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Üst Ekstremitede Görülen
Periferik Sinir Kompresyon Nöropatileri
COMPRESSION NEUROPATHIES IN THE UPPER EXTREMITY
Eftal Güdemez1
Özet

Summary

S›k›ﬂma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca de¤iﬂik dar alanlar veya tünellerde
farkl› sebeplere ba¤l› olarak s›k›ﬂmas›d›r. Travma, anatomik anomaliler, tümörler, snovit, endokrin/metabolik hastal›klar ve B6 vitamini yetersizli¤i en çok görülen sebeplerdir. S›k›ﬂma nöropatileri akut ya da kronik olabilir. Bu derlemede kompresyon nöropatilerinin etiyoloji ve patofizyolojisine de¤indikten sonra üst ekstremitede en çok görülenleri, servikal bölgeden baﬂlay›p distale do¤ru
ele al›narak incelenecektir.

The disease named by entrapment syndrome or compression neuropathy is a clinical entity in which the peripheral nerve is compressed in the anatomical tunnels through their path. The most
common reasons are trauma, anatomical abnormalities, tumors,
synovitis, endocrine and metabolic disorders, and vitamin B6 deficiency. This syndrome can be presented as acute or chronic status. In this review, the etiology and pathophysiology of the compression neuropathies will be discussed followed by the evaluation of all of them seen in the upper extremity one by one beginning from cervical region to the distal point.

Anahtar sözcükler: Tuzak nöropatileri, kompresyon sendromlar›,
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upper extremity.

Etiyoloji
eriferik sinirler anatomik seyirleri boyunca de¤iﬂik
dar alanlar veya tünellerde farkl› sebeplere ba¤l› olarak s›k›ﬂabilirler. Bu durumlara s›k›ﬂma sendromlar›
veya kompresyon nöropatileri denir (ﬁekil 1). Aﬂa¤›da irdelenecek olan sebepler nedeni ile anatomik tünellerden geçen
periferik sinirler akut ya da yavaﬂ yavaﬂ ilerleyerek kronik
bir ﬂekilde kompresyona u¤rayabilirler. Ödem, sinirlerin
geçti¤i normal anatomik alanlar›n içeri¤inin artmas›, anatominin bozulmas› veya yanl›ﬂ ekstremite pozisyonundan oluﬂan 4 ana faktör lokal bas›nc›n› art›rarak sinirlerin s›k›ﬂmas›na neden olmaktad›r:1
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1. Travma: Lunatumun ç›kmas› veya distal radius k›r›¤›
gibi travmalar akut median sinir s›k›ﬂmas›na, yanl›ﬂ kaynam›ﬂ (malünyonlu) bir distal radius k›r›¤› kronik median sinir s›k›ﬂmas›na (karpal tünel sendromu olarak) neden olabilir. Tekrarlayan minör travmalar da sebep teﬂkil edebilirler.

1) VKV

Yanl›ﬂ el, el bile¤i ve dirsek pozisyonunda çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›na ba¤l› geliﬂmiﬂ karpal tünel sendromu, kübital tünel
sendromu veya vibrasyonlu aletlerle çal›ﬂan kiﬂilerde geliﬂen kompresyon nöropatileri bu son duruma örnek verilebilir.
2. Anatomik Anomaliler: Önkoldaki fleksör adelelerin
veya lumbrikal adelelerin anormal bir ﬂekilde karpal kanal
içinde olmas› karpal tünel sendromuna neden olabilir.
3. Tümörler: Yer kaplayarak s›k›ﬂma sendromlar›na sebebiyet verebilirler.
4. Sinovit: Direkt yer kaplama özelli¤i ile veya sekonder
kemik erozyonu veya eklem deformiteleri nedeni ile (romatoid artrit, lepra veya sklereoderma gibi) s›k›ﬂmaya neden
olabilir.
5. Endokrin ve Metabolik Hastal›klar: Diabetes mellitus, miksödem, tiroid malfonksiyonu, akromegali, gut,
kondrokalsinozis gibi hastal›klar etiyolojide ak›lda tutulma-

Amerikan Hastanesi, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzman›, Doç. Dr.

