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ÖZET
Karpal tünel sendromu (KTS)en s›k görülen tuzak nöropatisidir. A¤r› ve parestezi median sinirin da¤›l›m
alan›nda en s›k görülen semptomlar›d›r. Elektrofizyolojik çal›flmalar duyusal ve motor sinir iletim h›z›nda bir
azalma oldu¤unu göstermektedir.
Çal›flmam›za klinik ve elektrofizyolojik bulgularla KTS tan›s› alan 23 kad›n, 3 erkek dahil edildi. Steroid
injeksiyonu palmaris longusun medialine, karpal alana yap›ld›.
Tedaviden 45 gün sonra Visüel Analog Skala skoru, parestezi ve sabah kat›l›¤›nda anlaml› bir azalma
oldu¤u bulundu (p<0.05). Elektrofizyolojik bulgulardan, median sinirin duyusal aksiyon potasiyel latans›nda
anlaml› azalma ve duyusal iletim h›z›nda anlaml› bir artma saptand› (p<0.05).
Sonuç olarak lokal steroid injeksiyonun KTS'nun tedavisinde güvenilir bir yöntem oldu¤una inan›yoruz.
SUMMARY
Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common nerve entrapment syndrome. Pain and paresthesia at the
innervation area of median nerve are the prominent findings. Electrophysiological studies show slowing of
the sensory and motor nerve conduction velocities and prolongation of the distal motor and sensory
latencies.
Twenty-three women and three men were included in our study. Following the electrophysiological studies,
steroid was injected into the carpal tunnel area of the medial site of palmaris longus of the patients, who
had been diagnosed as CTS.
VAS scores, paresthesia and morning stiffness complaints decreased significantly after the treatment
(p<0.05). In addition to this, a significant decrease on median sensory action potential latency and a
significant increase in median distal conduction velocities were obtained (p<0.05).
It is concluded that steroid injection is a reliable and effective method in the treatment of CTS.

