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Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler
Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities
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Özet

Summary

Tuzak nöropatiler izole periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca spesifik bölgelerde mekanik olarak s›k›ﬂmas› ile oluﬂur. Baz› durumlarda sinir
kronik direkt bas› ile yaralan›r, bazen de angulasyon veya gerilme kuvvetleri siniri mekanik olarak etkiler. Alt ekstremitelerde tuzak nöropatiler üst
ekstremitelere oranla daha nadir görülür. S›k›ﬂan sinir alan›nda a¤r› ve
fonksiyon kayb› ile karakterizedir. Alt ekstremitelerdeki kompresyon nöropatiler lateral femoral kutanöz sinir, femoral sinir, obturator sinir, siyatik sinir, common peroneal sinir ve dallar›, posterior tibial sinir ve interdijital sinirleri etkiler. En s›k görülen tuzak nöropatiler meraljia parestetika, piriformis sendromu ve tarsal tünel sendromudur. Türk Fiz T›p Rehab Derg
2009; 55 Özel Say› 1: 30-4.
Anahtar Kelimeler: Tuzak nöropati, alt ekstremite

Entrapment neuropathies refer to isolated peripheral nerve injuries
occurring at specific locations where a nerve is mechanically constricted
on their anatomic course. In some instances the nerve is injured by
chronic direct compression, and in other instances angulation or
stretching forces cause mechanical damage to the nerve. Entrapment
neuropathies of the lower extremities are less common than the upper
extremities. They are characterized by pain and loss of function of the
specific nerve. The compression neuropathies of the lower extremities
involve lateral femoral cutaneous nerve, femoral nerve, obturator nerve,
common peroneal nerve and its branches, tibialis posterior nerve and
interdigital nerves. Common examples of entrapment neuropathies in
lower extremities are meralgia paresthetica, piriformis syndrome and
tarsal tunnel syndrome. Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 1: 30-4.
Key Words: Entrapment neuropathy, lower extremity

Tuzak nöropatiler periferik sinirlerin anatomik gidiﬂ yollar›
boyunca bas› alt›nda kalmalar› sonucu oluﬂan kompresyon
nöropatilerdir (1-4). Bas› alt›nda kalan sinire özgü klinik tablo ortaya
ç›kar ve her sinirin hassas oldu¤u bölgeler vard›r. Alt ekstremitedeki tuzak nöropatiler üst ekstremitedekilere oranla daha nadirdir,
ancak s›kl›kla gözden kaçt›klar› ve tan› alamad›klar› da unutulmamal›d›r (1-5). Alt ekstremitelerde en s›k bas› alt›nda kalan sinirler
lateral femoral kutanöz sinir, femoral sinir, safenöz sinir, obturator
sinir, siyatik sinir, common peroneal sinir, bunun yüzeyel ve derin
dallar›, tibial sinir ve interdijital sinirler olarak say›labilir (1,2). Bu
yaz›da sözü edilen sinirlerin s›k›ﬂma bölgeleri, s›k›ﬂma nedeniyle
oluﬂan belirtileri, tan› yöntemleri ve tedavilerinden söz edilecektir.

lomber radikülopatiler ve kök lezyonlar› ile kar›ﬂabilir. Meraljia parestetikaya yol açan nedenler 3 grupta toplanabilir; bunlar intrapelvik, ekstrapelvik ve mekanik nedenlerdir. ‹ntrapelvik nedenler gebelik, abdominal tümörler, uterus kitleleri, abdominal aort anevrizmas›, divertikülit veya apendisit gibi yer kaplayan kitlelerdir. Ekstrapelvik nedenler aras›nda spina iliaka anterior süperior (S‹AS) bölgesine olan travmalar, emniyet kemeri bas›s›, s›k› giysiler, kemer, korse,
obesite ve asit say›labilir. Mekanik faktörler ise uzun süre oturma,
ayakta durma veya bacak uzunluk farklar›d›r. Diabetes mellitus gibi
sistemik hastal›klar da meraljia parestetikaya neden olabilir (5,6).
Meraljia parestetikada en tipik belirti uyluk anterior ve lateralinde yanma, i¤nelenme ve uyuﬂmad›r. Ayakta durma, yürüme, yüzüstü yatma ve kalça ekstansiyonu ile belirtiler artar. Genellikle
tek tarafl›d›r ancak çift tarafl› da olabilir. Fizik muayene tamamen
normal bulunabilir ancak genellikle uyluk lateralinde hiperestezi
saptanabilir. S‹AS medialine bas› ile a¤r› olur ve Tinel belirtisi pozitif bulunabilir (1,4-6).

