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ÖZET

Standart testler, hafif KTS'lerin de ğerlendirilmesinde yetersiz-kalmaktad ır. Bu amaçla daha duyarlı yöntemler
geliştirilmiş: fakat sınırlı sayıda duyarlı test birbiriyle ve standart testlede karşdaştırdabilmiş tir Bu çalışmada,
tüm bu testleri karşdaştırmayı ve en duyarlı olanı bulmay ı amaçladık. Sonuç ola ı-ak, birinci parmak medianradial, 4. parmak median-ulnar duysal latans farklılıkları , 3. parmak bileklavuç duysal ileti h ızı oranı daha
duyarlı yöntemler olarak değerlendirildi. Bu çalışma, bu üç testin birlikte uygulanmas ı ile tanı oranının % 100' e
ulaştığı ortaya koydu.
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SUMMARY

Standart tests are'nt adequate irı determining mild CTS. More sensitive methods have been developed, but limited
number of them esere compared with each other and with standart ones. In this study, we aimed to compare all of
these tests and to find the one which was most sensitive. In conclusion, lst phalanx median-radial, 4th phalanx median-ulnar distal sensory latency dillerences and 3th phalanx wristipalm sensory velocity rate esere found more sensitive methods. This study alsa showed that ta tuse these three tests together made to diagnostic rate 100 %.
,
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GIRIŞ

Meclian sinirin, bilek seviyesinde, Karpal-Tünel içindeki oluşum lardan kaynaklanan kompresyonu sonucunda gelişen semptom ve bulgular toplulu ğu karpal
Tünel •Sendromu'nu (KTS) oluşturmaktadır. En sık
rastlanan [uzak nöropatisi KTS'dur. Genel popülasyonda insidans ı % 10 civarındadır
( 3 ).

Henüz objektif nörolojik bulgular ın saptanamadığı
ya da tipik duysal semptomların anamnezden elde
edilemediği, erken dönem KTS tan ısmın klinik yöntemlerle ortaya konmas ında Tinel ve Phalen testi yetersiz kalmaktad ır (I I). KTS tan ısının bu dönemde

konabilmesi için elektrofizyolojik yöntemlere ba şvurulmaktadır. Ancak bu dönemde, tan ıyı koymada
konvansiyonel yöntemler de yetersiz kalabilmekte
ve hassas yöntemlerin uygulanmas ı gerekmektedir.
Bu yöntemlerin tek tek ve az say ıdakinin birbirine
üstünlüğü üzerine yap ılan pek çok çalışma olmas ına
rağmen, daha çok sayıdaki yöntemi birarada de ğerlendiren çalışma sayısı oldukça s ınırlıdır. Bu çalışmada, median sinirin distal motor yanıt latansı , median ve ulnar sinir uyar ım ile lumbrical kaslardan
motor yanıt latans fark ı, median-radial sinir 1. parmak duysal yan ıt latans farkı, median ve ulnar sinir
duysal yanıt 2-5. parmak ve 4. parmak latans fark-
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227

Dr« Kaı iıal Tünel Sendromu Tanısı nda Duyarlı Elektrofizyolojik
Yöntemlerin Ka•şdaşurılması

Kuyucu, Yıldız, Üstün, Griladze

Tablo I. KTS'lu olguları n değerleri.

Median motor distal latans ı (MMDL)
Lumbrical (Median-Ulnar distal latans fark ı)
II-V. parmak distal latans fark ı
II-V. parmak distal pik fark ı
IV. parmak distal latans fark ı (Median-Ulnar)
IV. parmak pik latans fark ı (Median-Ulnar)
I. parmak pik latans fark ı (Median-Radial)
Proksimal/distal h ı z oran ı (111. parmak)

Mi ıiintunı

Makstmum

tktalama

Standart Deviasyon
0.2992
0.2824
0.3227
0.3745
0.3949
0.4473
0.2108
0.1215

3-10 ms

4.20 nı s

3.6818 ms

-0.10 nı s
-0.60 ms
-1.0ms
0.20 nı s
0.10 ms
0.34 nı s
0.59 ms

1.15 ms
1.38 ms
1.50 ms
1.94 ms
1.94 ms
1.30 ms
1.14 ms

0.5330
0.8423
0.9425
0.8167
0.8781
0.7939
0.8039

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart Deviasyon

2.15 ms
0.00 m ı

3.75 ms
0.50 ms
0.98 ms

3.1263 ms
0.2018 ms
0.4696 ms
0.4742 nıs
0.2123 ms
0.1986 nı s
0.1975 ms
1.0551 mı

0.2753
0.1257
0.1986
0.1755
0.1691
0.1629
0.1475
0.0902

ms
ms
ms
ms
ms
ms
mı

Tablo 2. Kontrol olguları n değerleri.