G‹R‹fi
Karpal tünel sendromu (KTS) en s›k görülen
tuzak nöropatisidir. Median sinirin el bilek
düzeyinde karpal tünelde s›k›flmas› sonucu
olufltu¤u bilinmektedir (1,2).
Semptomlar› aras›nda elin ilk üç parma¤›nda
parestezi, a¤r› ve duyu kusuru, ilerlemifl olgularda tenar kaslarda atrofi ve 1. parma¤›n
abdüksiyon ve opozisyonunda yetersizlik say›labilir (3).
Falen testi ve Tinel belirtisi tan›da en çok kullan›lan muayene yöntemleri aras›ndad›r. Ancak
kesin tan› elektrofizyolojik inceleme (EF‹) ile
konur. KTS'nun fliddetinin belirlenmesi ve izlenmesinde de EF‹'nin önemi bilinmektedir.
EF‹, KTS’nun ay›r›c› tan›s›nda ve/veya birlikte
olabilen di¤er nöropati ve radikulopatilerin
ayr›m›nda da yeri olan bir tan› yöntemidir (4,5).
EF‹’de s›kl›kla duysal olmak üzere median
sinir iletilerinde bir yavafllaman›n saptanmas›n›n KTS tan›s›nda en önemli bulgu oldu¤u
bildirilmektedir (6).
KTS'nun tedavisi konservatif ve cerrahi olarak
yap›lmaktad›r. Konservatif tedavi yöntemleri
aras›nda; lokal steroid uygulamas›, el bile¤ine
kesikli ultrason, so¤uk uygulama ve nötral
pozisyonda splintleme bulunmaktad›r (7,8).
KTS tedavisinde lokal kortikosteroid enjeksiyonu, synovial enflamasyonu ve ödemin
azaltmas› nedeniyle yayg›n olarak kullan›lan
bir konservatif tedavi yaklafl›m›d›r Bu çal›flmada KTS’lu olgulara lokal steroid uygulanmas›n›n, olgular›n elektrofizyolojik bulgu ve
semptomlar›na olan etkilerinin de¤erlendirilmesi planland›.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flmada, Gaziantep Üniversitesi T›p
Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon ve
Nöroloji Anabilim Dallar›’na baflvuran; yak›nmalar› ve klinik bulgular› KTS ile uyumlu
bulunan, EF‹ ile tan›s› kesinleflen 26 olgunun,
36 elinde yap›lan çal›flmalarda elde edilen
sonuçlar de¤erlendirildi. Endokrin hastal›¤›,
malignitesi, kronik böbrek yetmezli¤i, gebeli¤i
olan ve steroid kullan›m›n›n sak›ncal› olabilece¤i sistemik hastal›klar› bulunan olgular
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çal›flmaya al›nmad›. Klinik de¤erlendirme
ayn› hekimler taraf›ndan yap›ld› ve klinik tan›
olgular›n yak›nmalar›, pozitif Tinel belirtisi ve
Falen test sonuçlar› birlikte de¤erlendirilerek
konuldu. Olgular›n gece a¤r›s› Vizüel Analog
Skala ile (0-100 puan aras›nda) de¤erlendirildi.
Olgular›n parestezik yak›nmalar› 0: yok, 1: az,
2: orta 3: fliddetli olarak grupland›r›ld›.
EF‹'ler; elektrofizyoloji laboratuar›nda, NihonKohden Neuropack–II cihaz› ile yap›ld›. Uyar›lar 0.1-0.2 ms süre ve supramaksimal bipolar
stimulus elektrotlar› ile yap›ld›. Kay›tlar; duysal iletilerde üst ekstremitelerde yüzük, alt
ekstremitelerde disk elektrot, motor iletilerde
ise disk elektrot kullan›larak elde edildi. Duysal
incelemeler antidromik yöntemle yap›ld›. Median
sinir duysal iletisi birinci parmaktan, 10 cm
uzakl›ktan kaydedildi. Gerekti¤inde di¤er parmaklarda ve ulnar sinirle karfl›laflt›rma için
4. parmaktan da inceleme yap›ld›. Median sinir motor iletisi bilekten uyar›, tenar bölgeden
kay›tla 8 cm mesafe kullan›larak elde edildi.
Bütün olgulara bilateral median ve ulnar sinir
duysal ve motor ileti incelemeleri ile tenar ve
hipotenar kas EMG'leri yap›ld›. Di¤er nöropati,
polinöropati ve radikulopatileri ekarte etmek
için gerekti¤inde di¤er sinir ve kaslar›n EF‹'leri
yap›ld›.
Afla¤›daki kriterlerden bir veya daha fazlas›-n›n
olmas› durumunda EF‹ ile KTS tan›s› konuldu.
1. Median sinirin duysal ileti h›z›n›n (D‹H);
42 m/sn veya daha küçük olmas› (6),
2. Median sinirin birleflik motor ünit aksiyon
potansiyeli (BMÜAP) distal latans›n›n (DL)
4,2 ms’den uzun olmas› (9),
3. Dördüncü parmakta antidromik olarak ölçülen median-ulnar sinirlerin duysal aksiyon
potansiyelleri aras›ndaki pik fark›n›n 0.5
ms’den fazla olmas› (9).
EF‹’de median motor dital latans› 5.5 ms’den
büyük olanlar ve klinik muyenede tenar atrofisi saptanan olgular çal›flmaya al›nmad›.
Çal›flmam›zda, palmaris longus tendonunun
medialinde, karpal alana 1 ml içinde 5 mg
betamethason-dipriopionate, 2 mg betamethasone sodium fosfat formunda steroid injeksiEge Fiz T›p Reh Der

yonu bir kez uyguland›. Steroid injeksiyonundan 45 gün sonra; olgular gece a¤r›s›, parestezi ve sabah sertli¤i yönünden de¤erlendirilerek EF‹'leri tekrarland›.

Tablo 2. Lokal steroid uygulama öncesi ve sonras›
semptomlar›n de¤erlendirilmesi
Semptomlar

Steroid öncesi

Steroid sonras›

VAS (0-10)*

83.6±8.4

67±7.3

Olgular›n tedavilerinde bileklik dahil di¤er
fiziksel t›p modaliteleri kullan›lmam›flt›r.

Sabah kat›l›¤›* (dk)

70.2±15.4

Parestezi (0-3)*

2.6 ± 0.5

‹statistik olarak Windows 98 için gelifltirilen
SPSS (9.0 versiyon) program› kullan›ld›. Tedavi
öncesi ve sonras› median sinir iletim h›z› ile
ilgili parametrelerin ve VAS skorlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda paired samples Student-t testi
kullan›ld›. Olgular›n tedavi öncesi ve sonras›
parestezi yak›nmalar› ile ilgili parametre
Wilcoxon testi ile de¤erlendirildi.