Lateral Femoral Kutanöz Sinir
Lateral femoral kutanöz sinirin s›k›ﬂma sendromu meraljia parestetika olarak adland›r›l›r ve inguinal ligament seviyesinde meydana gelir. Orta yaﬂ grubunda daha s›k görülür. A¤r› trasesi nedeniyle
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Tan› için S‹AS veya inguinal ligament yak›n›na lokal anestetik
enjeksiyonu yap›labilir. Tan›da elektromiyografi (EMG) yararl›d›r.
Duyu iletim h›z› çal›ﬂmalar› bilateral yap›lmal›, ortodromik yöntem
tercih edilmeli, yüzeyel kay›tlay›c› elektrod yeterli gelmezse kay›t
için i¤ne elektrod kullan›lmal›d›r. Hastalar›n %70’inde duyu yan›t›
al›namaz, %30’unda ise latans uzam›ﬂ bulunur. Dermatomal somatosensoriyel uyar›lm›ﬂ potansiyel (SEP) çal›ﬂmalar›n›n tan› için
oldukça duyarl› oldu¤u rapor edilmektedir (2,3).
Lateral femoral kutanöz sinir s›k›ﬂma belirtilerinin tedavisinde lokal anestetik veya steroid enjeksiyonu kullan›labilir. Bu tedavi ile inflamasyon azal›r ve uzun süreli etki sa¤lan›r. Oral medikal tedaviden yararlan›l›r. Hastaya sinirin iritasyonunu önlemenin kurallar› ö¤retilir.
Kalça ekstansiyonundan, uzun süre ayakta durmaktan ve bas› oluﬂturacak giysilerden kaç›nmas› önerilir. Fizik tedavi uygulamalar›ndan en
iyi yan›t buz ve TENS cihaz›ndan al›nmaktad›r. Tüm konservatif tedavilere yan›t al›namayan hastalarda cerrahi eksplorasyon önerilir (5-7).
Meraljia parestetikada tedavi ile ilgili çal›ﬂmalar analiz edildi¤inde bu konuda randomize kontrollü çal›ﬂma bulunmad›¤› gözlenmiﬂ ve analizlerde yüksek kalitedeki gözlemsel çal›ﬂmalar dikkate
al›nm›ﬂt›r. Bir çal›ﬂmada vakalar›n %69’unda spontan iyileﬂme oldu¤u bildirilmiﬂ, lokal anestetik ve kortikosteroid enjeksiyonunun
araﬂt›r›ld›¤› 4 çal›ﬂmada %83 iyileﬂme saptanm›ﬂ, cerrahi dekompresyon ile %88, nörektomi ile %94 iyileﬂme belirlenmiﬂtir. Tüm
bu yüksek oranlara karﬂ›n randomize kontrollü çal›ﬂma olmamas›
nedeniyle kan›tlar›n zay›f oldu¤u düﬂünülmektedir. Enjeksiyon tedavileri ve cerrahi ile yüksek iyileﬂme oranlar› bildirilmiﬂtir, ancak
spontan iyileﬂmenin de s›k olmas› hastal›¤›n do¤al seyri ve tedavi
etkinlikleri konusunda soru iﬂaretleri oluﬂturmaktad›r (8).