0.05 mı
0.00 ms
-0.02 m ı
-0.10 ms
0.00 ms
0.00 ms

0.80 m ı
0.55 m ı
0.55 ms
0.55 nı s
1.33 ms

a

Median motor distal latans ı (MMDL)
Lumbrical (Mediarı -Ulnar distal latans fark ı )
II-V. parmak distal latans fark ı
II-V. parmak distal pik fark ı
IV. parmak distal latans fark ı (Median-Ulnar)
IV. parmak pik latans fark ı (Median-Ulnar)
I. parmak pik latans fark ı (Median-Radial)
Proksimal/distal h ı z oran ı (111. parmak)
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ları . median sinir 3. parmak duysal yan ıt bilek ve
avuç segmentleri h ız oranı araştırılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM

Yaşları 22-70 aras ında değişen (ortalama 42.6 y ıl) 57
kontrol olgusundan elde edilen normal de ğerler ve
yaşlar ı 18-76 arasında değişen (ortalama 49.1 yıl)
toplam 44 hasta değerleri istatistiksel olarak kar şılaştıfilm ışın-. Hasta grubu olu şturulurken, tipik yak ınmaları olan ve KTS ön tan ısı ile laboratuarımıza gönderilen, en az bir hassas testte pozitif bulgu saptanan
ve median sinir motor yan ıt distal latans ı (MMDL)
normal sı n ırlar içinde kalan (<4.2 ms) olgular çalışmaya al ınmıştır (27) . Kontrol grubu, KTS yakınInas, olmayan muayenesi normal bulunan olgulardan
oluşturulmu ştur (5,17,1826).
MMDL ölçümleri için, median sinir 8 cm mesafeden
bi lekten uyarılmış , yanıt abductor pollicis brevis kas ı
üzerinden kay ıtlanmıştı r. 1. parmak median-radial latans fark ı , 10 cm mesafeden, s ırası ile önce Median
sonra radial sinir antidromik uyar ımıyla kaydedilen
yanı tlann latanslann ın farkı olarak alınmış , orta noktadan uyarı verilerek çift tepe görüntüsü ayr ıca
araştınlmış tı r. 4. parmak yan ı tları da median ve ulnar
228

sinirler benzer şekilde uyarılarak elde edilmi ş, latans
farkları esas alınmıştır. Yine sırasıyla aynı mesafeden
median ve ulnar sinirler uyanlarak I-II. lumbrikal kas
üzerinden motor yan ıtlar kaydedilmiş, iki yanıtın latans farkları hesaplanmıştır. 3. parmaktan kaydedilen duysal yan ıt, önce avuç içi (8 cm) uyar ımı ile,
daha sonra bilek (8 cm) uyarım' ile elde edilmi ş, her
iki uyarı için ileti hızı hesaplanm ıştır. Patolojik değerler, kontrol grubunun minimum ve maksimum değerlerini kapsayabilmek için kontrol grubu ile hasta
grubunun çalışan değerleri de gözönüne al ınarak her
bir test için de ğişen (2.5-3 SD) standart sapma değerleri eklenerek (ileti h ızları için çıkarılarak) hesaplanmıştır.
Başvuran olgular içinde, double-crush sendromu
saptanan hastalar, çal ışmadan çıkarılmıştır.

