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ÖZET

SUM M ARY

Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde idiopatik KTS nedeniyle
ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası erken
dönem deki k lin ik şikayet, bulgu ve el eki rom iy agrafi
ölçümlerin i karşılaştırmaktır.
Tüm ameliyatlar direkt görüş altında., açık; ve uzun insizyon
tekniğiyle yapıldı. Her hastaya, ameliyat öncesi ve sonrası 3.
ayda şikayetlerin in ve fiz ik m uayene bulgularının
kaydedilebildiği birer soruform u dolduruldu. Ameliyat öncesi
ve sonrası 3. ayda Standard EMG testleri uygulandı.
18 hastada toplam 23 el am eliyat edildi , H astaların
epidemiyolojik özelliklerinin literatürle uyumlu olduğu
görüldü. Soru formlarının değerlendirilmesi sonucunda tüm
hastalarda ağrı ve parestezi şikayetlerinin bulunduğu tespit
edildi. Phalen testi %82,6, tenar atrofınin %26,0 hastada
İzlendi. Ameliyat sonrası 3. ayda, tenar airofı dışındaki tüm
semptom ve bulgularda belirgin istatistiksel düzelme olduğu
(p<-0.05) tespit edildi. EMG bulgularındas belirgin düzelme
gözlenm esine rağmen, bu istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p>0.05).
L iteratür b ilg ileri da göz Önüne alınınca, am eliyat
sonuçlarının değerlendirilmesinde EMG ’nin ameliyat sonrası
6. aydan sonra yapılm ası gerektiği kanısındayız. Erken
am eliyat
sonrası
sonuçların
ve
haşarının
değerlendirilmesinde, EMG ’nin klinik değerlendirmeye üstün
olmadığı görüşündeyiz.
Anahtar K elim eler: karpal tünel sendrom u, cerrahi,
elektromiyogrcifi

Carpal Tunnel Syndrome: Comparison o f Clinical and
Electromyographical Findings in the Early Postoperative
Period
The aim o f ihis stııdy is to compare preoperative and early
postoperative symptoms and signs and electro-myographical
(EMG) findings o f surgically treated idipathic carpal tunnel
syndrome patienls.
Sıırgery is held via an öpen, long incision technigue. A
questionnaire is filled oul fo r every patient concernmg iheir
symptoms and signs preoperatively and at the postoperative
3rd month. Standard EMG tests were petformed at the same
time periods.
A lotal o f 23 hands were operated in 18 patients. The
epidemyological findings were found to he in concordance
with the literatüre. Ali the patients had pain and paraesthesia.
Phalen test positivity and thenar atrophy w ere observed in
82.6% and 26.0% o f patients respectively. A t thepostoperatvie
3rd month, except for thenar atrophy, a statistically significani
(p<0.05) improvement was observed in ali the symtoms and
signs. However, although som e improvement w as also
observed in the EMG findings, this was not found to be
statistically significant (p>0.05').
in the lighi o f the literatüre, EMG should be used beyond the
postoperative 6th month period fo r reliable results. EMG is
not a süperior technigue than clinical evahıation in the early
postoperative period.
Key Words: carpal tunnel syndrom e, surgery,
electromyography

GİRİŞ
Karpal tünel sendromu (KTS), nedeni ne olursa
olsun, median sinirin karpal tünel içerisinde sıkışmasıyla
meydana gelen periferik bir nöropatidir lT Karpal tünel
içerisinde m eydana gelen aşırı basıncın, fleksör
tendonlarm tenosinoviti, ve median sinirin fokal
demiyelmizasyonu gibi ciddi sonuçlara yol açtığı

bilinmektedir 3T Hastalar tipik olarak median sinir
inervasyon bölgesinde uyuşukluk ve kuvvet kaybından
şikayetçidirler. Semptomlar, aktiviteyle artan ağrıdan,
gece ağrılarına kadar değişen farklı klinik tablolar
gösterebilirler. Tanı, ayrıntılı bir fizik inceleme ve
elektromiyografi (EMG) yardımı ile kesinleştirilir 5.
Daha önceki çalışmalar elektro-diagnostik testlerin,
Geliş Tarihi : 12.02.2004
Kabul Tarihi ; 12.02.2004