Femoral Sinir
Femoral sinir hem intrapelvik olarak, hem de inguinal bölgede
bas› alt›nda kalabilir. Diabetik amiyotrofi en s›k görülen femoral
nöropatidir. Ateﬂli silah veya kesici cisim ile ve ayr›ca t›bbi giriﬂimler s›ras›nda yaralanabilir. Tuzak nöropatilerin ço¤u inguinal ligament alt›nda olur. ‹nguinal ligament alt›ndan geçtikten sonra femur baﬂ›, vastus intermedius tendonu, psoas tendonu, kalça ve
eklem kapsülü ile yak›n komﬂuluk halindedir. Total kalça artroplastisinde metilmetakrilat ile oluﬂan ›s› femoral siniri etkileyebilir. Alt
ekstremitenin fleksiyon, abduksiyon ve eksternal rotasyon pozisyonunda uzun süre tutuldu¤u pelvik giriﬂimler femoral sinirin inguinal ligament alt›nda s›k›ﬂmas›na neden olur. Zor do¤umlarda
fetus bas› oluﬂturabilir. Pelvik k›r›klar ve uylu¤un akut hiperekstansiyonu izole femoral sinir lezyonuna neden olabilir. Pelvik radyasyon, apendiks veya renal apse ve tümörler femoral sinire bas›
yapabilir. Hemorajik hastal›klarda hematom nedeniyle kompartman benzeri kompresyon olabilir (1,4,9,10).
Klinik olarak inguinal bölgede oluﬂan a¤r› kalçan›n fleksiyon
ve eksternal rotasyonu ile rahatlar. Uyluk anterioru ve bacak anteromedialinde disestezi olur. Yürüme güçlü¤ü, dizde bükülme ve
boﬂalma olur. Safenöz sinire dal verdi¤i için duyu kayb› diz anteriorunda ve diz alt›nda olur. Muayenede kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zay›ft›r, patellar refleks azal›r, uyluk anteromedialinde
duyu kayb› tespit edilir. A¤r› kalça ekstansiyonu ile artar, eksternal rotasyonu ile azal›r. S›k›ﬂma inguinal bölgenin proksimalinde
olur ise kalça fleksiyonu korunur (5,9).
Tan›da EMG yararl›d›r, femoral sinir motor ve safenöz sinir duyu iletimi bilateral ölçülür. Uyar› hem inguinal ligament alt›ndan,
hem üstünden verilir. Ayr›ca i¤ne EMG yap›l›r ve bu ﬂekilde kök
lezyonlar›ndan ayr›l›r (3,5).
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Tedavi semptomlara göre planlan›r, ancak ﬂiddetli ise cerrahi giriﬂim düﬂünülür. Kuadriseps kuvvetsizli¤i için dizi kilitli dizlikler kullan›l›r, böylece dizdeki instabilite önlenir. Ayr›ca yürümeye yard›mc›
cihazlar kullan›l›r. Femoral nöropatilerde %70 bir y›l içinde iyileﬂme
beklenir. Ciddi aksonal kay›p varsa iyileﬂme inkomplettir (4,5,9,11).

Safenöz Sinir
Femoral sinirin en uzun dal›d›r ve saf duyu lifleri taﬂ›r. Uzun
seyri nedeniyle uyluk ve bacakta birçok seviyede bas›ya u¤rayabilir. Safenöz sinir en s›k femur medial kondilin 10 cm proksimalinde Hunter kanaldan ç›karken s›k›ﬂ›r. Cerrahi s›ras›nda diz ve baca¤›n iyi korunmamas› nedeniyle yaralanabilir. Nöral kaynakl› kitleler, femoral damar bas›s›, direkt travma, pes anserin bursit, variköz ven operasyonu, medial diz artrotomileri ve menisküs tamirlerinde yaralanabilir (1,4,5,12).
Sinir s›k›ﬂt›¤›nda uyluk ve dizde a¤r›, bacak ve ayakta safenöz
da¤›l›mda parestezi olur. ‹nfrapatellar dal tek baﬂ›na s›k›ﬂabilir. Diz
fleksiyonu ile uyuﬂma artar, dizlik bas›y› artt›rabilir. ‹zole yaralanmas›nda motor belirti olmaz. Medial kondil proksimalinde derin
palpasyon a¤r› ve uyuﬂmaya neden olabilir (12).
Tan›da lokal anestetik enjeksiyonu yararl›d›r. Sinir iletim h›z›
çal›ﬂmalar› ve SEP yard›mc› olur, i¤ne EMG bulgusu yoktur.
S›k›ﬂma Hunter kanalda ise tedavide maksimum hassasiyetin görüldü¤ü femoral kondilin 10 cm üzerine lokal anestetik ve steroid enjeksiyonu yap›l›r. Gerekli durumlarda enjeksiyon tekrarlanabilir. Yak›nmalar› artt›ran aktivitelerden kaç›n›l›r. Konservatif tedaviye yan›t
al›namayan hastalarda cerrahi dekompresyon düﬂünülür (5,12).