2007 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Medya taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2007 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

ﬁekil 1
Belli baﬂl› üst ekstremite tuzak nöropatileri. 1: Servikal Kosta Sendromu; 2: Skalenus Anterior
Sendromu; 3: Torasik Outlet Sendromu; 4: Proksimal Radial Sinir Kompresyon Sendromu; 5:
Ulnar Sinir S›k›ﬂma Nöropatisi; 6: Anterior ‹nterosseöz Sinir Sendromu; 7: Pronator Teres
Sendromu; 8: Posterior ‹nterosseöz Sinir Sendromu; 9: Süperfisiyal Radial Sinir S›k›ﬂmas›; 10:
Karpal Tünel Sendromu; 11: El Bile¤inde Ulnar Sinir S›k›ﬂmas› (Guyon Kanal›) Sendromu

l›d›r. Gebelik geçici bir kompresyon nöropatisi (karpal tünel
sendromu) nedenidir.
6. Vitamin B6 Yetersizli¤i1,2

Patofizyoloji
Periferik sinirin motor, duyusal veya sempatik aksonlar›n›n de¤iﬂik derecelerdeki etkilenimine ba¤l› olarak semptomlar de¤iﬂir. Erken dönemde lokal kompresyonun neticesi k›smi veya tam duyusal ve motor kay›p olur, Wallerian
dejenerasyon baﬂlamam›ﬂt›r. Durum devam ederse kompresyon hatt›n›n distalindeki aksonlarda Wallerian dejenerasyon baﬂlar. Kompresyon nöropatileri Seddon ve Sunderland
taraf›ndan 5 tipe ayr›lm›ﬂt›r. Bu s›n›flamaya göre tip 1 myelin k›l›f›n›, tip 2 aksonu, tip 3 bazal laminay›, tip 4 perinöryumu, tip 5 ise epinöryumu etkileyen kompresyonlar› gösterir. Ayr›ca lezyonun fonksiyonel veya yap›sal sonuçlar›na
göre de s›n›fland›r›labilir.1-3
1. Metabolik ‹letim Bloku: Sadece intranöral mikrosirkülasyonu bozan bir kompresyon vard›r. Yap›sal bir bozuk-
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luk yoktur. Sorun ortadan kald›r›l›nca sinir iletimi k›sa sürede normale döner.
2. Nörapraksi: Myelin k›l›f›n›n lokal hasar› vard›r. Aksonal yap› devam eder. Üç ay içinde kompresyon ortadan
kald›r›l›rsa spontan geri dönüﬂlüdür.
3. Aksonotimezis: Aksonlar y›rt›lm›ﬂt›r ama endonöral
k›l›f (Schwann hücreleri ve bazal lamina) korunur. Cerrahi
genellikle gerekmez.
4. Nörotimezis: Endonöral k›l›f, perinöryum veya epinöryumun tamam›n›n veya ço¤unun devaml›l›¤›n›n bozuldu¤u ileri derece kompresyondur. Tam iyileﬂme için cerrahi müdahale gerekir.1

Boyun Seviyesindeki Kompresyon
Nöropatileri
Servikal Kosta Sendromu
Servikal kosta veya C7’nin uzam›ﬂ transvers uzant›s›
brakial pleksusun C8 ve T1 köklerine bask› yap›p elde du-
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Resim 1
A; Humerus k›r›¤›na ba¤l› geliﬂmiﬂ radial sinir felci olan bir hasta. Sol kol laterali, ameliyat s›ras›nda çekilmiﬂ bir foto¤raf (Sa¤ proksimal, sol distal).
*: Radial sinir. **: K›r›k kaynama dokusu. B; Sinir k›r›k kaynama dokusu içinden ç›kar›l›p serbestleﬂtirilmiﬂ. *: Radial sinir. **: K›r›k kaynama dokusu.

