklerde görülme oranı % 52,8 idi.  

Çalışmamızda radıus distal uç kırığının baskın ekstremitede görülme oranı 

%76 olarak bulundu. 

Çalışmamızda cerrahi yapılarak tedavi edilen radius distal uç kırıklı hastaların 

yaş ortalaması 45,2 olarak bulunmuştur.  

Hastalarımızın % 56’sında el üzerine düşme, % 22’sinde araç içi ve dışı trafik 

kazası, % 17’sinde motorsiklet kazası, % 5’inde ise yüksekten düşme idi. 

Radius distal uç kırığı ile birlikte ulna stiloid kırığı olan hastalarda ulna 

stiloidinin tespit edilip edilmemesi halen tartışmalıdır. Distal radius kırıkları büyük 

oranda ulnar stiloid bazis kırıkları ile birliktelik göstermektedir. Büyük ulna stiloid 

kırıkları hiç olmazsa bir miktar TFKK in orjininden bir kısmı ihtiva etmektedir. 

Böylece TFKK de yırtık oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ancak ulna stiloid bazis 

kırığının önkol rotasyonunun kısıtlılığında, el bilek ağrısında ve distal radioulnar 

eklem instabilitesi gelişiminde katkısının ne derecede olduğunun bilgisi net değildir, 

geniş çalışmalar mevcut değildir (76, 77). 

Birçok yazar distal radius kırıklarında düşük sonuçlar alınmasının sebebinin 

ulna stiloid kırıklarından olduğunu belirtmişlerdir ( 82 ). Bu çıkarımın nedeni TFKK 

nin ulna stiloid bazisinden orijin alıyor olması ve ulna stiloid bazis kırıkları tedavi 

edildiğinde distal radiıoulnar eklem stabilitesi tekrar sağlanıyor olabilmesidir( Shaw 

JA ve arkadaşları) (83). May ve arkadaşlarnın yaptıkları bir çalışmada 166 radius 

distal uç kırıklı hastalarından 14 tanesinde distal radiıoulnar eklem instabilitesi olan 

hasta saptanmış, bu hastaların da 11 tanesinde ulna stiloid bazis kırığı bulunmuş. 

Çalışma sonucu olarak ulna stiloid bazis kırığı ve ulna stiloidinde 2 mm üzerinde 
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kırığı olmasının hastalarda distal radioulnar eklem instabilitesi için risk faktörü 

olduğu sonucuna varılmıştır ( 84 ). 

Stoffelen ve arkadaşlarının distal radius kırıklı 272 hastada yaptıkları 

çalışmada 13 hastalarında dital radioulnar eklem instabilesi görmüşler ve bu 

hastalarda ulna stiloid bazis kırığı olduğunu rapor etmişlerdir ( 85). Aynı zamanda 

ulna stiloid bazis kırığı olan hastaların sonuçlarının olmayanlara göre daha kötü 

olduğunu belirmişlerdir. 

Ruch ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise ulna stiloid bazis kırıklı 

hastalarda supinasyona alçı yapılan ve tension bant yöntemiyle tedavi ettikleri 

hastaları karşılaştırmışlar ve supinasyona alçı yapılan hastalarının sonuçlarının daha 

iyi olduklarını bildirmişlerdir (86). 

Ekenstam F ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da büyük ulna stiloid 

kırığı tedavi edilip alçı yapılan ve tedavi yapılmadan alçı yapılan hastların 

karşılaştırılmasında da sonuç olrak bir fark bulunamadı ( 87 ). 

Bazı çalışmalarda ulna stiloid kırığının tespit edilmesi gerektiğine dair 

sonuçlar çıkmış olsa da diğer çalışmalarda da ulna stiloid kırıklarının tespit edilmese 

de olabileceği, sonuçların aynı olduğu bulunmuştur. 

Çalışmamızın sonunda klinik olarak değerlendirilen hastalarda Gartland ve 

Werley klinik değerlendirme kriterlerine göre 143 distal radiusun 94’ünde (%66,2) 

mükemmel sonuç, 38’inde (%26,8) iyi sonuç ve 10 unda (%7) orta sonuç elde edildi. 

Gruplar arasında fark bulunmadı  (p=0,22>0,05). 

DASH-T skorlaması ile değerlendirilen hastaların ortalama DASH-T değeri 

36 (30- 41 arası) idi. Bu sonuçlarımız literatüre benzerlik göstermektedir. 