Obturator Sinir
Obturator sinir nadiren izole olarak yaralan›r. Pelvik travma
veya k›r›klarda, do¤um s›ras›nda fetusun baﬂ›n›n oluﬂturdu¤u bas› veya tümöral nedenlerle olabilir. Cerrahi s›ras›nda obturator kanalda veya total kalça artroplastisi nedeniyle olabilir. Alt ekstremitelerin uzun süreli malpozisyonu da bas›ya neden olur. Spor yapanlarda kronik kas›k a¤r›s›n›n obturator sinir tuzak nöropatisi ile
iliﬂkili olabilece¤i gösterilmiﬂtir (1,5,13).
Esas yak›nma ambulasyon güçlü¤üdür. Egzersiz ile artan a¤r›
özellikle kas›kta görülür ve anterior dal s›k›ﬂt›¤›nda belirgindir. Pubik
kemi¤in adduktor bölgesinde a¤r› hissedilebilir. Adduktor adalelerde
kuvvetsizlik ve uyluk medialinde duyu kayb› tespit edilir. Sinir iletim h›z› çal›ﬂmalar›n›n tan›sal de¤eri yoktur, ancak i¤ne EMG yararl›d›r (1-3).
Anterior dalda s›k›ﬂma varsa tedavide adduktor adalelere ve
kalça fleksörlerine elektrik stimülasyonu, germe ve masaj uygulan›r. Bas› ciddi oldu¤unda ve EMG’de denervasyon bulgular› saptand›¤›nda özellikle atletlerde cerrahi tedavi tercih edilir (1,5,13).

Siyatik Sinir
Siyatik sinir pelvisden ç›kt›ktan sonra 2 trunkus olarak seyreder, popliteal bölgeden sonra medial trunkus tibial sinir olarak, lateral trunkus ise common peroneal sinir olarak devam eder. Piriformis adalesi sakral kemikten büyük trokantere uzan›r ve baca¤a eksternal rotasyon ve abduksiyon yapt›r›r. Siyatik sinir %90 piriformis adalesinin alt›ndan, %10 ise içinden geçer. Siyatik sinirin
piriformis adalesi alt›nda veya içinde s›k›ﬂmas›na piriformis sendromu denir ve en s›k s›k›ﬂma nedenidir. Piriformis adalesinde k›salma, kontraktür, skar, hematom, heterotopik ossifikasyon ve
travma sebepler aras›nda say›labilir (1,4,14).
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Siyatik sinirin bas› alt›nda kalmas›na ba¤l› olarak kalça a¤r›s›,
siyatik sinir trasesi boyunca yay›lan a¤r› görülür. S›k›ﬂma bilateral
ise 2’ye 10 kala yürüyüﬂü (Charlie Chaplin yürüyüﬂü) görülür. Fizik
muayenede kalça internal rotasyon ve adduksiyonu a¤r›l›d›r. Genellikle nörolojik bulgu eﬂlik etmez. Piriformis kas› pelvik ve rektal
muayene ile palpe edilebilir (1,14).
Piriformis sendromunun tedavisinde adale içine lokal anestetik veya kortikosteroid enjeksiyonu yap›labilir. Son y›llarda botulinum toksin ile yap›lan çal›ﬂmalarda bu tedavinin etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Kore’de yap›lan bir çal›ﬂmada enjeksiyon bilgisayarl› tomografi eﬂli¤inde uygulanm›ﬂ, 150 U uygulanan botulinum toksin
(Botox®) ile belirgin etki oldu¤u ve bu etkinin lokal anestetik ve
kortikosteroidden daha üstün oldu¤u rapor edilmiﬂtir (15). ABD’de
yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise botulinum toksin floroskopi eﬂli¤inde yap›lm›ﬂ ve plaseboya üstün oldu¤u bildirilmiﬂtir (16). Konservatif tedavilere yan›t al›namayan hastalarda cerrahi tedavi
planlan›r, böylece sinir üzerindeki bas› kald›r›lm›ﬂ olur (1).