Elektrofizyolojik incelemelerde Medelec Sapphire
4ME cihazı kullanılmıştır.
istatistik çalışmalarında, student t-testi ve Z-skor hesaplamaları yapılmış, olgu sayısının çok yüksek
olmaması nedeniyle patoloji saptanan olgular, normallerle kıyaslanarak yüzde oranları tespit edilmiştir.
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SONUÇLAR
Kontrol grubundan elde edilen MMDL ortalamas ı
3.1 ms±0.27, hasta grubundan elde edilen ise
3.7±0.29 olarak saptanm ıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırılarak, MMDL ile KTS saptama oran ı % 43.2
olarak tespit edilmi ştir (19/44) (>3.75 ms). Ancak,
referans de ğerler gözönüne alındığında patolojik
bulunmadığından pratik aç ıdan anlamlı bulunmam ıştır (Tablo 1, 2).
II. Lumbrical kastan kayıtlanan median-ulnar sinir
motor yan ıt distal latans farkı kontrollerde ortalama
0.2±0.13 nıs, hasta grubunda 0.53±0.28 ms olarak
bulunmuştur. Bu test ile KTS saptama oran ı % 52.3
olarak saptanm ıştır (23/44) (>0.5 ms).

da ise 0.8±0.12 olarak bulun ınutur. Bu testle KTS
tan ısı % 81.8 oran ında konabilmektedir. Hasta
grubumuzda toplam 44 vakan ın 42 tanesinde bu oran
1 'in altında bulunmu ştur (% 95.5).
TARTIŞMA

a

MMDL' ı 3.75 ms'den daha k ısa olduğu halde 13 olguda lumbrical kastan kay ıtlanan yan ıt median-ulnar
distal latans fark ı 0.5 ms'in üstünde tespit edilmi ştir
(% 29.5). MMDL gecikmesi ve/veya lumbrical patoloik farkı 32 olguda gözlenmi ştir (% 72.7).

Grafik I.

nostik testler spesifik ve sensitif sonuçlar verirler.
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2. ve 5. parmaktan kay ıtlanan median-ulnar duysal
yan ıt ortalama distal latans fark ı, kontrollerde
0.5±0.2 ms, hastalarda 0.84±0.32 ms olarak tespit
edilmiştir. Bu test ile KTS saptama oran ı % 27.2 oran ındad ır (>1 ms üzerindeki de ğerler patolojik olarak
kabul edilmiştir). Ancak pik de ğerleri kabul edildiğinde bu oran % 47.7'ye yükselmi ştir.

KTS'Iu hastaların değerlendirilmesinde, elektrodiag-

4. parmaktan kayıtlanan median-ulnar sinir duysal
yanıt distal latans farkı ortalamaları, kontrollerde
0.21±0.17 ms, hasta grubunda 0.82±0.4 ms olarak
hesaplanm ıştır. Bu testle % 67.44 oran ında KTS (>0.55
ms patolojik) saptanabilmelctedir. Pik de ğerleri esas
alındığında bu oran % 79'a ç ıkmaktadır.

1. parmaktan kayıtlanan median-radial sinir duysal
yan ı t distal latans fark ı (pik olçümler) kontrollerde
ortalama 0.2±0.15 ms, hastalarda ise 0.8±0.21 ms
bulunmuştur. Bu testle hasta saptama oran ı % 88.6
olarak bulunmuştur (>0.55 ms).

Thomas, Lambert ve Cseuz, standart yöntemlerle saptanamayan ancak KTS klini ği olan olguların
varlığını ve bunu ortaya koymanın önemli olduğunu
Bugün de bu yarg ı geçerlili ğini
belirtmişlerdir
korumaktadır. Standart. testlerle % 40 KTs olgusu
tespit edilememektedir ( 17) Ancak incelemeye, median-ulnar 4. parmak, median-radial 1. parmak, 3.
parmak bilek-avuç ileti oran ı, median-ulnar lumbrical I-II nıotor yan ıt latans fark ı gibi duyarlı yöntemlerin eklenmesiyle bu sorun aşılmaktadır.
( 25) .

.

Sinir ileti çal ışmaları, iğne EMG'sine göre daha duyarlıdı r. Akut olgulardaki motor liflerin de tek ba şına
tutulabilirliği dışında genellikle hafif olgularda
duysal Uler ön planda etkilenir. Rutin incelemelerde
sıklıkla 2. parmak kullan ılmaktadır. Ancak bugün çoğu KTS 'Ilim bir ya da iki parma ğa sınırlı olabileceği
bilinmektedir. ( 18). Macdonell ve ark., 2. parmak anomalisine en az rastland ığını ve 3. parma ğın tercih
edilmesi gerekti ğini belirtmişlerdir 04 Kothari ve
ark., 1, 4 ve 3. parmağa ait fillerin daha önde seyrettiğini ve bu nedenle, hasara daha yatk ın olduklarını ,
posteriorda seyreden 2. parma ğa ait fillerin ise daha
geç hasarland ığını bildirmişlerdir. Macdonell ve
ark.'nın aksine 1. parmağı daha hassas bulmu şlardır.
).