Radyolojik değerlendirme için yapılan Steward radyolojik skorlamasında 110 

kırıkta mükemmel (%77,5) , 25 kırıkta iyi (%17,6), 7 kırıkta orta(%4,9) sonuç elde 

edildi. Böylece klinik ve radyolojik skorların hastalarda paralellik gösterdiği 

belirlendi. 

VAS skoru açısından değerlendirildiğinde grup 1a’da ortalama değer 2 olarak 

bulundu. Grup 1b’de bu değer 3 olarak bulundu. Grup 2a’da 2 ve grup 2b’de ise 3 

olarak bulundu. Gruplar arasında bakıldığında VAS skorları açısından anlamlı fark 

görülmedi ( p=0,07 > 0,05 ). 
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Kavrama gücü yönünden karşılaştırıldığı zaman etkilenen tarafta güç kaybı 

olduğu, ancak tüm gruplardaki kayıp oranının aynı olduğu görüldü. 

Çalışmamızdaki hasta gruplarının sayılarının az olması ve retrospektif olması, 

DRUE instabilitesinin fizik muayene ile anlaşılması en önemli limitasyonlarımızdı. 

Uzun süreli ve prospektif çalışmaların DRUE instabilitesi araştırılmasında daha etkili 

olabileceği kanaatindeyiz. 
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7. SONUÇ 

Bu çalışmada radius distal kırığı nedeniyle konservatif veya cerrahi olarak 

takip edilen hastalarda ulna stiloid kırığı varlığının hastaların klinik, radyolojik ve 

fonksiyonel sonuçlarına olan etkisi retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. Hastalar 

objektif kritelere göre değerlendirildiğinde ulna stiloid kırığı olan hastalar ile 

olmayan hastalar arasında el bilek ROM ları, el bileği fleksiyon - ekstansiyon, ulnar 

deviasyon - radial deviasyon, supinasyon – pronasyon, distal radioulnar eklem 

instabilitesi, ulnar taraf el bilek ağrısı, el bilek kavrama gücüleri ve işe dönüş 

bakımından karşılaştırıldığında istatiksel anlamlı fark bulunmadı.Subjektif 

değerlendirme kriterlerine göre VAS skorları ve DASH skorları bütün gruplarda 

iyleşme elde edilirken gruplar arasında istatiksel fark yoktu. Gruplar arasında klinik 

ve fonksiyonel değerlendirmede baktığımız Gartland-Werley Skorlaması ve Green & 

O’Brien klinik puanlama sisteminde fark bulunmadı. Sonuçlar göstermiştir ki ulna 

stiloid kırığının konservatif ve cerrahi olarak takip edilen distal radius kırıklarında 

ulna stiloid kırığı olmayanlarla fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara etkisi yoktur. 
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8. ÖZET 

Giriş:   Radius distal uç kırıkları üst ekstremitenin en sık kırıklarıdır ve % 55 

oranında ulna stiloid kırığı ile birliktedir. Sonuçta ulnar stiloidinin kırık olmasının, 

distal radioulnar eklemde instabilite ve ağrı gelişimine neden olabileceği 

düşünülmektedir. Ulna stiloid kırığının fonksiyonel sonuçlara etkisini bildiren sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada distal radius kırığı nedeniyle 

konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda ulna styloid kırığı varlığının 

klinik ve radyolojik etkileri retrospektif olarak karşılaştırıldı. 

Hastalar ve yöntem: Bu çalışmada Ocak 2010 - Nisan 2014 tarihleri 

arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Kliniğinde distal radiıs kırığı nedeniyle konservatif ve cerrahi yapılan 142 hasta 

çalışmaya alındı. Konservatif olarak tedavi edilen hastalar grup 1 olarak 

sınıflandırıldı. Sadece radius distali kırık olanlar grup 1a ve ulna stiloidi ile birlikte 

radius distal uç kırığı olan hastalar grup 1b olarak adlandırıldı. Cerrahi olarak tedavi 

edilen hastalar grup 2 olarak sınıflandırıldı. Sadece radius distali kırık olan hastalar 

grup 2a, ulna stiloidi ile birlikte radius distal uç kırığı olan hastalar grup 2b olarak 

adlandırıldı.  Grup 1a’da 47, grup 1b’de 39 hasta, grup 2a’da 26 hasta, grup 2b’de 30 

hasta çalışmaya alındı Değerlendirme objektif, subjektif ve radyolojik kriterlere göre 

yapıldı.  

