G‹R‹ﬁ
Palmaris brevis spazm› (PBS), palmaris brevis kas›n›n
düzensiz ve a¤r›s›z kas›lmas› ile karakterizedir.1
Fonksiyonel olarak disabilite yaratmamas›na ra¤men
sebebine yönelik araﬂt›rma gerekir. Literatürdeki
olgu sunumlar›nda C8-T1 radikülopati, künt el bile¤i
travmas›, bilekte ulnar tuzak nöropati ile
iliﬂkilendirilmiﬂ olgular vard›r.1-5 Burada ulnar sinirin
dirsekte tuzak nöropatisi sonucunda oluﬂan bir PBS
olgusu sunuyoruz.

OLGU SUNUMU
20 yaﬂ›nda erkek hasta, sol elinin iç k›sm›nda istemsiz,
düzensiz ve a¤r›s›z kas›lmalar ve sol el küçük
parma¤›nda uyuﬂma hissi yak›nmas› ile poliklini¤imize
baﬂvurdu. Yak›nmalar›n›n 3 ay önce baﬂlad›¤›n› ifade
eden hastan›n travma veya aﬂ›r› egzersiz öyküsü
bulunmamaktayd›. T›bbi özgeçmiﬂinde belirgin bulgu
olmayan hastan›n nörolojik muayenesinde sol
palmaris brevis kas›nda istemsiz, düzensiz kas›lmalar›
gözlendi (ﬁekil 1). Sol beﬂinci parmak istemli
abdüksiyonu s›ras›nda bu kas›lmalar›n azald›¤›
saptand›. Pisiform kemik üzerine bask› yap›ld›¤›nda
kas›lmalar› artm›yordu. El intrinsik kaslar›nda
kuvvetsizlik veya atrofi yoktu. Sol beﬂinci parmakta
dokunma duyusu hafif azalm›ﬂ olarak tespit edildi.
Sol palmaris brevis (PB) ve abdüktör digiti minimi
(ADM) kaslar›ndan konsantrik i¤ne elektrot ile
spontan elektromyografi (EMG) kayd› yap›ld›. PB ve

ADM kaslar›n›n ba¤›ms›z olarak incelendi¤ini
göstermek amac›yla 2 kanal kaydedildi. Duyusal sinir
iletim çal›ﬂmas› (S‹Ç) beﬂinci parmaktan yüzük
elektrotlar kullan›larak ve motor S‹Ç ise ADM
kas›ndan kaﬂ›k elektrot kullan›larak yap›ld›. Hastaya
servikal vertebra manyetik rezonans görüntüleme ve
bilek radyogram› yap›ld›.
EMG’de PB kas›nda düzensiz, spontan deﬂarjlar ve
klinik olarak sol hipotenar bölgede kas kas›lmas›
gözlendi (ﬁekil 2). Duyusal ve motor S‹Ç’de motor ve
duyusal liflerin bir arada etkilendi¤i ve sinir iletim
h›zlar›n›n yaklaﬂ›k %30 oran›nda düﬂtü¤ü, dirsek
segmentinde ulnar sinir tuzak nöropatisi saptand›.
Servikal vertebra manyetik rezonans görüntüleme ve
bilek radyogram›nda patolojik bulgu saptanmad›.
Semptomatik rahatlama için PB kas›na 10 ünite
botulinum toksin tip A enjeksiyonu yap›ld› ve
dirsekte tuzak nöropati tedavisi için Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon (FTR) konsültasyonunun sonucunda
gece splinti önerildi. Baﬂka ﬂehirde yaﬂamas›
nedeniyle ayl›k telefon takiplerine al›nan hastan›n
birinci ay kontrol görüﬂmesinde kas›lmalar›n›n
tamamen
düzeldi¤i,
üçüncü
ay
kontrol
görüﬂmesinde ise sol küçük parma¤›nda uyuﬂma
hissinin tamamen düzeldi¤i ö¤renildi. Dördüncü
aydan sonra splint uygulamas› da kald›r›ld›.
Botulinum toksin etkisinin alt› ay sürebilece¤i
de¤erlendirilerek, alt›nc› ay sonunda kontrol
muayenesine ça¤r›lan hastan›n nörolojik muayenesi
ve S‹Ç normal olarak de¤erlendirildi.

