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Median sinirin karpal tünel içerisinde s›k›ﬂmas› ya da
yaralanmas›na karpal tünel sendromu (KTS) denir.
KTS en s›k rastlanan tuzak nöropatisidir. Simpson’un
1956’da KTS’de median sinir distal motor iletim
zaman›n›n uzad›¤›n› göstermesi ile elektrofizyolojik
yöntemler tan›da kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r ve
günümüzde halen en önemli tan› yöntemi olarak
kabul edilmektedir. Son zamanlarda KTS’de as›l
etkilenen yap› olan median sinirin direkt olarak
görüntülenmesi ve hastal›¤›n çeﬂitli aﬂamalar›nda
sinirin yap›s›nda meydana gelen de¤iﬂiklikleri
inceleyebilmek için manyetik rezonans (MR)
görüntüleme ve daha sonralar› ultrasonografi (US)
tan›da kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.1-3
Çal›ﬂmam›zda
tuzak
nöropatilerde
US’nin
elektromiyografiye (EMG) göre avantajlar›n›n yan›
s›ra tan›sal sensitivite ve spesifitesini de¤erlendirmeyi
amaçlad›k.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
KTS ön tan›s› ile gönderilen 60 hasta çal›ﬂma
kapsam›na al›nd›.
Hasta seçimi
Çal›ﬂmam›za sadece idiopatik KTS’li olgular dâhil
edildi. Bunun için öncelikle hastalara el bile¤i
bölgesini ilgilendiren geçirilmiﬂ travma, operasyon,
steroid enjeksiyonu gibi ortopedik sorunlar ve

sistemik hastal›klar sözel olarak soruldu ve bu gibi
rahats›zl›¤› olanlar çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutuldu.
Tüm hastalara, incelenecek taraf el bile¤ini içine
alacak ﬂekilde iki yönlü direkt grafi incelemesi yap›ld›.
Anatomide bozulmaya neden olan patolojiler
araﬂt›r›ld› ve bu hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› tutuldu.
‹nceleme yöntemleri
1) Elektromiyografi: 60 hastada ﬂikâyetin oldu¤u
taraftaki median sinir ve ulnar sinire yönelik
elektrofizyolojik incelemeler yap›ld›. Bunun için
Medtronic Keypoint (German) marka 8 elektrot giriﬂli
4 kay›t kanall› cihaz kullan›ld›. Kay›tlar için yüzey
elekrotlar› kullan›ld›. EMG sonuçlar›na göre hastalar
KTS ile uyumlu olanlar ve normal elektrofizyolojik
bulgular olanlar olmak üzere iki gruba ayr›ld›.
2) US: Hastalara çal›ﬂmam›z›n amac› ve yöntemi
hakk›nda bilgi verildi, iﬂlem öncesi herhangi bir
haz›rl›k ve iﬂlem sonras› herhangi bir k›s›tlama
yap›lmad›.
Tüm hastalar›n US incelemesi avuç içleri yukar›
bakacak ﬂekilde ön kola nötral pozisyon verilerek
yap›ld›. ‹ncelemede TOSHIBA Powervision 6000
cihaz›, 7,5-12 MHz’lik lineer transdüser kullan›ld›.
US incelemede öncelikle median sinir ve
komﬂulu¤undaki anatomik yap›lar gözlemlendikten
sonra psiform kemik hizas›nda median sinirin yap›s›,
konturlar›, internal ekojenitesi incelendi ve sinirin
kesitsel alan› ölçüldü. Daha sonra distal radial
düzeyde kesitsel alan› ölçüldü. US incelemede sinir
lifleri ortada hipoekoik, sinir k›l›f› ise bu yap›
çevresinde hiperekoik halka ﬂeklinde görülmektedir.
Her hastada sinir k›l›f› net olarak izlenmedi¤i için
ölçüm s›ras›nda hiperekoik k›l›f çizim d›ﬂ› b›rak›ld›.
Tüm ölçümler milimetrekare olarak gerçekleﬂtirildi.
Her ölçüm üç defa tekrarland›ktan sonra bunlar›n
aritmetik ortalamalar› al›nd› ve sonuçlar geçerli
de¤er olarak kabul edildi.
‹statistiksel de¤erlendirme
Çal›ﬂmam›z›n verileri SPSS (version: 10.0)
program›na yüklenerek istatistikî inceleme yap›ld›.