Common Peroneal Sinir
Siyatik sinirden popliteal fossada ayr›lan common peroneal sinir fibula baﬂ› arkas›ndan ve fibular tünelden geçtikten sonra yüzeyel ve derin olmak üzere 2 dala ayr›l›r. Alt ekstremite multipl
travmatik yaralanmalar›nda en s›k görülen periferik sinir yaralanmas› peroneal sinirdedir ve çok yüzeyel oldu¤u için en çok fibula
baﬂ› seviyesinde yaralan›r. Habitüel bacak bacak üstüne atma,
özellikle bilinç sorunu olanlarda veya uzun süre immobil olanlarda anestezi alt›nda tutulan hastalarda eksternal bas› ile sinir s›k›ﬂabilir. Travmatik nedenler k›r›klar, laserasyonlar, postoperatif sütür bas›s› olabilir. Proksimal fibula k›r›klar›, diz dislokasyonlar›, tibial osteotomiler, total diz ve kalça artroplastileri ve artroskopiler
nedeniyle oluﬂabilir. ‹ntranöral ve ekstranöral tümörler kompresyon yapabilir (1,3-5,9,12,17).
Atletlerde adalelerde hipertrofi nedeniyle olabilir, egzersiz iliﬂkili bacak a¤r›s› olur. Aﬂ›r› kilo kayb› (slimmer’s palsy) fibula baﬂ›ndaki ya¤ dokusunun kayb› ve buna ba¤l› olarak eksternal bas›ya
duyarl›l›¤›n artmas› nedeniyle olabilir. K›sa alç› ve cihazlar siniri s›k›ﬂt›rabilir. Uzun süre diz üstüne çömelme çilek toplay›c›larda
(strawberry picker’s palsy) peroneal sinir bas›s›na yol açabilir.
Normal do¤um yapanlarda pozisyonel olarak diz seviyesinde nadir olarak sinir s›k›ﬂabilir. Di¤er nadir sebeplar bacak uzatma prosedürleri, anoreksia nervoza ve paraneoplastik sendromlard›r. Hipertiroidi, diabetes mellitus, vaskülit ve lepra gibi sistemik hastal›klarda da görülebilir (1,5,17).
Klinikte ayak dorsifleksörlerinde kuvvetsizlik nedeniyle yürüme zorlu¤u hastalar›n en önemli yak›nmas›d›r. A¤r› s›k de¤ildir,
a¤r› olmaks›z›n düﬂük ayak olabilir. Yürüme bozuklu¤u “stepaj
yürüyüﬂü” olarak adland›r›l›r. Sal›n›m faz›nda ayak yerden aﬂ›r›
kald›r›larak tak›lmas› önlenir. Bu aﬂ›r› bir kalça ve diz fleskiyonuna
neden olur. Kiﬂi topuk vuruﬂu yapamaz. Ekstansör digitorum breviste (EDB) kuvvetsizlik olur ve ayak parmaklar›na ekstansiyon
yapamaz. Ayak eversiyonu korunabilir. Plantar fleksiyon etkilenmez. Tinel testi pozitiftir. Fibula boyun k›r›klar›nda bacak anterodistalinde ve ayak dorsumunda duyu kayb› olur (1,5,17).
Tan›da öykü ve fizik muayene yol göstericidir. Direkt grafiler
altta yatan travmatik lezyonu, k›r›k, tümör veya deformiteleri göstermede yararl›d›r. Bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile kompresyona neden olan lezyon gösterilebilir. Metabolik ve hematolojik çal›ﬂmalar ay›r›c› tan› ve altta
yatan polinöropati nedenlerinin belirlenmesinde kullan›l›r. Sinir bi-
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opsisi genellikle gerekmez. Tan›da en yararl› metod EMG’dir. Motor ve duyu iletim h›z› çal›ﬂmalar› her 2 ekstremitede yap›lmal› ve
sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›lmal›d›r. ‹¤ne EMG lezyonun ﬂiddetini ve lokalizasyonunu belirlemede yol gösterir (1,3,5,9).
Tedavi non-operatif yöntemler, mobilite ve fonksiyon üzerine
yo¤unlaﬂmal›d›r. Sebep ortadan kald›r›lmal›d›r. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSA‹‹) veya oral kortikosteroidler inflamatuvar süreci kontrol amac›yla kullan›l›r. Kortikosteroid enjeksiyonu ödemi
azaltarak bas›n›n azalmas›n› sa¤lar. Semptomatik medikal tedavide
trisiklik antidepresanlar ve gabapentin, pregabalin gibi antiepileptik
ajanlar kullan›l›r. Yürüme bozuklu¤u için ayak-ayak bilek ortezi,
splint, ortopedik ayakkab› kullan›l›r. Spontan iyileﬂme bildirilmiﬂtir,
bu nedenle idiopatik olgularda ve nöropraksi düﬂünülenlerde nonoperatif tedaviye 3-4 ay devam edilmelidir. Bu süre sonunda konservatif tedaviye yan›t al›namayanlarda aç›k dekompresyon ile %87
oran›nda iyileﬂme bildirilmiﬂtir. Cerrahi dekompresyon intranöral ve
ekstranöral tümörlerde tercih edilen tedavidir (15,17).