3. parmaktan kay ıtlanan, median siniri ıı avuç içi ve
bilekten uyarılması ile elde edilen duysal yan ıt ileti
h ızları proksimal h ız/distal hız şeklinde oranlanarak,
kontrol grubunda ortalama 1.055±0.1, hasta' grubun-
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1. parmağa ait liderin daha k ısa bir segment olduğunu ve fokal yava şlamanın daha iyi gösterildi ğini
bildirmi şlerdir ( 1 2) . _

rımı ile çift tepe görüntüsünün % 83.7 oran ında hassas olduğu belirtilmiştir. Bu iki değer aras ı ndaki latans farkı , referans de ğerleri aşmadığında dahi çift
tepe görüntüsü KTS tan ısını akla getirmeli ve di ğer
hassas yöntemler uygulanmalıdır. Yine ayn ı çalışmada median-ulnar sinir kar şılaştırmasının (4. parmak),
KTS ve Guyon Kanal ı Sendromu'nun s ık birlikteliği
nedeniyle daha az güvenilir oldu ğu belirtilmi ştir.
Bizim çalışmamızda da benzer olarak 1. parmak, 4.
parmağa göre daha hassas bulunmu ştur (1. parmak %
88.6, 4. parmak % 79). Pease ve ark. bir çal ışmasında
median-radial sinir latanslann ın hafif KTS olgularında % 87 oran ında median aleyhine uzadığı bildirilmiştir ( 17).

Elde edilen de ğerler karşılaştırıldığında 2. ve 5. parmaktan kayıtlanan , duysal yanıt distal latans farkı,
hafif KTS tan ısıda en az hassas bulunmu ştur. Pik
de ğerleri esas al ındığında ise hassasl ığı artarak,
MMDL uzamasından daha iyi bir KTS belirleyicisi
olmaktadır. Ciddi KTS'lu olgularda kısmen korunduğu bilinen lumbrical-I-II. kaslarından kayıtlama
yöntemi ile hafif olguların önemli bir kısmında
motor fillerin de etkilendi ği gösterilmiştir. Preston ve
ark., hafif ve çok hafif KTS'lu olgularda, lumbrical
I II latans fark ı anomalisini (>0.4 ms) % 80'in
üzerinde bulmu şlardır
. Ancak Uneini ve ark. bu
oranı n daha dü şük olduğunu bildirmişlerdir (26) . Bizim çal ışmamızda da, hassas yöntemler aras ıda median-ulnar latans fark ı, en düşük hassasiyete sahip
bulunmu ştur (>0.50 ms, % 29.5).

KTS ile birlikte ulnar sinire ait proksimalde ya da
distalde yerleşmiş bir tuzak nöropatisi oldu ğu durumlarda, median ve ulnar sinir latanslar ının karşılaştırddığı testler tan ı açısından önemini kaybetmektedir. Bizim olgularımızda da ulnar sinirin dirsekte
tuzaklandığı vakalarda, gerçekte median sinir aleyhine bir distal latans uzamas ı beklenirken, bunun tanı
tersine sonuçlar al ınmış, ulnar sinir latansının mediana benzer olarak uzad ığı, iki sinir aras ındaki latans
farkmın KTS tanısı açısından anlamlı olmadığı gözlenmiştir.