Verilerin de¤erlendirilmesinde Mann-Whitney U testi
ve ba¤›ml› gruplarda Ki-kare testi (Mc. Nemar testi)
kullan›ld›. US yönteminin geçerlili¤ini (validitesini)
belirlemek için EMG yöntemine göre seçicilik
(spesifite), duyarl›l›k (sensitivite), pozitif ve negatif
prediktif de¤erleri hesapland›.

epinöriyum tabakalar›n›n oluﬂturdu¤u ince retiküler
ekojenitelerin kayb› da dikkati çekmekteydi (ﬁekil 1,
2). Ayn› hasta grubunda yap›lan ölçümlerde sinirin
psiform kemik düzeyindeki kesitsel alan›nda ön kol
distal kesimine göre art›ﬂ tespit edildi (Tablo 2).
Sonuç olarak, sinir proksimalde normal görünümde
iken, bilek lokalizasyonunda ödeme ba¤l› olarak
kal›nlaﬂm›ﬂ görünümdeydi.

BULGULAR
KTS ön tan›s› ile gönderilen 60 hastadan oluﬂan
çal›ﬂma grubumuzun yaﬂ da¤›l›m› 14-65 (ortalama
43,5±11,6); cinsiyet da¤›l›m› 5 erkek (%8,3), 55
kad›n (%91,7); mesleki da¤›l›m› 45 ev han›m›
(%75,0), 6 iﬂçi (%10,0), 4 ö¤renci (%6,7), 3
ö¤retmen (%5,0), 1 polis (%1,7), 1 hemﬂire (%1,7)
idi. ﬁikâyet süreleri en az 1 ay en çok 360 ay olan
hastalar›n 44’ü sa¤ (%47,4), 49’u sol (%52,6) olmak
üzere toplam 93 el bile¤ine yönelik inceleme yap›ld›.
EMG sonuçlar›na göre 1. grup hastalarda (KTS ile
uyumlu) distal motor ve duyusal iletim zamanlar›nda
uzama, sinir iletim h›zlar›nda azalma tespit edilirken
2. grup hastalarda bu de¤erlerin normal oldu¤u
görüldü. Median sinir incelemelerinde 1. grup ve 2.
grup hastalar aras›nda distal duysal iletim zaman›
(DSL), distal motor iletim zaman› (DML) ve h›z
de¤erlerinde istatistikî olarak anlaml› farkl›l›k
saptand› (p<0,05). EMG incelemesinde ölçüm
yap›labilen hastalarda median ait DSL, DML ve h›z
de¤erlerinin da¤›l›mlar› gruplara göre Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir.

ﬁekil 1. KTS’de median sinirin US’de longitudinal planda görünümü

US incelemede; EMG sonucu KTS ile uyumlu
hastalarda bilek lokalizasyonunda median sinirde
bas›ya ba¤l› oluﬂan ödem nedeni ile hipoekoik
görünüm mevcuttu. Ayr›ca bu hastalarda sinirin
içyap›s›n› oluﬂturan nöral fasiküllerin d›ﬂ›n› kaplayan

ﬁekil 2. KTS’de median sinirin US’de aksiyel planda görünümü

Tablo 1. Median sinir için EMG de¤erleri
DSL (ms)

DML (ms)

S‹H (m/s)