Yüzeyel Peroneal Sinir
Lateral kompartmanda seyreden yüzeyel peroneal sinir ayak
bile¤i proksimalinde 2 dala ayr›l›r. Lokal travma ve kompresyon
yüzeyel dal›n en s›k yaralanma nedenidir. Tekrarlayan ayak bile¤i
burkulmas›, uzun süre diz üstünde veya çömelerek oturma nedeniyle bas› alt›nda kalabilir. Ayak bile¤i seviyesinde direkt yaralanma veya inversiyon burkulmas› yaralanmaya neden olabilir. K›r›k
sonras› oluﬂacak kallus dokusu siniri s›k›ﬂt›rabilir (1,5).
Ayak dorsumunda a¤r› belirgindir, genellikle uzun sürelidir. Yak›nmalar koﬂma, yürüme, çömelme gibi aktiviteler ile artar, istirahat ile azal›r. Fizik muayenede sinir proksimal fibula, lateral bacak
veya ayak bile¤i ön yüzünde Tinel testi pozitif olabilir, palpasyon ile
belirtiler artar. Egzersizden sonra bulgular belirgin hale gelebilir.
Egzersiz iliﬂkili kompartman sendromu profesyonel atletlerde
olabilir. Bu durumda provakatif testler yap›l›r. Örne¤in ayak bile¤inin pasif olarak plantar fleksiyon ve inversiyona getirilmesi belirtileri ortaya ç›karabilir (15,18).
Direkt grafiler kemik anomalileri göstermekte yararl›d›r. Gerekli olgularda tomografi ve ultrason yap›l›r. Egzersiz iliﬂkili ise egzersiz sonras› intramüsküler bas›nç ölçülebilir. EMG tan›da yard›mc›d›r.
Tedavide öncelikle NSA‹‹, istirahat, fizik tedavi, kuvvetlendirme egzersizleri, predispoze faktörlerin ortadan kald›r›lmas›, yürümeye yard›mc› cihazlar, ortez ve tabanl›klar gibi konservatif yöntemler tercih edilir. Steroid ve lokal anestetik enjeksiyonu yap›labilir. Yan›t al›namazsa cerrahi tedavi, parsiyel veya tam fasyotomi
ile dekompresyon yap›l›r (19).