yusal ve motor kay›plara neden olabilir. Genelde önkol iç
yüzünde ve son iki parmakta (yüzük ve küçük parmaklar)
his kusuru olur. O üst ekstremitede a¤r›, elde intrinsik adalelerde atrofi, vazomotor de¤iﬂiklikler olabilir. Konservatif
tedavi baﬂar›s›z olursa cerrahi tedavi yap›l›r.4
Scalenius Anterior Sendromu
Brakial pleksusun skalenyus adalelerinin aras›nda geçerken s›k›ﬂmas›yla geliﬂir. O ekstremitede vasküler yetersizlik, kladikasyo oluﬂur.4
Torasik Outlet Sendromu
Üst ekstremitenin nörovasküler yap›s›n›n s›k›ﬂmas›na
ba¤l› geliﬂen kompleks semptomatolojidir. Brakial pleksus,
özellikle alt trunkus, subklavian arter ve ven klavikula ve 1.
kosta aras›nda s›k›ﬂmaktad›rlar. 4/1 kad›nlarda daha s›k görülür. Primer ﬂikayet a¤r›, boyun ve omuzdan ele kadar yay›labilir. Önkolun ve elin iç yüzünde parestezi eﬂlik eder.
ﬁikayetler, el omuzun üstünde iken çal›ﬂmay› gerektiren durumlarda artar. ﬁikayetler s›kl›kla gece uykudan uyand›r›r.
So¤uk entolerans›, renk de¤iﬂiklikleri veya Raynaud fenomeni olabilir. Subklavian vendeki s›k›ﬂmaya ba¤l› olarak
ekstremitede zaman zaman ﬂiﬂlik görülebilir. Konservatif
tedavi baﬂar›s›z oldu¤unda cerrahi tedaviye gidilmelidir.5,6

Koldaki S›k›ﬂma Sendromlar›
Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Sendromu
Triseps adelesini aﬂ›r› derece kullanan gemici, çöp toplay›c›s›, garson veya keman sanatç›lar› gibi mesleklerde görülür. Humerus 1/3 orta-distal birleﬂim yerinde sinir lateral

intermüsküler septumu delip anteriora ç›karken s›k›ﬂ›r. Ayr›ca humerus cisim k›r›klar›n›n iyileﬂmesi s›ras›nda sinir k›r›k kaynama dokusu ile yer de¤iﬂtirmesi nedeni ile lateral
intermüsküler septumdan ç›karken s›k›ﬂabilir7 (Resim 1).
Hafif s›k›ﬂmalarda duyu dermatomunda (dirsek laterali,
önkol dorsali ve elin dorsoradiali) his kusuru ve a¤r› olur.
Sinirin lateral intermüsküler septumu delip anteriora ç›kt›¤›
yerde (hiatus) Tinel bulgusu (+) olur. Hafif güç azalmas›
olabilir. ‹leri derece s›k›ﬂmalarda duyu bulgular›na ek olarak radial sinir innervasyonlu kaslarda k›smi veya tam felç
olabilir.7,8
Akut parezilerin tedavisi immobilizasyon, antiinflamatuar tedavi ve B1 vitaminidir. E¤er konservatif tedaviye cevap vermiyorsa veya olay kronikse cerrahi olarak sinirin dekompresyon endikasyonu vard›r. Dekompresyondan sonra
ilk olarak duyu kayb› düzelir. Motor düzelme daha sonra
olur ve genellikle tam düzelme olur.7,8