Türk Plasl RekoııstrEst Cer Derg (2004) Cilt: 12, Sayı;3

K T S ’nun tan ısın da oldukça spesifik oldukları
gösterilmiştir 6. Buna karşılık bu tekniklerin, ameliyat
sonuçlarının değerlendirmesinde, ameliyat sonrası
dönemde ne zaman kullanılması gerektiği konusunda
henüz fikir birliği yoktur. KTS’nun cerrahi tedavisinde
en çok kullanılan teknik, median sinirin bilek seviyesinde
dekompresy onudur7.
Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde idiopatik KTS
nedeniyle ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve
ameliyat sonrası erken dönemdeki klinik şikayet, bulgu
ve EMG ölçümlerini karşılaştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Eylül 2001 ve Ocak 2004 tarihleri arasında
kliniğimizde ameliyat edilen 18 KTS’lu hasta çalışmaya
dahil edilmiştir. Genel olarak kliniğimizde, medikal
tedavi ve fizyoterapiye cevap vermeyen şiddetli ağrı
şikayeti olan hastalar ameliyat edilmektedir. KTS klinik
tanısı, dalra önce literatürde belirlenmiş olan şu klinik
kriterlere 7 dayanılarak konmuştur: parestezi, elde
uykuyla artan veya kötüleşen, el veya bileğin tekrarlayan
hareketleriyle, veya el ve kol pozisyonuyla süresi uzayan
zayıflık veya tembellik. KTS’na eşlik edebilecek veya
neden olabilecek diğer sistemik hastalıklar (diabet,
polinöropati, endokrin hastalıklar gibi), detaylı klinik
hikaye ve laboratuar tetkikleri kullanılarak ekarte
edilmeye çalışılmış ve mümkün olduğunca sadece
idiopatik KTS bulunan hastalar çalışm aya dahil
edilmiştir.
Ameliyatlar, genel anestezi veya aksiller blok
anestezisi, ve turnike altında gerçekleştirildi. Tüm
ameliyatlar direkt görüş altında ve açık ve uzun insizyon
tekniğiyle yapıldı. Ameliyata, elpalmar yüzünde yapılan
hafif kavisli bir insizyon ile başlandı. Transvers karpal
ligamana ulaşıldığında, bu yapı distalden proksimale
doğru keskin diseksiyonla serbestleştirildi. Intemal
nöroliz ancak ağır dejenerasyonun gözlendiği olgularda
uygulandı. Ligamandanbir şerit eksize edildi ve cilt 4/0
emilemeyen sütürlerle dikildi. Baskılı pansumanı takiben
turnike açıldı. Ameliyat sonrası 2. günde bu pansuman
açılarak hafif bir pansumanla değiştirildi ve hemen
fizik aktivite önerildi. Hasta ihtiyaç duyulduğu
taktirde fizik tedaviye yollandı.
Her hastaya, ameliyat öncesi dönemde ve sonrası
3. ayda şikayetlerinin ve fizik muayene bulgularının
kaydedilebildiği bölümler içeren, birer soru formu
dolduruldu, Median sinir kasesinde meydana gelmesi
beklenen ağrı ve/veya parestezi dikkatli bir şekilde
sorgulanarak kaydedildi. Tenar atrofı, Phalen testi,
Tinel bulgusu, his ve motor fonksiyon muayenelerini
içeren bulgular soru fonnuna dolduruldu. Semptom
veya bulguların şiddeti, 4 kademeli bir sistem
kullanılarak değerlendirildi 7: 0=Yok, l=Hafİf,
2=Orta, 3= Ağır. Semptomların değerlendirilmesi
hastalar tarafın d an yapılırken, bulguların