Grup

Taraf

n

X±SD

1

SA⁄

30

3,6±0,5

U=60,5

4,7±0,8

U=10,5

43,5±6,1

2

SA⁄

14

2,9±0,5

P<0,05

3,4±0,4

P<0,05

57,1±5,2

P<0,05

1

SOL

28

3,6±0,5

U=40,5

4,9±1,1

U=14,0

43,2±7,2

U=20,0

2

SOL

21

2,8±0,3

P<0,05

3,3±0,4

P<0,05

60,0±3,8

P<0,05

Test sonucu

X±SD

DSL: Distal duysal iletim zaman›, DML: Distal motor iletim zaman›, S‹H: Sinir iletim h›z›

Test sonucu

X±SD

Test sonucu
U=13,0

Tablo 2. Ön kol ve bilek düzeyinde median sinir alan de¤erleri

TARTIﬁMA

Alan (mm2)
Ön kol

Bilek

Grup

Taraf

n

X±SD

1

SA⁄

30

7,9±1,1

U=190,5

13,3±3,3

2

SA⁄

14

7,6±0,8

P>0,05

9,7±1,4

P<0,05

1

SOL

28

7,9±1,0

U=208,0

12,9±2,4

U=65,5

2

SOL

21

7,5±0,8

P>0,05

9,4±1,6

P<0,05

Test sonucu

X±SD

Test sonucu
U=61,0

Normal olan bireylerde ise sinirde ödeme ba¤l› eko
de¤iﬂikli¤i ve iki düzey aras›ndaki çap fark› izlenmedi
(ﬁekil 3, 4). Median sinir kesitsel alan›n›n de¤erlendirilmesinde sa¤ ve sol elde yap›lan ölçümlerde KTS
s›kl›¤› ve ﬂiddeti aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptanmad› (p>0,05).
US sonuçlar›n›n EMG sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda;
sa¤ kolda seçicilik: %88,2, duyarl›l›k: %88,8, pozitif
prediktif de¤er (+PD): %92,3, negatif prediktif de¤er
(-PD): %83,3 olarak saptanm›ﬂt›r. Sol kolda seçicilik:
%72,0, duyarl›l›k: %91,6, +PD: %75,8, -PD: %90,0
olarak saptanm›ﬂt›r. Tüm hastalarda US sonuçlar›n›n
EMG sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda; seçicilik:
%78,5, duyarl›l›k: %90,2, +PD: %83,6, -PD: %86
olarak saptanm›ﬂt›r.

KTS, 30 yaﬂ üstünde ve kad›nlarda daha s›k
görülür.1,4 Bizim çal›ﬂmam›za dâhil edilen 60
hastan›n 55’i kad›nd› (%91,7) ve hastalar›n yaﬂ
ortalamas› 43,5±11,6 idi. ‹diopatik hastal›¤›n en s›k
nedeni el bile¤ini ilgilendiren tekrarlay›c› mesleki
mikrotravmalard›r. Çal›ﬂmam›z dâhilindeki 60
olgunun 45’inin ev han›m› (%75,0) oldu¤unu tespit
ettik. Bu da¤›l›m bize ev han›m› olman›n riskli meslek
grubu
olarak
kabul
edilmesi
gerekti¤ini
düﬂündürmektedir.
KTS baz› olgularda hikâye ve fizik muayene ile
kolayca tan›nabilir. Baz› olgularda ise alt›n standart
olarak kabul edilen EMG gibi do¤rulay›c› testlere
gereksinim duyulur.1,5,6
Konvansiyonel elektrofizyolojik testler kolay
uygulanabilir ve de¤erlendirilebilir de¤ildir, tüm
aﬂamalar›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir doktor ve teknik ekip
ile yap›labilen bir muayenedir, ayr›ca pahal›d›r.7
EMG’nin önemli dezavantajlar›ndan birisi de KTS’nin
mevcudiyeti ve ﬂiddeti ortaya konabilirken hastal›¤›n
nedeni hakk›nda bilgi verilememesidir.
US ile median sinir ve el bile¤i yap›lar›n› ilgilendiren
olas› varyasyonlar tespit edilebilir. ‹ncelemelerimiz
s›ras›nda bir olguda high division median sinir, bir
olguda persistan median arterin eﬂlik etti¤i bifid
median sinir tespit edilerek bu olgular çal›ﬂma d›ﬂ›
tutuldu. Bu gibi varyasyonlar›n zaman›nda tespiti,
cerrahi
tedavi
düﬂünülen
vakalarda
olas›
komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan çok önemlidir.