a

( 18)
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Erken dönem KTS 'da, genellikle tüm elektrofizyolojik parametreler normal s ınırlarda iken, duysal sinir
aksiyon potansiyelinin süresinin uzamas ı, ilk bulgu
olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu da, yan ıtın dislatans değerinden önce pik latans de ğerinin uzamas ı olarak tabloya yansıyacaktır. Bizim çalışmamızda da, temporal dispersiyon olarak isimlendirilen
bu durum, KTS tanı kriterlerimizi dolduran bütün olgularda tespit edilmi ştir. Distal latans de ğerleri ve
pik latans de ğerleri, hasta grubumuzda birlikte değerlendirildi ğinde, istatistiksel olarak pik de ğerlerin
daha anlamlı olduğu tespit edilmi ştir (p<0.005).
Kontrol grubumuzda ise pik de ğerlerin, distal latans
değerleriyle oldukça iyi korele oldu ğu saptanm ıştır.
Literatürde kar şılaştığımız çok sayıdaki çalışmada
da, distal latans değ erlerinden daha çok, pik latanslar
esas al ınmıştır.
Çal ışmamızda, erken KTS tan ısının konabilmesinde
en hassas test olarak, 1. parmaktan kay ıtlanan rnedian-radial sinir duysal yan ıt latans fark ı (% 88.6)
belirlenmiş tir. Bu yöntem ilk kez Johnson tarafı ndan
tanı mlanmıştı r. Kothari ve ark., L parmak latans ını n
hafif KTS olgularında diğer parmaklara kıyasla daha
çok vakada uzad ığını belinmişlerdir ( 12). Cassvan ve
ark.'n ı n (6) 1. parmak ve 4. parma ğı karşılaştırdıklart
bir çal ışmaları nda, 1. parmak için 0.4 ıns'in üzerindeki bir fark anlaml ı kabul edilmiş ve orta hat uya230

3. parmaktan kay ıtlanan duysal yan ıt proksimal/distal ileti hızı oranı, proksimal ileti h ızı distalden
yavaşsa l'in altına düşmektedir. Bizinı çalışmamızda
sınır değerler olarak 0.9 belirlenmi ştir. Bu yöntem ile
% 81.8 oran ında tanı konulabilmiştir. Toplam 44 hastanın 42 tanesinde bu oran I 'in alt ında tespit edilmiştir (% 95.5). Padua ve ark.'n ın yaptığı benzer bir
çal ışmada, 50 hafif-orta KTS'lu olgunun 49'unda bu
oranın bozulduğu saptanmış (% 98) ve diğer testlerden daha hassas bir yöntem oldu ğu belirtilmiştir
( 16 ).

Bizim çalışmamızda, 4. parmaktan kay ıtlanan median-ulnar duysal yan ıt latans fark ı % 79 oran ında
tanısal değere sahip bulunmuştur. Uncini ve ark. 'n ın,
1. parmağın dahil olmad ığı bir çal ışmasında, en hassas test olarak 4. parmak tespit edilmi ştir (7,26.27).
Robinson ve ark.'nın 1998'de yaptıkları bir çal ışmada 4. parmak % 74.2, 1. parmak % 75.8 oran ında
birbirine yakın oranda hassas bulunmu ştur (20). Bizim çalışmamızda her iki test birlikte uyguland ığında
en az birinin pozitif olma oran ı °/0 100 olarak bulunmuştur. Benzer olarak, Pease ve ark.'lar ının çalış-
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masmda, bütün hafif KTS olgular ında ya I. parmak
pozitif ya da 4. parmak pozitif bulunmu ştur ( 17). Ek
olarak çal ışmamızda, 1. parma ğın pozitif ya da ileti
h ı z ı oranı n bozulmu ş olmas ı (<0.9) 44 hastan ın
43'ünde saptanm ıştır (% 97.7). Yine ayn ı şekilde 4.
parmağı n pozitif ya da ileti h ızı oran ın bozulmu ş
olmas ı 43 olguda gözlenmiştir (% 97.7). Sonuç olarak median sinirin radial ve ulnar sinirle kar şılaştırı ldığı ve bilek seviyesinde ileti h ızı yavaşlamann ın
araşt ı rı ldığd bu üç test birlikte yap ıldığında, motor
tutulumu olmayan sadece duysal liflerin etkilendi ği
hafif KTS vakalarını n tan ıs ı güvenilir bir şekilde
konabilecektir. Motor fillerin etkilenimini de ğerlendirmek amac ı yla lumbrikal kayıtlama da, MMDL'nın
normal oldu ğu olgularda, faydal ı bir yöntem olarak
görülmektedir (8,18,21,28).
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