değerlendirilmesi ise yazarlardan biri (DT) tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Ameliyat öncesi ve sonrası 3. ayda Standard EMG
testleri uygulandı. Bu testle yüzeye! ve iğne elektrodları
kullanılarak; bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdleri,
distal motor letansları (DML), motor ileti hızları,
sensoriyal sinir aksiyon potansiyelleri, sensoriyal ileti
hızları ve distal sensoriyal letansları (DSL) ölçüldü.
DML, bilekteki sinir uyarı noktalarıyla innerve olan
kaslar arasında 5 cm ’lik sabit bir mesafe arasında
uygulanarak hesaplandı. Deri ısısı test süresince, infared
lamba kullanılarak 32'C üzerine sabit tutuldu. Elde edilen
sonuçlar, am eliyat öncesi ve sonrası ölçüm lerin
birbirleriyle ve 18-60 yaş normalleriyle karşılaştırmak
için kullanıldı.
İstatistik değerlendirm ede, Wilcoxon, MannWhitney U ve Student-t testleri kullanıldı.
BULGULAR
18 hastada toplam 23 el ameliyat edildi. Hastaların
yaşlan 34 ila 60 arasında değişmekteydi (ortalama: 51.2
■yaş). On dört hasta (%77,7) kadın, 4 hasta (%22,2) ise
erkekti. Kadın/erkek oranı 7:2 olarak tespit edildi. 13
hastada bilateral tutulum tespit edilmişken bunlardan
sadece 5 hasta iki taraflı olarak tedavi edildi. Bu hastalarda
ameliyatlar, ağır taraftan başlamak üzere, 15 gün arayla
gerçekleştirildi. Hastalann epidemiyolojik özelliklerinin
(yaş, kadm-erkek oram, tutulumun çift taraflı olması gibi)
literatürle uyumlu olduğu görüldü ’ .
Soru formlannm değerlendirilmesi sonucunda tüm
hastalarda (% 100,0) ağrı ve parestezi şikayetlerinin
bulunduğu tespit edildi. Phalen testi %82,6 hastada
pozitifken, tenar atrofinin en az görülen bulgu (%26,0)
olduğu izlendi.
Ameliyat sonrası 3. aydaki değerlendirmede, tenar
atrofı dışındaki tüm semptom ve bulgularda belirgin
istatistiksel düzelme olduğu (p<0.05) tespit edildi (Tablo
1). Bu dönemde elde edilen EMG bulgularında, belirgin
düzelme gözlenmesine rağmen, bu istatistiksel olarak
anlamlı bulunamadı (p>0.05).
Tablo 1: İdiopatik karpal tünel sendromlu hastalarda klinik semptom
ve bulguların, ameliyat öncesi ve sonrasında görülen hasta sayısı
açısından karşılaştırılması
Klinik
Değerlendirme
Kriteri

Ağrı
Parestezi
Phalen testi
Tinel bulgusu
Hipoestezi
Motor fonksiyon kaybı
Tenar atrofi

Ameliyat Öncesi
Hasta sayısı(%)
(n=23)
23
23
19
16
15
11
6

100
100
82,6
69,5
65,2
47,2
26,0

Ameliyat Sonrası
Hasta Sayıs<%
(n = 23)
4
8
5
7
5
3
6

17,3
34,7
21,7
30,4
21,7
13,0
26,0
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Tablo 2: Ameliyat öncesi ve sonrası 3. aydaki EMG sonuçlarının birbirleriyle ve yaş gruplan normalleriyle
karşılaştırılması
EMG Kriteri
Ameliyat
öncesi
Motor

Sensöriyel

Distal Letans (msec)
Amplitüd (mV)
Hız (m/sec)
Distal Letans (msec)
Avuç içi-Bilek
3. parmak-Bilek

Amplitüd (yN )
Hız (m/sec)
Amplitüd (jj V)
Hız (m/sec)