Derin Peroneal Sinir
Derin peroneal sinir en s›k olarak ayak bile¤i ekstansör retinakulum alt›nda s›k›ﬂ›r. Bu seviyedeki s›k›ﬂmaya anterior tarsal
tünel sendromu denir. Anterior tarsal tünelde 4 tendon, bir arter, bir ven ve derin peroneal sinir yer al›r. Bu bölgede tendonlar aras›nda s›k›ﬂabilece¤i gibi osteofit, egzositoz ve tarsal kemikler nedeniyle bas›ya u¤rayabilir. Gangliyon gibi yer kaplayan
lezyonlar neden olabilir. Tekrarlayan dorsifleksiyon ve plantar
fleksiyon mekanik bas› oluﬂturabilir. Yüksek topuklu ayakkab› sinirde gerilmeye neden olur. Namaz k›lma s›ras›nda aya¤›n uzun
süre plantar fleksiyonda kalmas› sinirin gerilmesine neden olabilir (15,20).
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Derin peroneal sinirin proksimal bas›s› proksimal fibulada yer
kaplayan lezyon, diz lateralinde cerrahi prosedür ve atletlerde
kronik anterior egzersiz iliﬂkili kompartman sendromu nedeniyle
olabilir (21).
A¤r›, yanma ve ayak dorsumunda kramplar ile belirti verebilir.
Birinci dorsal parmak aral›¤›nda duyu kayb›, sinir trasesi boyunca
a¤r› ve uyuﬂma eﬂlik edebilir. Semptomlar sadece belirli ayakkab›lar ile ortaya ç›kabilir. Proksimal s›k›ﬂmada düﬂük ayak olur. Distal
s›k›ﬂmada bilek seviyesinde veya distalinde hassasiyet olur. Provakatif dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon semptomlar› artt›rabilir. Fibula baﬂ› veya bilek seviyesinde Tinel testi pozitiftir. S›k›ﬂma seviyesinden lidokain enjeksiyonu yap›lmas› tan›da yard›mc›d›r. Direkt
grafi ile kemik patolojileri saptan›r, osteofit, egzositoz veya di¤er
kemik kitleleri gözlenir. Yeterli gelmezse tan› için tomografi ve ultrasondan yararlan›l›r. EMG ile s›k›ﬂman›n seviyesi belirlenir (1,3-5).
Tedavide predispoze faktörlerin ortadan kald›r›lmas›, ba¤c›kl›,
s›k› veya yüksek topuklu ayakkab› kullan›lmamas› önerilir. Peroneal
adaleler kuvvetlendirilir ve tabanl›klardan yararlan›l›r. NSA‹‹, lokal
steroid ve lidokain enjeksiyonu, antiepileptik ilaçlar kullan›labilir.
Tüm tedavilere yan›t al›namazsa cerrahi dekompresyon uygulan›r.
Yak›nmalar›n cerrahi sonras› h›zla düzeldi¤i bildirilmektedir (5).