Dirsekteki S›k›ﬂma Sendromlar›
Ulnar Sinir S›k›ﬂma Nöropatisi
Ulnar sinirin dirsek seviyesindeki s›k›ﬂma nöropatisidir.
Kübital tünel sendromu denir. Sinirin medial epikondilin arkas›ndaki oluktan geçerken veya buran›n hafif proksimalinde veya distalinde oluﬂan s›k›ﬂma sendromudur. Fleksör
karpiulnaris kas›n›n iki baﬂ› aras›ndaki dar tünelde s›k›ﬂabilen sinir ayn› zamanda medial epikondilin eski k›r›klar›, osteoartritler, cubitus valgus gibi malunionla iyileﬂmiﬂ k›r›k
sekellerinde de sürtünmeden veya s›k›ﬂmadan dolay› rahats›z olabilir. Dirse¤i devaml› fleksiyonda tutarak çal›ﬂanlar
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Resim 2
A; Ulnar sinirin dirsek seviyesinde s›k›ﬂmas›. Sa¤ dirsek mediali, ameliyat s›ras›nda çekilmiﬂ bir foto¤raf (Sa¤ proksimal, sol distal). *: Ulnar sinir. **:
S›k›ﬂt›ran ligament kompleksi. B; Sinir gevﬂetilmiﬂ ve tünelinden ç›kar›l›p anteriorda cilt alt›na yeni yerine yerleﬂtirilmiﬂ . *: Ulnar sinir. **: S›k›ﬂt›ran
ligament kompleksi.

(sinirin en gergin pozisyonda oldu¤u durum) ve f›rlatma
sporu yapanlarda kübital tünel sendromuna yatk›nl›k olur.9,10
Yüzük ve küçük parmaklarda sinsice baﬂlayan uyuﬂma
ve kar›ncalanma ile karakterizedir. Dirsek iç yüzünden önkol ve 4-5. parmaklara vuran a¤r› da genelde eﬂlik eder. Elde güçsüzlük ve çabuk yorulma ilerlemiﬂ olanlarda tipiktir.
‹leri derecedeki s›k›ﬂmalarda 4 ve 5. parmaklarda pençeleﬂme de ﬂikayetler aras›ndad›r. Muayenede elde ulnar sinir
dermatomunda (el dorsali dahil) his kusuru, ulnar sinir innervasyonlu intrinsik ve ekstrinsik kaslarda güç kayb› olmas› tan›y› koydurur. Dirsek seviyesinde sinirde Tinel bulgusu (+)’dir. EMG tan›ya yard›mc› olur ve ay›r›c› tan›da di¤er patolojilerin ekarte edilmesinde önemli yer tutar.9
Yeni baﬂlam›ﬂ olgularda veya minör s›k›ﬂma nöropatisinde istirahat ve uygun fizyoterapi programlar› ile baﬂar›l›
olunabilir. Sonuç al›namazsa veya ﬂiddetli olgularda cerrahi dekompresyon endikasyonu do¤ar. Nöroliz (in situ dekompresyon), sinirin dirse¤in önüne al›nmas› ile istikametinin de¤iﬂtirilmesi veya medial epikondilektomi gibi kemik
ameliyatlar› ile olukta rahatlat›lmas›, yap›lan cerrahi tedavi
yöntemleridir9,10 (Resim 2).