ﬁekil 3. Normal median sinirin US’de longitudinal planda görünümü

ﬁekil 4. Normal median sinirin US’de aksiyel planda görünümü

Median sinir ile ulnar sinir aras›nda bazen anormal
çapraz iliﬂki mevcuttur (Martin-Gruber anastomozu).
Teﬂhisi sadece EMG ile yap›labilen bu varyasyonun
s›kl›¤› %25 olarak bildirilmiﬂtir.8 Bizim çal›ﬂmam›z
s›ras›nda bir hastada bu anastamoz tespit edilmiﬂ
olup, bu hasta çal›ﬂma grubumuz d›ﬂ›nda
tutulmuﬂtur.

Median sinir incelenmesi sonucunda kesin KTS tan›s›
konamayan kiﬂiler de ulnar sinirde incelemeye dâhil
edilmelidir. Robinson ve ark.9 yapt›klar› çal›ﬂmada
hafif ﬂikâyeti olan 398 elde tan›y› netleﬂtirebilmek
için median-ulnar, median-radial sinir testlerini
karﬂ›laﬂt›rma ihtiyac› duymuﬂlard›r. Bizim çal›ﬂmam›zda tüm hastalarda median ve ulnar sinirler
incelenmiﬂtir, yani ikili test standart olarak
uygulanm›ﬂt›r. Fakat tüm hastalar›m›zda median
sinir bulgular› tan› için yeterli olmuﬂtur.
EMG bulgular›n› gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda: KTS ile uyumlu olan 1. grupta median
sinirde distal motor iletim zamanlar›nda uzama, bilek
ve 2. parmak aras›nda duyusal sinir iletim h›zlar›nda
azalma mevcuttu ve her iki grup aras›nda bu
de¤erlerde istatistikî olarak anlaml› farkl›l›k saptand›
(p<0,05). Ulnar sinire yönelik incelemede, sinir distal
motor iletim zamanlar›nda uzama ve iletim h›zlar›nda
azalma tespit edilmedi. Bulgular daha önce yap›lm›ﬂ
çal›ﬂmalar ile benzerlik gösteriyordu.10-14
15
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Atroshi ve ark. ile Nathan ve ark. yapt›klar›
çal›ﬂmalarda baz› olgularda bir ya da birden fazla
sinir iletim zaman›n› kaydedemediler. Bu olgular
ﬂiddetli KTS vakalar› olarak kabul edilirler. Bizim
çal›ﬂmam›zda 6 olguda 8 elde duyusal ve/veya motor
uyaranlara yan›t al›namam›ﬂt›r. Bu hastalar ﬂiddetli
KTS vakalar› olarak kabul edilmiﬂtir.
KTS’li hastalarda US ile tespit edilebilen bulgular ilk
kez Buchberger ve ark.3 taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.
Bulgular ﬂöyle s›ralanabilir: Psiform kemik düzeyinde
sinir çap›nda belirgin art›ﬂ, psiform kemik düzeyinde
yap›lan sinirin kesitsel alan ölçümlerinde distal radial
düzeyde yap›lan ölçümlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
belirgin farkl›l›k olmas›, hamatum çenti¤i düzeyinde
sinirde belirgin yass›laﬂma, fleksör retinakulumda
belirgin palmar yaylanma.
Wong ve ark.16 yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda sinirin
yass›laﬂmas›ndan do¤an ﬂekil de¤iﬂikli¤inin ve fleksör
retinakulumda meydana gelen palmar yaylanman›n