Bulgular: Hastalarımızın 75’i (% 52,8) erkek, 67 ‘si  (% 47,2) kadındı. 

Erkeklerin yaş ortalaması 36 (18-83), kadınların ise 50,5 (18-79) olup genel yas 

ortalaması 45,2 (18-88) olarak bulundu. Gruplar arasında yaş (p=0,434) ve cinsiyet 

(p=1,0) dağılımı yönünden istatistik olarak fark yoktu. Etkilenen tarafı bakımından 

istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark yoktu ( p=0,08>0,05). Her dört 

tedavi grubu arasında AO sınıflamasına göre kırık tipleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,20 > 0,05). Objektif değerlendirme olarak el bileği 

ROM ları karşılaştırıldı, grup içinde ve gruplar arasında fark görülmedi ( p=0,20> 

0,05 ). Fizik muayenede DRUE ağrısı ve DRUE instabilitesine bakıldı, grup içi ve 

gruplar arasında fark yoktu. Kavrama gücü açısından grup içi ve gruplar arası 

anlamlı fark bulunmadı ( p=0,09 > 0,05 ) 

Subjektif değerlendirmede baktığımız VAS skorları ve DASH skorları 

açısından grup içi ve gruplar arasında fark görülmedi. 
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Klinik ve fonksiyonel değerlendirmede baktığımız Gartland-Werley 

Skorlaması ve Green & O’Brien klinik puanlama sisteminde grup içi ve gruplar 

arasında fark bulunmadı. Knirk ve Jupiter’in artritik skorlama sistemi ile 

karşılaştırma yapıldı, grup içi ve gruplar arasında fark bulunmadı.  

Radyolojik olarak dorsal açılanma, radial uzunluk kaybı, radial açılanma 

kaybı incelendi, grup içi ve gruplar arası fark bulunmadı. İşe dönüş süreleri açısından 

grup içi ve gruplar arasında fark bulunmadı.  

Sonuç: Çalışmamız göstermiştir ki ulna stiloid kırığı olan ve olmayan distal 

radius kırklı hastalarda ulna stiloid kırığı varlığının fonksiyonel ve radyolojik 

bakımdan etkisi görülmemiştir. 
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9. ABSTRACT 

Purpose: Distal radıus fracture is the most fractures in upper extremity 

fractures and usually associated with unlar styloid fracture. Finally ulnar styloid 

fracture could cause distal radıoulnar joint ınstability and pain. There is no consensus 

on the relation between ulnar styloid proces fractures outcomes. This retrospective 

study was to analyse clinical and radiologic effects whether ulnar styloid fracture or 

not. 

Methods: This retrospective study involved 142 patients with conservative or 

operated distal radius fractures in Selçuk University Orthopaedic clinic between 

January 2010 and April 2014. Conservative group named as a group 1 and 

conservative treatment and also only distal radius fractures named group 1a and 

conservative treatment with ulna styloid fractures named group 1b.    

This retrospective study involved 86 patients with distal radius fractures and 

underwent closed reduction; 39 patients had an associated with ulnar styloid fracture 

(group 1b) while 47 did not have any ulnar styloid fracture. This retrospective study 

involved 56 patients with distal radius fracture and underwent open reduction and 

internal fixation with volar locking plates; 30 patients had an associated ulnar 

sstyloid fracture ( group 2b ) while 26 did not have any ulnar styloid fracture ( group 

2a ). 

Results: 75 ( % 52.8 ) of patients men and 67 ( % 47.2 ) of patients was 

women.Men’s avarage age was 36 and women’s avarage age was 50.5 and avarage 

age was 45.2. In groups , there is no significant effect as an age and gender. And in 

groups there is no different as an fractures type, range of motion, DRUJ pain and 

instability, grip strenght, VAS scores and DASH scores, Gartland-Werley and 

Green& O’brien tests. 

In groups there is no difference post operative radiological parameters. The 

comparison of clinico-radiological parameters in groups was no differences, 

statically insignificant. 

Conclusion: To conclude , in radıus distal fractures ulnar styloid fracture or 

not does not affect the outcomes. 
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