ﬁekil 1. A. Hastan›n sol elinin spazm olmad›¤› dönemde görünümü; B. Hipotenar ﬂiﬂkinli¤e neden olan PB spazm› (ok)

ﬁekil 2. ADM (Kanal 1) ve PB (Kanal 2) kas›ndan eﬂzamanl› olarak yap›lan i¤ne EMG kay›tlamas›. A. ADM kas›nda istemli kas› ile yo¤un motor ünit
potansiyel deﬂarj› gözlenirken PB kas›nda birkaç deﬂarj görülmektedir; B. ADM ve PB kaslar›n›n her ikisi de istirahat halindeyken ADM’de elektriksel
sessizlik ve PB’de yüksek frekansl› düzensiz deﬂarjlar görülmektedir. (Süpürme h›z›: 160 ms/div; Sensitivite: 1mV/div)

TARTIﬁMA
PB, proksimal hipotenar eminenste yer alan dörtgen
ﬂekilli küçük bir kast›r. PB kas›n›n görevi avuç içine
çukurluk verilmesine katk› sa¤lamakt›r.6 Anatomi
araﬂt›rmalar›n›n sonucunda PB kas›n›n istemli
kontrolünün olmad›¤› düﬂünülmektedir.7 Kas kas›l›
oldu¤unda
hipotenar
bölgede
ﬂiﬂkinlik
görülmektedir. PB kas›n›n origosu addüktor digiti
quintii kas›n tendonu ve insersiyosu da ADM kas›n›n
fasiyas›d›r.8 PB, ulnar sinirin yüzeyel dal› ile innerve
olan tek kast›r.
PBS sendromu, spontan, düzensiz ve a¤r›s›z
kas›lmalar ile karakterizedir. ADM kas›n›n istemli
kas›lmas› veya pisiform kemi¤e bask› uygulanmas›
sonucunda spazm›n artt›¤› bildirilmiﬂtir.2 Bizim
olgumuzda pisiform kemi¤e bask› ile spazm›n
artmad›¤› ve hatta ADM kas›n›n istemli kas›lmas› ile
spazm›n azald›¤› gözlendi.
Patogenezi çok net ortaya konamam›ﬂ olmakla
beraber, ulnar sinirin aksonlar›n›n fonksiyonel ve
fokal hasarlanmas› suçlanabilir. Ulnar yüzeyel dal›n›
oluﬂturan aksonlar›n›n sinirin dirsek segmentinde
daha fazla hasarlanm›ﬂ olmas› olas›d›r, çünkü ADM
kas›nda spazm bulunmamaktad›r. ADM kas›n›n
istemli kas›lmas› sonucu bu spazmlar›n azalmas› da
literatürdeki di¤er olgulara göre farkl›l›k
göstermektedir ki, bu da yüzeyel dal› oluﬂturan
aksonlar›n daha fazla hasarland›¤›na bir kan›t

olabilir. Kontraksiyonlar patofizyolojik olarak efaptik
iletim ile aç›klanabilir. Hayvan modellerinde
hasarlanan sinir bölgesinde sodyum kanal
proteinlerinin birikti¤i gösterilmiﬂtir. Dolay›s›yla
aksolemnal sodyum iletimi bozulur ve efaptik iletim
ortaya ç›kar.9 PBS’de de olas› mekanizma bu olabilir
ve
hasarlanan
sinir
bölgesinde
oluﬂan
demyelinizasyon
sonucunda
efaptik
iletim
görülebilir.
Önceki olgu sunumlar›nda PBS’nin karakteristik
EMG bulgular› sunulmuﬂtur. Biz de PB i¤ne EMG
incelemesinde düzensiz aral›klarla gelen yüksek
frekansl› deﬂarjlar› tespit ettik. S‹Ç sonucunda ulnar
sinirin dirsek segmentinde hafif – orta derece tuzak
nöropatisi ile uyumlu bulgular tespit ettik.
PBS, a¤r›s›z olmas› ve fonksiyonel kay›p yaratmamas›
nedeniyle tedavi edilmeyebilir, ancak literatürde
karbamazepin ve baklofen kullan›m›ndan fayda
görmeyen, dilantin kullan›m›ndan fayda gören
hastalar bildirilmiﬂtir.2 Botulinum toksin enjeksiyonu
bir olguda baﬂar› ile kullan›lm›ﬂt›r.3 Biz de hafif – orta
dereceli ulnar sinirin dirsek segmentinde tuzak
nöropatisi için FTR ile konsülte ederek, gece dirsek
splinti ve semptomatik rahatlama için botulinium
toksin enjeksiyonu uygulad›k.3,10
PBS sendromunda klinik görünüm ve EMG özellikleri
tipiktir. Literatürde idiyopatik olabilece¤i gibi, ulnar
sinirin farkl› segmentlerinde hasarlanma sonucu

olabilece¤i bildirilmiﬂtir.1-5 Alt›nc› ay sonunda kontrol
muayenesinde
ulnar
tuzak
nöropatisinin
elektrofizyolojik düzelmesi ile klinik olarak spazm›n
ortadan kalkmas› sonucunda olgumuzda PBS’nin
nedeninin ulnar tuzak nöropatisi oldu¤unu
düﬂünmekteyiz. Bildi¤imiz kadar›yla, bu olgu dirsek
segmentinde ulnar sinirin tuzak nöropatisi nedeniyle
oluﬂan ilk PBS sendromu olgusudur.
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