de¤erlendirilmesinin sadece kiﬂisel yorumlara ba¤l›
olarak yap›ld›¤›n› ve bu nedenle tan›sal de¤erlerinin az
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada sinir
ekojenitesindeki azalmaya da at›fta bulunulmuﬂ ve
bunun da tan›sal de¤erinin azl›¤› vurgulanm›ﬂt›r. Bu
nedenle çal›ﬂmam›za distal karpal tünel düzeyindeki
median sinir yass›laﬂmas›n› ve fleksör retinakulumdaki
palmar yaylanmay› dâhil etmedik. Ayr›ca tüm
hastalar›m›zda mevcut olan median sinir ekojenitesindeki azalman›n yan› s›ra normalde iç yap›s›nda
görülen ince hiperekoik lineer çizgilenmelerin,
retiküler paternin kayb›n› subjektif bulgular olarak
kabul ettik ve istatistikî de¤erlendirmeye dâhil
etmedik.
KTS’de median sinirde ödem nedeni ile sinir
çap›ndaki art›ﬂ›n en belirgin oldu¤u yer psiform
kemik düzeyidir. Distal radial düzeyde ise ﬂiﬂlik
görülmez.17 Bu nedenle çal›ﬂmam›zda alan ölçümleri
için bu iki noktay› referans ald›k.
KTS, sonografik inceleme ile psiform kemik
düzeyinde median sinirin kesitsel alan›n›n artt›¤›n›n
gösterilmesi ile tan›nabilir. Pek çok çal›ﬂmada kritik
kesitsel alan 9,0-1,0 mm2 olarak belirtilmektedir.
Çal›ﬂmam›zda kritik alan olarak 11,0 mm2’nin üzerini
patolojik olarak kabul ettik. Çal›ﬂmam›zda EMG
sonucu KTS ile uyumlu olan olgularda median sinirin
ortalama kesit alan›n› 13,1 mm2 olarak saptad›k.
Nakamichi ve ark.18 275 hastaya ait 414 elde ve sa¤l›kl›
408 kiﬂi üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada median sinir
kesitsel alan›n› proksimal tünel düzeyinde hasta
kiﬂilerde 14,4±4,3 mm2, sa¤lam kiﬂilerde 9,6±2,4 mm2
olarak tespit etmiﬂlerdir. Distal radial düzeyde ise hasta
kiﬂilerde 4,9±1,0 mm2, sa¤lam kiﬂilerde 4,8±1,0 mm2
olarak bildirmiﬂlerdir. Burada distal radial düzey ile
proksimal kanal düzeyi aras›nda sinir alan› ölçümü
sonuçlar›nda istatistikî olarak anlaml› olan belirgin
farkl›l›k saptam›ﬂlard›r (p<0,0001).
Çal›ﬂmam›zda median sinir ortalama kesitsel alan›n›
distal radial düzeyde 1. grupta sa¤da 7,9±1,1 mm2,

solda 7,9±1,0 mm2; 2. grupta sa¤da 7,7±0,8 mm2,
solda 7,5±0,8 mm2; psiform kemik düzeyinde ise 1.
grupta sa¤da 13,3±3,3 mm2, solda 12,9 mm2±2,4
mm2; 2. grupta sa¤da 9,7±1,4 mm2, solda 9,4±1,6
mm2 olarak tespit ettik. Bu verilerden yola ç›karak
EMG sonucu KTS ile uyumlu olan 1. grupta psiform
kemik düzeyinde median sinirde ödeme ba¤l› olarak
belirgin kesitsel alan art›ﬂ› oldu¤unu ve bu de¤erleri
distal radial düzey ölçümleri ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda
iki düzey aras›nda belirgin fark oldu¤unu gördük
(p<0,05). EMG sonucu normal olan 2. grupta ise iki
düzey aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n bulunmad›¤›n›
tespit ettik. Ayr›ca sa¤ ve sol elde yap›lan ölçümler
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptamad›k (p>0,05).
Sonuç olarak ise US’nin her iki grupta da yüksek
sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif
de¤erleri ile KTS tan›s›nda etkili olarak
kullan›labilece¤i kan›s›nday›z.
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