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En sık karşılaştıklarımız 

• Median sinirin elbileğinde tuzaklanması 
• Karpal tünel sendromu 

• Ulnar sinirin dirsekte tuzaklanması 
• Kubital tünel sendromu 

 

• Tibial sinirin ayak bileğinde tuzaklanması 
• Tarsal tünel sendromu 

• Tibial sinir terminal dalının ayak önünde hasarlanması 
• Morton nöroması 



Neden cerrahi tedaviye ihtiyaç var ? 

 



Karpal tünel sendromu 

Klasik 

• Duyusal şikayetler ön planda 

 

• Tendonlar – eklem normal 

Romatizmal hastalıklar 

• Motor bulgular daha şiddetli 

 

• Tendonlar – eklem hasta 



Karpal tünel sendromu 

Klasik 

• Duyusal şikayetler ön planda 

• Tendonlar – eklem normal 

 

• Ayırıcı tanı 
• Polinöropati 

• Servikal disk hastalığı 

• Diğer bölge tuzaklanmaları 

 

Romatizmal hastalıklar 

• Motor bulgular daha şiddetli 

• Tendonlar – eklem hasta 

 

• Ayırıcı tanı 
• Motor nöron hastalıkları 

• Tendon rüptürleri 



Tendon rüptürleri 

• Ekstansör pollicis longus 
(EPL) 
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Tendon rüptürleri 

• Ekstansör pollicis longus (EPL) 

• Ekstansör digitorum communis (EDC) 

 

• Fleksor pollicis longus (FPL) 



Tendon rüptürleri – artroz birlikteliği 

 



Tendon rüptürleri – artroz birlikteliği 

 



Tendon rüptürleri – artroz birlikteliği 

 



Tedavi: Neden cerrahi tedaviye ihtiyaç var ?  

• Ağrı 

 

• Duyu problemleri 

 

• Motor yetersizlik 

Cerrahi gevşetme işe yarar mı? 

Periferik sinir nasıl iyileşir? 



Periferik sinir iyileşmesi 
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Cerrahi gevşetme işe yarar mı? 



Gevşetme 



İnternal gevşetme 

 



Sinovektomi 

 



Lokal flepler 
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Oponensplasti Fleksör Digitorum Superficialis 4 



Ekstansör İndicis Proprius 

















Palmaris Longus 







Kubital tünel sendromu 

 



Dirsek fleksiyonu - cubitus valgus 

 



Sinir hasarı – hedef organ arası mesafe 

 

Konservatif tedavi – 
ne kadar bekleyelim ? 



Cerrahi tedavi işe yarar mı? 

 



Yerinde gevşetme 

 



Öne taşıma – ciltaltına 

 



Öne taşıma – kas içine, altına / Epikondilektomi 

 



Tarsal tünel sendromu 

 



Altta yatan sebepler 

 



Cerrahi teknik 

 



Sonuçlar 

• Tanıyı koymak zor olabilir 

• Ekstansiyon – eversiyon testi 

• Sinir hasarının derecesi cerrahi sonuçları etkiler 

• Gecikmiş olgulara dikkat 

• Nüks değil, yetersiz gevşetme 



Morton nöroması 

 



Altta yatan sebep 

 



Konservatif tedavi 

• Tabanlık 

• Ayakkabı değişikliği 

• Egzersiz 

• Enjeksiyon 

• Ağrı kesiciler 



Cerrahi teknik 

 



Özetle 

• Fizik muayene tanı ve tedavi planlamasında çok önemli 

 

• Sinir zor iyileşir 

 

• Motor kayıp yaşamadan cerrahi 

 

• Özenli cerrahi yaşam kalitesini arttırır 