* ‹statistiksel olarak anlaml›l›¤› göstermektedir.

BULGULAR
Çal›flmam›zda 26 olguda 11 bilateral, 6 sol ve
8 sa¤ el olmak üzere toplam 36 el incelendi.
Olgular›m›z›n 23’ü (%88.5) kad›n olup yafl
ortalamalar› 42.2±10.9 (yafl aral›¤› 26-69) olarak saptand›. Üçü (%11.5) ise erkek olup yafl
ortalamalar› 42±3 (yafl aral›¤› 39-45) olarak
bulundu. KTS'nun özgün semptomlar›ndan
gece a¤r›s› 23 olguda, devaml› parestezi 22
olguda ve sabah kat›l›¤› ise 21 olguda not
edildi. Semptomlar›n süresi ortalama 13.6±6
ay (6-24 ay aras›nda) idi. KTS'nun klinik
tan›s›nda kulland›¤›m›z tan› testleri ve sonuçlar› Tablo 1’de sunulmufltur.
Tablo 1. Olgular›n klinik özellikleri
Parametreler

Say› (n)

Toplam

(%)

Gece a¤r›s›

23

26

91

Devaml› parestezi

22

26

84.6

Sabah kat›l›¤›

21

26

80.8

Pozitif Phalen testi

27

36

75

Pozitif Tinel belirtisi

24

36

66.7

Tedaviden sonra olgular›n gece a¤r›lar›n›n de¤erlendirildi¤i VAS skorlar›nda anlaml› olarak
düflme oldu¤u saptand› (p<0.001). Benzer flekilde olgular›m›z›n sabah kat›l›¤› ve parestezi ile
ilgili parametrelerinde de tedavi öncesi de¤erlerine göre anlaml› olarak azalma oldu¤u saptand› (p<0.002). Test sonuçlar› Tablo 2’de sunulmufltur.
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52.2±14.4
1.6±0.49

Tedavi sonras› EF‹’lerde tedavi öncesine göre
median sinir duysal aksiyon potansiyeli (DAP)
bafllang›ç latans›nda anlaml› azalma oldu¤u
(p<0.05); D‹H’da ise anlaml› olarak artma oldu¤u
(p<0.05) saptand›. Median sinir DAP amplitüdü,
BMÜAP bafllang›ç latans› ve amplitüdü ile
motor ileti h›z› parametrelerinde tedavi öncesi
de¤erlerine göre anlaml› bir de¤ifliklik bulunmad› (p>0.05). Test sonuçlar› Tablo 3’de sunulmufltur.
Tablo 3. Olgular›n tedavi öncesi ve sonras› median sinir
ileti sonuçlar›
Parametreler

DAP bafllang›ç latans› (ms)*

Tedavi
öncesi

Tedavi
sonras›

2.84±0.59

2.65±0.61

DAP amplitüdü (µV)

21.68±14.11 25.43±14.33

Duysal ileti h›z› (m/s)*

41.23±7.90

44.16±7.86

BMÜAP bafllang›ç latans› (ms)

4.07±0.86

3.96±0.57

BMÜAP amplitüdü (mV)

9.53±3.40

9.40±2.94

56.21±4.52

55.99±3.72

Motor ileti h›z› (m/s)

DAP: Duysal aksiyon potansiteli; BMÜAP: Birleflik motor
ünit aksiyon potansiyeli * ‹statistiksel olarak anlaml›l›¤›
göstermektedir.

TARTIfiMA
KTS, median sinirin da¤›l›m alan›nda a¤r›,
uyuflukluk, parestezi ile karakterize bir sendrom olarak tan›mlanmaktad›r. KTS'nun kad›nlarda ve dominant elde s›k görüldü¤ü kabul
edilmektedir. Kad›n/erkek de¤erinin 9/1 oldu¤u
bildirilmifltir (10). Çal›flmam›zda kad›n/erkek:
7.6/1 olarak saptanm›flt›r.
KTS'nun tedavisinde lokal steroid injeksiyonunun de¤eri oldu¤u ilk kez Phalen taraf›ndan belirtilmifl, bu tür çal›flmalar Phalen hipotezi çerçevesinde gelifltirilmifltir (11,12).
Lokal steroid uygulanmas› genel olarak palmaris longusun medialinden karpal alana yap›l17

