ISSN 1300-526X

Göztepe T›p Dergisi 23(4):156-157, 2008

OLGU SUNUMU

Ortopedi ve Travmatoloji

Nadir bir karpal intraosseos ganglion olgusu:
OS triquetrumda intraosseos ganglion
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SUMMARY
A rare case of the carpal intraosseous ganglion:
Os triquetrum intraosseous ganglion
Cystic subchondral bone deficiencies which are not extended
to the joint are named intraosseous ganglion cyst. These kinds
of cysts are rarely seen in triquetrum. Magnetic rezonance
imagine of the wrist was obtained for the rule out of the dequervain tenosynovitis in a 54 years-old woman and a triquetrum intraosseous ganglion was diagnosed. In this case report,
a rare intraosseous ganglion of triquertum with a dequervain
tenosynovitis was presented.
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Ekleme uzan›m göstermeyen kistik subkondral kemik defektleri intraosseos ganglion kisti olarak adland›r›l›r. En s›k alt ekstremitede görülür. El bile¤inde en s›k skafoid ve lunatta görülür. Triquetrumda çok daha nadir gözlenir (1-4). Genellikle spesifik bir semptomu yoktur. Semptomatik olan ve
kemik içinde büyük bir alan kaplayan kistlere genellikle küretaj ve greftleme yap›l›r.

tensör carpi radialis brevis ve abduktor pollicis
longus tendonlar› trasesine uyan bölgede hassasiyet ve el bile¤ine yap›lan ulnar deviasyonda a¤r›s›nda art›fl tespit edildi. Ayr›ca hastaya yap›lan finkenstain testi pozitif olarak de¤erlendirildi. Hastada de-quervain tenosinoviti düflünüldü ve ay›r›c›
tan› amac›yla anterior-posterior ve lateral konvansiyonel el bile¤i grafisi istendi. Hastan›n direk grafisinde flikayetlerine uyan bölgede patoloji tespit
edilmedi ancak os triquetrumda radyolusen bir
alan tespit edildi (fiekil 1). O bölgeye uyan bir flikayet ve muayene bulgusu mevcut olmad›¤› tespit
edildi. Hastaya intraosseoz kist ön tan›s›yla el bile¤i MRI tetkiki istendi. Çekilen el bile¤i MRI’›nda
os triquetrumda 6 mm çap›nda intraosseoz ganglion kisti ve de-quervain tenosinoviti tespit edildi

OLGU SUNUMU
54 yafl›nda, ev han›m› olan bayan hasta poliklini¤imize sol el bile¤inde a¤r› flikayetiyle baflvurdu.
Hastam›z flikayetlerinin 6 ay önce bafllad›¤›n›, günlük aktivitelerini yaparken a¤r›s›n›n artt›¤›n›, istirahatle ise azald›¤›n› ifade etmekteydi. Hastan›n
yap›lan muayenesinde sol el bile¤i radialinde, eks-

fiekil 1. El bile¤i anterior-posterior röntgeni. Beyaz ok: intraosseos ganglion.
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fiekil 2. El bile¤i koranal kesitli T2 sekansl› magnetik rezonans
görüntüleme. Beyaz ok: intraosseos ganglion.

(fiekil 2). Hasta dequervein tenosinoviti için ameliyat edildi, intraosseoz ganglion kistine yönelik herhangi bir giriflim yap›lmad› ve takibe al›nd›. Yaklafl›k 6 ay takip edilen hastan›n dequervein tenosinovitine ait flikayetleri tamamen geçti, intraosseoz
ganglion kistine ait herhangi bir semptoma rastlan›lmad›.

Karpal kemiklerde intraosseoz ganglion kistleri nadir görülür. En s›k skafoid ve lunatta görülmekle
birlikte triquetrumda çok nadir rastlan›r (4). Spesifik bir semptomu yoktur ve direk grafide kemik
için sklerotik bir halka ile çevrilmifl radyolusen bir
alan gözlenir. Kesin tan› MRI ile konur (1,3)
MRI’da T1 a¤›rl›kl› kesitlerde düflük sinyal, T 2
a¤›rl›kl› kesitlerde yüksek sinyal gözlenir. Literatürde semptomatik olan ve kemik içerisinde büyük
bir alan iflgal eden kistlere küretaj ve greftleme
önerilmektedir (1,2). Hastam›zdaki kistin asemptomatik ve 6 mm çap›nda olmas› nedeniyle ilk planda cerrahi yaklafl›m düflünülmedi ve takip önerildi.
Yaklafl›k 6 ayl›k sürede herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmad›.
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