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ÖZET
Altıncı kompartman rüptüründe ekstensör karpi ulnaris 
tendonu distal ulnada kemik oluk içerisindeki yerinden çıkar. 
Ekstensör retinakulumun ulna veya altıncı kompartmanla 
herhangi bir bağlantısı yoktur ve bundan dolayı ECU  
landonunun stabilizasyonunu sağlamaz. Tendonu yerine 
yerleştirmedeki başarısızlık sürtünme veya distal ulnanın dor- 
sal luksasyonuna bağlı tendon genişlemesini içeren morbidite 
ile sonuçlanabileceğinden asemptomatik hastalarda bile 
altıncı kompartman onanlmalıdır.
Bu bildiride altıncı kompartman ruptürüne bağlı ekstensör 
karpi ulnaris tendon subluksasyonu olan bir olgu ve altıncı 
kompartmanın anatomik onarımı ile ilgili cerrahi tekniğimiz 
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekstensör karpi ulnaris, ekstensör 
retinakulum, altıncı kompartman

Altıncı kompartman rüptürü nispeten nadir görülen 
bir problemdir1-3. Bu durumda ekstensör karpi ulnaris 
(ECU) tendonu, altıncı kompartmanın rüptürü ile distal 
ulna başı ve styloid çıkıntı arasında, kemik oluk 
içerisindeki yerinden çıkar. Ekstensör retinakulumun 
ulna ya da altıncı kompartmanla herhangi bir bağlantısı 
yoktur ve bundan dolayı ECU tendonunun 
stabilizasyonunu sağlamaz4.

Tanı, bilek supinasyona getirildiğinde ECU’in altmcı 
kompartmandan çıkmasının yarattığı ses ile konulabilir, 
tendonun subluksasyonu palpasyonla saptanabilir. 
Bileğin pronasyonu ile ECU tendonu ulnar oluğuna 
yeniden yerleşir. Tanıda, kemik, bilek ligamanları ve 
yumuşak dokuyu içeren bileğin diğer patolojik 
oluşum larını saptayan MR görüntülem eden 
yararlanılabilinir.

Bu olguda sağlam ekstensör retinakuluma rağmen, 
bileğin altıncı kompartmanmm tamrüptürüne bağlı ECU 
dislokasyonu bildirilmektedir (Şekil 1).
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Patoloji bilek ganglionu ile birlikteydi. Bu çalışma 
ECU ile ilgili mevcut literatürü gözden geçirmekte ve 
cerrahi tekniğimizi sunmaktadır.

ANATOMİ
Bilek dorsalinde ekstensör tendonlar için altı longi- 

tudinal vertikal septa ile birbirinden ayrılmış altı 
kompartman mevcuttur. Her septum supratendinöz 
retinakulumdan köken alır ve radius üzerine yapışır. ECU 
tendonunu yerinde tutan altıncı kompartmanın anatomisi 
ise karmaşıktır.

Altıncı kom partm an içerisinde, ECU, üstte 
supratendinöz retinakulum , altta infratendinöz 
retinakulum, lateralde altıncı septum ve medialde “linea 
jugata” denilen longitudinal fiberlerle takviye edilen 
retinakulumun ulnar yapışma yeri tarafından oluşturulan 
kendine ait tünel içerisinde yer alır. Bu kompartman ECU 
tendonunun alt k ılıf tarafından oluşturulur. Ekstensör 
retinakulumun ulnaya herhangi bir bağlantısı yoktur ve
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bu yüzden altıncı kompartımanın herhangi bir bölümünü 
oluşturmaz. Retinakulum, antebrakial fasya, volar 
Ilgaman ve bazen hipotenar kompartmanm fasyasma 
karışarak devam eder4,5.

E itensor »İn im i

Şekil 1: Bileğ in şem atik kesiti A. Sağlam ekstensör 
retinakuluma rağmen, altıncı kompartmanm rüptürüne bağlı 
ekstensör karpi ulnaris tendonunun dislokasyonu. B. Ön kol 
pronasyonda iken fibroosseöz tünelin rhedial duvarı 4/0 Etilon 
ile onarıldı (ok). C. Kesik ekstensör retinakulum altıncı 
kompartmanm mediai duvarına, kompartmını desteklemek için 
dikildi (ok).