maktad›r. KTS olanlar›n yan› s›ra, operasyonu
kabul etmeyenlerde, EF‹ ile negatif ancak klinik olarak KTS düflünülen olgulara da uygulanabilecek bir tedavi seçene¤i olarak düflünülebilir. Di¤er taraftan steroid kullan›m›n›n
tedavi amac› ile oldu¤u kadar, tan› amac› ile
de kullan›labilece¤i ileri sürülmüfltür (10,13).
KTS tedavisinde lokal steroid uygulanmas›n›n
yararlar› gösterilmifl, ancak semptomlar›n yinelenmesini önleyememesi bu tedavi yönteminin
de¤erine gölge düflürmüfltür. Olgular›n %60'›nda
6 ay, %87'sinde 4 y›l sonra semptomlar›n
yinelendi¤i gösterilmifltir (12). Yineleyen olgularda multipl injeksiyonlardan kaç›n›lmal›
operasyon dahil di¤er tedavi seçenekleri önerilmelidir. Çal›flmam›zda steroid kullan›m›ndan
45 gün sonra olgularda iyileflmenin klinik ve
EF‹ ile saptanmas›na karfl›n, semptomlar›n
tekrar görülmesi ile ilgili zaman›n de¤erlendirilmesi çal›flmam›z›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
Steroid injeksiyonundan sonra olgular›m›z›n
gece a¤r›s›, sabah kat›l›¤› ve parestezi gibi
yak›nmalar›nda anlaml› azalmalar oldu¤u
saptanm›flt›r. Olgular›m›zda parastezi ve gece
a¤r›s› tedavi öncesi skorlar› s›ras› ile %83.4
ve %.88,4; bu parametrelerin tedavi sonras›
de¤erlerinin s›ras› ile %64.6 ve %60.8 olarak
saptanm›flt›r.
Yap›lan çal›flmalarda steroid tedavisi ile en
fazla iyileflmenin ›l›ml› KTS olgular›nda oldu¤u
gösterilmifltir (12). Bu tedavi yönteminin semptomlar›n giderilmesinden baflka motor ve duyusal sinir iletiminde de düzelmelere yard›mc›
oldu¤u bildirilmektedir (12,14). Bir çal›flmada,

bafllang›ç DML'da anormallik olan 23 olguya
40 mg triamcinolone acetonid’den oluflan steroid
injeksiyonundan sonra, 8 olguda normale
yak›n iyileflme, 7 olguda genel olarak düzelme,
3 olguda hiçbir de¤iflme olmad›¤› ve 5 olguda
ise kötüleflme oldu¤u gösterilmifltir (12).
Çal›flmam›zda steroid sonras› duysal ileti h›zlar›nda anlaml› düzelme oldu¤u görülmüfl,
amplitüdlerde ise anlaml› de¤ifliklik görülmemifltir. Sonuçlar›m›z literatür ile uyumludur.
KTS’li olgularda duysal lifler öncelikli ve daha
s›k olarak etkilendi¤inden, steroid sonras›
duysal parametrelerdeki sorunun öncelikle
düzelmesi ola¤an bir sonuç olarak yorumlanabilir. DAP amplitüdünde anlaml› de¤ifliklik
bulunmamas›n›n, di¤er parametrelere göre
amplitüdlerde uyar› yerine ba¤l› olarak daha
fazla de¤ifliklik görülmesi ile aç›klanabilece¤i
kan›s›na var›ld›.
KTS’de spontan remisyon görülmesi nadir
de¤ildir (15). Çal›flmam›zda kontrol grubunun
kullan›lmamas› nedeniyle spontan iyileflmenin sonuçlara katk›s› hakk›nda bir fikir elde
edilememifltir.
Sonuç olarak çal›flmam›zda KTS’li olgularda
lokal steroid kullan›lmas›n›n semptomlar ve
elektrofizyolojik parametrelerden median sinir
duysal ileti üzerine olumlu etkileri oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r. Il›ml› KTS’li olgular, operasyonun kontrendike oldu¤u veya ameliyat olmay› kabul etmeyen olgular, elektrofizyolojik
olarak negatif olan ancak klinik olarak KTS
düflünülen olgularda lokal steroid kullan›labilece¤ini düflünüyoruz.
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