Önkoldaki S›k›ﬂma Sendromlar›
Anterior ‹nterosseöz Sinir Sendromu
Median sinirin majör dal› olan anterior interösseöz sinirin s›k›ﬂma nöropatisidir. Sinir, median sinirden ayr›ld›¤›
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proksimal önkol bölgesinde de¤iﬂik tendinöz, vasküler, bursal ve aberran kaslar nedeni ile s›k›ﬂabilir. Tipik olarak
proksimal önkol volar›nda a¤r› ve flexor pollicis longus ile
iﬂaret parma¤›n›n flexor digitorum profundus kaslar›nda ve
pronator quadratus’da paralizi vard›r. Bu sinir sadece motor
oldu¤u için hastada duyu kayb› yoktur. Baﬂ parmak ve iﬂaret parmaklar›n›n uçlar›n› fleksiyona getirmede zay›fl›k
olur. Ama bazen median sinir ve ulnar sinirler aras›nda önkol seviyesinde Martin-Gruber anastomozlar› denen ba¤lant›lar olabilir. Bu da klinik tabloyu de¤iﬂtirip sadece baﬂ
parmak, 2 ve 3. parmaklar›n ekstrinsik fleksörlerini de¤il
elin intrinsik kaslar›n› da paraliziye u¤ratabilir.11
Anterior interösseöz sinir sendromunun ay›r›c› tan›s›nda
tendon rüptürlerine neden olan durumlar, romatoid hastal›klar ve kök lezyonlar› düﬂünülmelidir. EMG tan›da yard›mc›
olur. En az 3 ay cerrahi d›ﬂ› tedavi yöntemleri (fizik tedavi,
atellemeler, v.b.) denenmeli, sonuç al›namazsa cerahi gevﬂetme ve nöroliz yoluna gidilmelidir.11
Pronator Teres Sendromu
Pronator teres adelesi alt›nda median sinirin s›k›ﬂmas›
önkol proksimalinde kal›c› a¤r›ya neden olur. Sinir dirsek
proksimalinde, dirsek önünde, distalde pronator teresin alt›nda, yüzeysel tendonlar›n›n alt›nda s›k›ﬂabilir. Tablo, anterior interösseöz sinir sendromundan tamamen farkl›d›r.
Proksimal önkolda lokalize a¤r›; baﬂparmak, iﬂaret, orta ve
yüzük parma¤›n radial yar›s›nda duyu azl›¤›, median inner-
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vasyonlu ekstrinsik ve intrinsik kaslarda zay›fl›k ile karekterizedir. A¤r› önkol zorlamal› pronasyon ve el bile¤i fleksiyonlar›nda artar. EMG tan›da yard›mc› olabilir. Ay›r›c› tan›da lateral ve medial epikondilit, servikal radikulopatiler,
nöritler, karpal tünel sendromu düﬂünülmelidir. Konservatif
tedavi faydal› olmazsa dekompresyon endikasyonu do¤ar11
(Resim 3).
Posterior ‹nterosseöz Sinir Sendromu
Posterior interosseöz sinirin önkol proksimalinde süpinatör kasa girerken oluﬂan s›k›ﬂma nöropatisidir. Posterior
interosseöz sinirin innerve etti¤i extensor digitorum communis, extensor digiti quinti, extensor indicis proprius, extensor pollicis longus, abductor pollicis longus, extensor
policis brevis ve extensor carpi ulnaris kaslar›n›n akut veya
ilerleyici yavaﬂ paralizisidir. Sinir dirsek kapsülünün önünde, Frohse kemerinin alt›nda, kemere yaklaﬂ›rken veya supinatör kas içinde s›k›ﬂabilir. Tam oluﬂmuﬂ bir posterior interosseöz sinir sendromunda tipik tablo ﬂu ﬂekildedir: El bile¤i dorsifleksiyon yapar ama hafif radial deviasyonda olur
(extensor carpi radialis longus ve brevis çal›ﬂ›yordur), baﬂparmak dahil parmak metakarpofalangeal eklemlerinden
aktif ekstansiyon olmaz. Duyu defisiti yoktur. EMG tan›y›
destekler. Konservatif tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi yap›l›r.12
Radial Sinirin Yüzeysel S›k›ﬂmas›
Duyu dal› olan bu sinirin dirsek seviyesinde s›k›ﬂmas›na
Wartenberg sendromu denir. Radial sinir dermatomunda (el
dorsalinin radial kesimi) his kusuru vard›r. Genelde konservatif tedaviye cevap verir.11

El Bile¤indeki S›k›ﬂma Sendromlar›
Karpal Tünel Sendromu
Median sinirin karpal tünel içinde s›k›ﬂma nöropatisidir.
19. yüzy›lda parmaklardaki his kusuru ve tenar kas atrofisi