Sonuçlar
yaş
grupları
norm alleriyle
karşılaştırıldığında, hafif/orta düzeyde KTS’na işaret
etmekteydi (Tablo 2).
TARTIŞMA
KTS, üst ekstremitede en sık görülen sıkışma
nöropatisidir. C errahi tedavide; kısa insizyon,
endoskopik, ve klasik uzun insizyon yaklaşımları tarif
edilmiştir . Her bir teknikte ulaşılmaya çalışılan ortak
amaç, median sinirin dekompresyonudur. Groves ve ark.
Tun yaptığı bir çalışmada, dekompresyonunu takiben
hastalığa ait semptomlarda hızlı bir şekilde iyileşme
m eydana
geldiği
gösterilm iştir.
Bizim
değerlendirmemizde de, tenar atrofi dışmda kalan
semptom ve bulgulardaki hızlı ve belirgin düzelme dikkat
çekicidir. Cerrahi sonrası 3. ayda, ağrı şikayetlerinin
%82,7, parestezinin %65,3, hipoestezinin ise %66,6
oranında azalma gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 1).
Bu ise, cerrahinin erken dönemde hasta rahatlığının
sağlanmasında oldukça etkili olduğunu göstermektedir.
Buna ek olarak; motor fonksiyon, Phalen testi ve Tinel
bulgularındaki düzelm enin de belirgin olduğu
görülmektedir (sırasıyla %72,7, %73,7 ve %56,3) (Tablo
1). B es sette ve ark. , motor fonksiyonel düzelmenin
her zaman beklenenden daha düşük olduğunu rapor
etmişlerdir. Benzer şekilde, Padua ve ark. , belirgin
motor fonksiyonel düzelmenin sadece %50 hastada,
gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bu açılardan, literatürle
karşılaştırıldığında sonuçlarımızın başarılı olduğu
görüşündeyiz. Belirgin iyileşme görülmeyen hastaların
ise ameliyat öncesinde ağır klinik ve EMG bulgularına
sahip o ldukları değerlendirm eler sonucunda
anlaşılmıştır.
S im pson’un ~ 1956’daki elektro-fizyolojik
çalışmalarım takiben EMG, KTS tanısındaki en önemli
tetkik yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Tartışma
götürmez bir KTS tanısı için gerekli kriterler şunlardır
’ ; 1. Distal letanslarda, özellikle de DML’de uzama “ ,
2, Farm ak-el bileği, avuç içi-el bileği arasında sensoriyal
■i
ı
1 + 0
iletimde uzama

4,8±0,9
4,9±3,3
51,2±6,4
3,7+0,6
13,8±2,7
21,7±7,2
10,1 ±8,0
39,9+12,7

ORTALAMA ve SS*
Normal
Ameliyat
sonrası
4,5+0,2
4,6± 1,2
57,6±5,2
3 ,3 ± 1 ,2
17,2±10,Q
28,9±8,6
21,7±3,4
51,0+17,2

<3,8
>4,3
>49,4
<3,0
>34,9
>35,4
>10,0
>39,6

Uzun süreli sinir sıkışması mevcutsa, cerrahi
sonrasında sadece parsiyel bir aksonal rejenerasyon ve
re-inervasyon beklenmelidir. Sinir iletiminde tam bir
iyileşme ancak ameliyat öncesi dönemde bir miktar sinir
iletim hızı m evcutsa m üm kün olabilm ektedir .
Serimizde, ameliyat öncesi ve 3. ay ameliyat sonrası
EMG değerlendirilmelerinde sensorial ileti hızları ve
am plitüdlerinde, özellikle de 3. parm aloel bilek
segmentinde, düzelme tespit edilmesine rağmen bu
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle,
EMG bulgularında belirgin düzelmenin, ancak 3. aydan
sonraki takiplerde ortaya çıkmasını beklemek doğru
olacaktır. Ne yazık ki hasta uyumunun düşük olması,
tetkikin ağrılı olabilmesi, ve belki de ameliyatı takiben
klinik olarak şikayetlerinin belirgin düzelmesi nedeniyle
hastalar, bir daha EMG yaptırm ak için ikna
edilememişlerdir.
Bu çalışmadaki ilginç sonuç, EMG bulgularında
istatistiksel olarak anlam lı bir düzelm e elde
edilememesine rağmen belirgin klinik düzelmenin
gözlenmesidir. Benzer bir gözlem de Mondelli ve ark.
tarafından rapor edilmiştir. Buna göre, erken ameliyat
sonrası dönem için, klinik değerlendirmenin EMG’ye
göre daha güvenilir sonuçlar verdiği düşünülebilir. Daha
da önemlisi, klinik değerlendirme göz ardı edilerek
sadece EMG bulgularıyla hastaların değerlendirilmesi,
bizi yanlış olarak reküren KTS tanışma götürebilir.
SONUÇ
Literatür bilgileri da göz önüne alınınca, ameliyat
sonuçlarının değerlendirilmesinde EMGTıin en erken
ameliyat sonrası 6. aydan sonra yapılması gerektiği
kanısındayız. Buna göre, erken am eliyat sonrası
sonuçların ve başarının değerlendirilmesinde, EMG’nin
klinik değerlendirmeye üstün olmadığı görüşündeyiz.
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