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Karpal tünel sendromuna (KTS) neden olan bir çok
faktör bildirilm iştir. En sık rastlanan neden fleksör
tendonlarm tenosnovyitidir. Karpal tünel sendromunun
gelişm esinden anatom ik vasküler varyasyonlarda
sorumlu tululm aktadır1. Bunlardan binde karpal tünelde
median arterin varlığıdır. Kadavra çalışmalarında karpal
tünelde persistent median aıterle (PMA) karşılaşma
in sid a n s ı % 1-23 a ra s ın d a d e ğ işe n b ir a ra lık ta
bildirilmiştir ‘A
42 yaşındaki hastam ıza sağ elde karpal tünel
sendromu bulguları nedeniyle açık teknikle standart
transvers karpal ligament insizyonu yapıldı. Karpal tünel
açıldığında median sinirin üzerini tamamen kaplayan
geniş bir arter ile karşılaşıldı. Turnike açıldığnda arterde
belirgin bir pulzasyon ve akım olduğu izlendi. Arter
diseke edilerek sinir üzerinden kaldırıldı (Şekil 1).
Arterin dış çapı 2,7 mm olarak ölçüldü. Median arter
radiyal tarafa transpoze edildi ve çevre yumuşak dokuya
gömüldü. 18. aydaki kontrolünde herhangi bir şikayeti
yoktu.
Median arter embiryolojik gelişim esnasında kısa
bir süre elin dom inant b esley icisid ir. G enellikle
em biryolojik yaşamın 7. haftasında geriler. Nadiren

Şekil 1: Median sinirin üzerinden diseke edilen genişlemiş,
patent median arter.

e rişk in y aşam d a da devam ed ebilir. E ğ er
embiryogenezisden sonra devam ederse PM A olarak
karpal tünelde median sinirle birlikte seyreder. Median
arterin varlığı her zaman karpal tünel sendromu ile
sonuçlanmamaktadır. Karpal tünelde median arterin
sinire bası yapabilmesi için çapının 2 mm den fazla
olması gerektiği söylenm ektedir4.
Genellikle KTS Tu bir hastayı öpere etmeden önce
tanıya yönelik muayene ve testler yapılmasına rağmen
etyolojiye yönelik araştırma yapılmamaktadır. Karpal
tünelde PM A ’in varlığı cerrahi esnasında tesbit
edilmektedir. Belkide ameliyat öncesi PMA varlığını
düşündürecek en önemli nokta, bu hastalarda klasik gece
şikayetleri yerine, iş yaparken ağrı ve uyuşukluğun
artması olabilir. PMA’e bağlı nöropatinin mekanizmasını
aktivite sırasında vazodilatasyona bağlı kitle etkisiyle
açıklayan yayınlar mevcuttur 1A Literatürde median
arterin trombozuna veya kalsifikasyonuna bağlı gelişen
akut KTSTı bildirilmiştir ve median arterde akımın
olm adığı bu vakalarda arterin bağlanıp kanaldan
çıkarılması önerilmektedir3-4Asıl sorun belirgin bir alcımı
olan genişlemiş median arterle karşılaşıldığında ortaya
çıkmaktadır. A m eliyat esnasında patent bir median
arterle karşılaşıldığında izlenecek yol ile ilgili literatürde
değişik öneriler mevcuttur. Otörlerin bir kısmı bu aberan
arterin rezeke edilmesini savunurken 4, diğer bir grup
radial ve ulnar arterin durumunu bilmeden patent bir
arte rin rezek s iy o n u n u n uyg u n o lm ay acağ ın ı
belirtm ektedir 5.
Eli kanlandıran damarlar, elde iki ark (yüzeyel ve
derin ark) yaparlar. Palmar yüzey el ark; ulnar, radial ve
n a d ire n m edian a rte rd e n b eslen ir. C o lem an ve
arkadaşlarının 2 kadavra çalışmasında ortaya koyduğu
eldeki ark yapıları ve ulnar, radial, median arterin el
kanlanmasına katkıları şekilde gösterilmiştir (Şekil 2).
Bu değerler incelendiğinde median arterin % 10 vakada
elin dolaşımına katkıda bulunduğu, median arterin %4,9
vakada son arter olduğu ve Özellikle 2 ve 3. parmakların
beslenmesinde rol aldığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle
bu aberan arterin, el sirkülasyonuna katkısı bilinmeden
rezeksiyonu düşünülmemelidir.
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İn komple* Yüzeye! Ark (%21.5)

yonun KTS sorunlarım gidermede başarılı olduğunu
belirtmişler ama bu seriler incelendiğinde postoperatif
13. ayda rekiirrens oranının %25 ile %50 arasında olduğu
görülmüştür. Bunun yanında tedavide dekompresyona
ek olarak arter transpozisyonu uygulanan vakalarda ise
semptomların tekrarlaması bildirilm em iştir5.
Bu nedenle karpal tünel sendrom unun cerrahi
ted av isi esn a sın d a p a te n t b ir m edian arter ile
karşılaşıldığında hem elde beslenm e sorununa yol
açm am ak hem de sem ptom ların tekrarlam asından
kaçınmak için dekompresyonu takiben median arterin
sinir üzerinden diseke edilerek laterale yerleştirilmesinin
uygun olacağını düşünüyoruz.
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KAYNAKLAR
Şekil 2: Coleman’ın kadavra çalışmasına göre; Komplet yüzeyel
ark (%78,5) varlığında median arterin el beslenmesine katkısı.
Sol: Median ve ulnar arter ark yapısına katılırken radial arter
yüzeyel artere katılmamakta (%3,8). Sağ: Radial, median, ulnar
arterlerin 3’ü birden ark yapısına katılmakta (%1,2). İnkomplet
yüzeyel ark (%21,5). Sol: Dijital dallar median ve ulnar arterden
çıkmaktadır (%3,8).Sağ: Radial, median, ulnar arterlerin herbiri
birbirinden bağımsız dijital dallar vermekte (%1,1). (Aşağıda) (R:
Radial arter, M: Median arter, U: Ulnar arter)

Bizim hastamızdaki intraoperatif yöntemimiz arteri
bağlamadan transpoze etmekti. Bir çok otör 4 arteri
bağlamadan ve transpoze etmeden basit dekompres-
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G ardner sendrom u otozom al dom inant kalıtım
özelliğ i gö steren 14.000 doğum da 1 görülen bir
h a s ta lık tır.1’2 1 9 5 0 ’de E lden G ard n er ta ra fın d a n
tanımlanmıştır.2Sendrom 3 klinik tablo ile karekterizedir.
întestinal polipler, osteom alar ve kutanöz tiimöral
lezyonlardır.1’2
întestinal polipler sıklıkla kolonda gelişir. Genellikle
kanama, diare ve abdominal ağrıya neden olurlar. Tedavi
edilmeyen polipler yüksek oranda karsiııoma dönüşür.2
Diğer klinik tablolar sendromun tanısında önemlidir.
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Osteomalar sıklıkla mandibula, paranazal sinüslerde
gelişm ektedir.4 K utanöz tüm öral lezyonlar olarak
epidermoid kist, sebase kist, desmoid tümör, lipom ve
fıbrom görülebilmektedir.4,5
Kliniğimize mandibula ve yüzde multip] kitleler
nedeniyle başvuran 26 yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Hastanın 10 yıldır mandibula sağ korpus hizasında kitlesi
ve 7 yıldır sağ malar, frontal ve oksipital bölgede
lipomatöz lezyonları mevcut imiş. (Şekil 1) Hasta 6 yıl
önce başka bir merkezde sırtta desmoid tümör nedeniyle