A

B

tan›mlanm›ﬂt›r ama Marie ve Foix’n›n 1913’de bilateral tenar atrofisi olan bir kad›n›n ellerinde karpal tünel içinde median sinirin kompresyonunu tespit etmeleri ve bundan sonra ad›na karpal tünel sendromu denmesi olay›n baﬂlang›c›n›
oluﬂturur.13
Karpal tünel, anatomik olarak median sinirin seyri s›ras›nda do¤al bir ﬂiﬂe boynu yap›s› oluﬂturur. Yeterli alan ve
içeri¤i aras›nda bir orant›s›zl›k oluﬂtu¤unda tünel içi bas›nç
artmas› kaç›n›lmaz olur. Bu durumda içerdekilerin en hassas› olan median sinirde meydana gelen iskemi nedeni ile
fonksiyon bozuklu¤u oluﬂur. Bu orant›s›zl›k, ya tünel duvarlar›n›n gerçekten darl›¤› ya da içerdeki volümün artmas›
ile olur. Etiyolojinin büyük bir k›sm› idiopatiktir (%85). Di¤er nedenler romatolojik (%9), post-travmatik (%3), akut
(%3) ve di¤er nedenlerdir (%1>). Tüm bu ana nedenlerden
en fazlas› tendon k›l›flar›n›n (paratenon) kal›nlaﬂmas›d›r
(kronik nonspesifik tenosinovit, kronik spesifik tenosinovit
– tbc, romatoid artrit, v.b. –, akut piyojenik enfeksiyon, gut,
miksödem, akromegali, amiloidoz, diabetes mellitus). Akut
karpal tünel sendromu, tünel içine kanama, postravmatik
ödem ve paratenon ﬂiﬂli¤i, piyojenik enfeksiyon, tünele
do¤ru olan k›r›klar sonucu geliﬂebilir.14,15
Sübjektif ﬂikayetler veya objektif bulgular, median sinirin etkilenen motor, duyusal veya otonomik fonksiyonlar›na ba¤l›d›r. Kronik karpal tünel sendromunda gece uyuﬂmalar›, normal zamanlarda median sinirin innerve etti¤i baﬂparmak, iﬂaret ve orta parmaklar› uçlar›nda i¤nelenme, keçelenme, elektriklenme, yanma, kramp ﬂikayetleri vard›r.
Ço¤u hasta, ﬂikayetleri nedeni ile uyan›r ve ellerini havada
sallarlar. Parmaklarda sabah sertli¤i olabilir. Otonomik
fonksiyonlar›n bozulmas›na ba¤l› parmaklar so¤uk ve ﬂiﬂ
olabilir. A¤r›lar ilerleyip hastan›n günlük yaﬂam kalitesini
bozabilir (ﬁekil 2). Motor fonksiyonlar›n etkilenmesi durumunda güçsüzlük oluﬂmas› ve ellerden birﬂeyler düﬂürme
ifade edilebilir. Muayenede median sinir dermatomunda du-

C

Resim 3
Pronator teres sendromu. A: Ameliyat kesisi çizilmiﬂ. Sol kol. (Sol proksimal, sa¤ distal). B: Median sinir (*) dirsek önünde lacertus fibrozis (**) denilen
fibröz band alt›nda s›k›ﬂm›ﬂ. C: Lacertus fibrozis aç›lm›ﬂ ve median sinir (*) boylu boyuca gevﬂetilmiﬂ.
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KARPAL TÜNEL SENDROMU NED‹R?
E¤er parmak uçlar›na do¤ru yay›lan ve gece uyand›ran a¤r›lar›n›z ellerinizi sallayarak azal›yorsa. A¤r› el bile¤inden önkola,
omuza do¤ru yay›l›yorsa. Bazen gece uyand›rm›yor ama sabah
kalkt›¤›n›zda a¤r› ve/veya sabah sertli¤i hissediyorsan›z. Sorun
ilerledikçe gün içinde de ayn› ﬂikayetler belirginleﬂiyor, parmak uçlar›nda kar›ncalanma, i¤nelenme, keçelenme, uyuﬂma ve kuruluk
hissi de oluyorsa. Baﬂ parmakta güçsüzlük ilerleyip ellerden bir
ﬂeyler düﬂürme baﬂlam›ﬂsa; dü¤me ilikleme gibi günlük aktiviteler
zorlaﬂm›ﬂsa siz de Karpal Tünel Sendromundan muzdarip olabilirsiniz demektir.
Karpal Tünel Sendromu el ve el bile¤ini etkileyen çok s›k karﬂ›laﬂ›lan bir sorundur. Karpal tünel, el bile¤inde yer alan bir bölgenin anatomik ad›d›r. Bu bölgede parmaklar› büken tendon denilen
kiriﬂler ile median sinir olarak adland›r›lan bir sinir yer al›r. Bu sinir
baﬂ, iﬂaret, orta ve bazen de yüzük parma¤›n yar›s›n›n duyu hissinden sorumludur ve baﬂ parma¤› çal›ﬂt›ran kaslara motor ileti
götürür. Karpal tünel sendromu bu tünelde median sinirin s›k›ﬂmas›na ba¤l› geliﬂen bir tablodur. Romatolojik nedenler, tendon
k›l›flar›n›n ﬂiﬂmesi, hipotiroidi, diabet, fazla kullan›m sendromlar›,
artritler, gut hastal›¤›, tünel içi kistler gibi nedenlerle karpal tünel
sendromu oluﬂabilece¤i gibi ço¤u zaman bir neden de bulunamayabilir. Gebeli¤in son 3-4 ay›nda karpal tünel sendromu geliﬂebilir.