OLGU SUNUMU
Olgu, 1 yıldır sağ ön kol distalinin ulnar tarafında 

bir ses duyma ve 6 aydır bileğin dorsoradial yüzünde 
hafif ağn hikayesi olan 38 yaşında, sağ elini kullanan 
bir erkek hastaydı. Bir yıl önce, kurban keserken 
hayvanın ayağını aniden çekmesi ile sağ el bileğinden 
yaralanmıştı. Fizik muayenede, supinasyon yaptığında 
ECU luksasyonu göze çarpmaktaydı. ECU bileğin 
proııasyonu ile birlikte ulnar yuvasına yeniden 
oturmaktaydı. Bileğin radial yüzünde ganglion tanısı 
konulan bir yumuşak doku kitlesi mevcuttu. MR 
görüntüleme ile skafoid üzerinde bir ganglion ve altıncı 
kompartmanda genişleme tespit edildi.

Diseksiyon sırasında ekstensör retinakulum sağlam 
iken, altıncı kompartmanm rüptüre olduğu görüldü (Şekil 
2a). Ulnar sınırda başlayan ekstensör retinakulum insize 
edildi ve altıncı kom partm an ortaya çıkarıldı. 
Fibroosseöz tünelin ıııedial duvarı, ön kol pronasyonda 
iken 4/0 Etilon sütür ile onarıldı. Onarılan tünel, 
pronasyon ve supinasyon sırasında ECU’in altta yatan 
ulna üzerinde serbest haraketine olanak tanımaktaydı. 
Kompartımanı desteklemek için kesik ekstensör

Türk Plast Cer Derg (1999) Cilt:?, Sayı:3

Şekil 2A: Ekstensör karpi ulnaris tendonu palm ar 
subluksasyonunun intraoperatif görünümü. ECU: Ekstensör 
karpi ulnaris tendonu, ER: Ekstensör retinakulum, Yıldız: Altıncı 
kompartmanm rüptüre mediai duvarı. B: Altıncı kompartmanm 
rüptüre mediai duvarının cerrahi onanım

retinakulum, altıncı kompartmanm mediai duvarına 
sütüre edildi (Şekil 2b).

Bilek nötral pozisyonda bir ay splint kullanıldı. Aktif 
parmak egzersizlerine ameliyattan sonraki gün başlandı.

On aylık takip süresince hastada pronasyon ve 
supinasyon sırasında ECU tendonunun subluksasyonu 
saptanm adı. R adial bilek ağrısı, ganglionun 
ekstirpasyonu ile giderildi,

TARTIŞMA
Olguda sağlam ekstensör retinakuluma rağmen 

altıncı kompartman rüp türün ün ECU tendonunun 
subluksasyonuna olanak verdiği görüldü. Bu gözlemimiz 
Burkhart tarafından yapılan b ir çalışm ada 
desteklenmektedir2.

ECU, distal radioulnar eklemi stabilize etmekte ve 
distal ulnanın dorsal dislokasyon kuvvetine karşı en 
önemli kuvveti oluşturmaktadır, Spinner ve Kaplan5 
trianguler fıbrokartilaj kompleksinin ayrılmasından sonra 
bile ECU tendonunun, ulnanın dorsal dislokasyonunu 
önlediğini bildirmiştir. Bu tendonun palmar luksasyonu, 
ulna başının dorsal dislokasy onun a ve bileğin pronasyon-
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supinasyon fonksiyonunun tehlikeye ginnesine sebep 
olur.

Altıncı kompartnıan bir ekstensör retinakulum flebi 
veya şeridi ile rekonstrükte ed ileb ilir34 Bizim 
düşüncemize göre travmatik durumlarda tedavi seçimi, 
kompartmanm anatomik onarımı olmalı ve ekstensör 
re tin akülümün ulnar kısmı kompartmanm m e di al 
duvarım desteklemek için kullanılmalıdır.

Bu lezyon genellikle tendon subluksasyonu kronik 
sorun oluşturduğunda teşhis edilir. Erken tanı için, 
travmayı takiben distal ulna bölgesinde bilek ağrısı olan 
hastalarda bu durum akılda tutulm alıdır. Bizim 
olgumuzda ECU tendonunun subluksasyonu ağrısızdı. 
Radial bilek ağrısının ECU tendon subluksasyonu 
nedeniyle değil, skafolunat eklemdeki ganglion sonucu 
olduğu düşünüldü. Tendonu yerine yerleştirmedeki 
başarısızlık sürtünme veya distal ulnamn dorsal 
luksasyonuna bağlı tendon genişlemesini içeren 
morbidite ile sonuçlanabilir5,4. Bu nedenle asemptomatik 
hastalarda bile altıncı kompartman onanlmalıdır.
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SONUÇ
Bu örnek, ekstensör retinakulumun ECU tendonunu 

stabilize etmediğini, altıncı kompartman rüptürünün 
anatomik olarak onarılması gerektiğini göstermektedir.

186