Resim 4
Tenar atrofi.

Karpal tünel sendromunun tan›s› genellikle klinik muayene ile
konur. Bazen elektrofizyolojik incelemeler gerekir.
A¤r› ve uyuﬂuklu¤un geçirilmesi için tedavi olarak önce el bile¤i atelleri kullan›labilir. Bu atellerin kullan›lmas› ile yarat›lan mecburi istirahat ile karpal tüneldeki ﬂiﬂmiﬂ tendon k›l›flar›n›n rahatlamas› amaçlan›r. Yard›mc› olarak a¤›zdan al›nacak antiinflamatuvar bir ilaç baﬂlanabilir. Bu ﬂekilde sonuç al›namayan durumlarda
fizik tedavi yöntemleri denenebilir. Nadiren tünel içine kortizon türü ilaçlar uygulanabilir. Tüm bu tedavilere karﬂ›n bir netice al›namazsa, baﬂtan çok ﬂiddetli baﬂlam›ﬂsa veya baﬂ parmak kaslar›nda
güçsüzlük belirginleﬂmiﬂ hatta kaslarda erimeler baﬂlam›ﬂsa do¤rudan cerrahi tedavi önerilir. Gebeli¤in son dönemlerinde oluﬂan
karpal tünel sendromu genellikle gebeli¤in sonlanmas›ndan ard›ndan kendili¤inden yavaﬂ yavaﬂ geçer.
ﬁekil 2
Karpal Tünel Sendromu için örnek hasta bilgilendirme bröﬂürü

ﬁekil 3
Tinel testi. Aç›klama için metne bak›n›z.

yu azalmas› tespit edilir. Pulpalar kuru ve gergindir. Tenar
kas gücü azalm›ﬂt›r, ileri vakalarda tenar atrofi görülebilir
(Resim 4). Karpal tünelde ve hemen proksimalinde Tinnel
bulgusu ve Phalen testi pozitiftir. Tinel testi (ﬁekil 3), median sinirin üzerine vuruldu¤u zaman distale do¤ru elektriklenme olmas›d›r. Phalen testi (Resim 5), el bile¤i fleksiyona getirilip tutuldu¤unda k›sa sürede parmaklara do¤ru
uyuﬂma ve di¤er ﬂikayetlerin oluﬂmas› ve ﬂiddetlenmesidir.
Ayn› zamanda, median sinirin kanal içindeki kompresyonu
segmental demyelinizasyona neden olup elektrofizyolojik
olarak (EMG) sinirdeki hasar, derecesi ile birlikte gösterilebilir. Bununla birlikte ﬂikayetler eforla ç›k›yor, istirahatle
azal›yorsa EMG yanl›ﬂ negatif ç›kabilir. Ayn› ﬂekilde tama-

men asemptomatik kiﬂilerde yanl›ﬂ pozitif neticeler de olabilir.13,15,16
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Tipik ﬂikayet ve bulgularda tan› koymada genellikle sorun olmaz. Ama servikal osteoartrit, servikal disk hernisi ve
periferik nöropatiler ay›r›c› tan›da sorun yaratabilir. Pronator teres sendromu ile kar›ﬂabilir. Bazen torasik outlet sendromunun kol a¤r›s›, parestezi, duyu kayb› ve kuvvet azl›¤›
gibi ﬂikayetleri karpal tünel sendromu ile kar›ﬂ›r. Ayn› zamanda proksimalde herhangi bir lokalizasyonda da sinirin
s›k›ﬂmas› (double crush sendromu) tan›y› güçleﬂtirebilir. Bu
ﬂekilde çoklu seviye kompresyonlar› diyabetik hastada daha
s›kt›r. Konservatif tedavi seçenekleri olarak el bile¤i atelleri ile immobilizasyon, antiinflamatuar ilaçlar, fizyoterapi
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Resim 5
Phalen testi. Aç›klama için metne bak›n›z.

programlar› say›labilir. Özellikle aral›kl› ﬂikayetleri olan ve
yeni baﬂlayan olgularda konservatif tedavi denenir. Cerrahi
tedavi endikasyonlar› aﬂa¤›daki gibidir:13
1. Belirgin duyu kayb› ve tenar kas atrofisi bulunmas›
2. ﬁikayetlerin bir y›ldan fazla süredir devam etmesi
3. Tetik parmak gibi fleksör tenosinovit bulgular›n›n da
olmas›
4. Konservatif tedavi seçeneklerinden cevap al›namamas›
5. A¤r›n›n rahats›z edici boyutlara ulaﬂmas› ve sadece
gece de¤il gün içinde de artmas›
6. Akut progresif karpal tünel sendromu

A

B

Cerrahi tedavi seçenekleri, aç›k dekompresyon (Resim
6), mini aç›k teknik ve endoskopik tekniklerdir.17
El Bile¤inde Ulnar Sinir S›k›ﬂmas›
(Guyon Kanal›) Sendromu
El bile¤inde Guyon kanal› denilen lokalizasyonda ulnar
sinirin s›k›ﬂma nöropatisidir. Ulnar sinirin sadece duyu dal›
(tip III), sadece motor dal› (tip II) veya iki komponentinin
de s›k›ﬂt›¤› (tip III) durumlar olabilir. Duyu dal› etkilenmiﬂse ulnar sinir dermatomunda (küçük parmak ve yüzük parma¤›n ulnar yar›s›) his kusuru olur. Motor dal etkileniminde elin ulnar sinir ile innerve olan kaslar›nda (hipotenar, interosseöz, lumbrikal ve adductor pollicis kaslar›) paralizi
olur. Etiyolojide distal ulna ve hamatum çengel k›r›klar› ve

C

Resim 6
Median sinir aç›k dekompresyonu ameliyat›. A: Sa¤ el avuç içi. (Sa¤ proksimal, sol distal). *: Median sinir. **: Tenosnovyumu hipertrofiye u¤ram›ﬂ fleksör
tendonlar. B: Median sinirin (*) epinöryumu aç›lm›ﬂ, sinirin kum saati gibi bo¤ulmuﬂ oldu¤u görülüyor. C: Median sinir (*) gevﬂetilmiﬂ, hipertrofik
tenosnovyuma (**) tenosnovyektomi uygulanm›ﬂ.
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ç›k›klar›, posttravmatik ödem, tekrarlay›c› mikrotravma, ulnar arter patolojileri (anevrizmalar, vb), aberran kas anomalileri, ligamentöz bantlar, yer kaplayan tümörler say›labilir.
Posttravmatik ödem d›ﬂ› nedenlerde tedavi genellikle cerrahidir. Sebep ortadan kald›r›l›r, sinire nöroliz uygulan›r.18
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