Posterior Tibial Sinir
Siyatik sinirin dal› olan posterior tibial sinir popliteada ayr›l›r,
gastroknemius ve soleusun alt›nda seyrederek ayak bile¤i seviyesinde yüzeyelleﬂir ve medial malleolün arkas›nda seyreder. Burada medial ve lateral plantar dallara ve kalkaneal dala ayr›l›r. Tibial sinir en s›k ayak bile¤i distalinde s›k›ﬂ›r. Fibrozis, nörinom,
ganglion, lipom, ostokondroma, variköz venler, malign tümörler,
tarsal kanalda darl›k, hipertrofik adduktor hallusis gibi eksternal
nedenlerle s›k›ﬂabilir. Tenosinovit, tendon ruptürü, obezite, ankilozan spondilit, akromegali ve talokalkaneal anomaliler nedeniyle tarsal tünel sendromu olabilir. Diabette, romatoid artritte görülebilir. Direkt travma veya kalkaneo varus ve valgus sonucu
traksiyon lezyonu olabilir. En s›k nedenler aras›nda birinci s›rada
idiopatik olanlar, ikinci s›rada travmatik olanlar, üçüncü s›rada ise
variköz venler yer al›r. Atletlerde aya¤›n küçük adalelerinde hipertrofi nedeniyle sinir s›k›ﬂabilir. Ayakta valgus deformitesi kronik gerilmeye neden olur. Koﬂma s›ras›nda oluﬂan aﬂ›r› valgus ve
eksternal rotasyon medial plantar sinirde gerilmeye ve tarsal tünel sendromuna neden olur. Bu duruma koﬂucu aya¤› (jogger’s
foot) ad› verilir (1-5,9).
Proksimal Tarsal Tünel Sendromu’nda diffüz, ﬂiddetli rahats›zl›k veya a¤r› vard›r. Yanma, kar›ncalanma veya uyuﬂma ayak
plantar yüzünde olur. Genellikle yavaﬂ baﬂlang›çl›d›r, nadiren
travma tan›mlan›r ve s›kl›kla tek tarafl›d›r. Uzun süre ayakta durma ve yürüme ile belirtiler artar, istirahat ile azal›r. Gece a¤r›s›
olabilir. Aﬂ›r› dorsifleksiyon ile ayak bile¤inde a¤r› meydana gelir.
Distal Tarsal Tünel Sendromu’nda lateral plantar sinir s›k›ﬂ›r ve
kronik topuk a¤r›s›na neden olur. Baﬂlang›çta ayakta durunca
olur, daha sonra otururken ve istirahatte de olabilir. Sabah ilk
ad›m genellikle a¤r›l›d›r. Gün içinde aktivite ile artar, hasta oturduktan sonra da birkaç saat yak›nmalar devam eder. Beﬂinci ve
alt›nca dekatlarda s›kt›r, kad›nlarda erkeklerden daha çok görülür. Vücut a¤›rl›¤› ile iliﬂkisi gösterilememiﬂtir. Bazen periferik nöropati veya radikülopati eﬂlik edebilir. Diabetes mellitus, alkolizm,
tiroid hastal›klar› ve vitamin eksikli¤inde tuzak nöropati riski artm›ﬂt›r. Medial plantar dal s›k›ﬂm›ﬂ ise a¤r› medial arkta görülür ve
yak›nmalar ayakta durmak ile artar (5,22).
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Muayenede hastan›n yürüyüﬂü izlenir, deformiteler belirlenir, nab›zlar palpe edilir. Motor ve duyu muayenesi, eklem hareket geniﬂli¤i bak›l›r. Ayak dorsifleksiyonu ve inversiyonu ile a¤r›n›n artt›¤› belirlenir. Tinel testi pozitiftir.
Tan›da öykü ve fizik muayene önemlidir. Direkt grafiler ile
ekstrinsik faktörler izlenir. ‹leri görüntüleme gerekirse bilgisayarl› tomografi ve MRG’den yararlan›l›r. EMG’de en duyarl› inceleme duyu sinir iletim çal›ﬂmalar›d›r. Tan› %90 EMG ile konur,
eﬂlik eden polinöropati varl›¤› tespit edilir (1,3,9).
Tedavi öncelikle bas› oluﬂturan nedene yönelik planlan›r.
NSA‹‹ inflamasyonu azalt›r, kistik lezyon varsa aspire edilir,
ödem ve variköz ven kontrolü yap›l›r. Trisiklik antidepresan ilaçlar, gabapentin, pregabalin gibi antiepileptik ajanlardan yararlan›labilir. Ortez ve tabanl›klar ile ayak deformiteleri düzeltilir. Dirençli olgularda cerrahi gevﬂetme yap›l›r, fleksör retinakulumun
tamamen gevﬂetilmesi gerekebilir. Belirtilerin %80-90 oran›nda düzeldi¤i bildirilmektedir (23).

‹nterdijital Sinirler
‹nterdijital sinir kompresyonu transvers intermetatarsal ligamentten geçerken meydana gelir. ‹nterdijital nöritis veya Morton nöroma olarak adland›r›l›r. Yürüyüﬂün basma faz› sonunda
sinir plantar bölge ile intermetatarsal ligament distal kenar›
aras›nda s›k›ﬂ›r. ‹skemi, inflamasyon, yumuﬂak doku travmas›,
tümör, adale imbalans› veya fibröz doku neden olabilir. Ön ayak
deformiteleri, çekiç parmak, yüksek topuklu ayakkab›lar metatarsofalangeal eklemleri dorsifleksiyonda tutarak a¤›rl›¤›n bu
bölgeye yo¤unlaﬂmas›na neden olabilir. Dar ayakkab›lar intermetatarsal aral›¤› daralt›r. Metatarsal ligament ikinci ve üçüncü
parmak aral›¤›nda daha küçüktür ve mekanik olarak daha s›k olmas›n›n bir nedeni olabilir (1,5,24).
‹ntermitan künt a¤r› ve kramp ikinci ve üçüncü aral›kta ve
plantar yüzde belirgindir. Rahats›zl›k, uyuﬂma, yanma olabilir.
Parmaklarda ayr›lma görülür. Baz› ayakkab›lar ile belirtiler daha
belirgindir. Yürüme ile özellikle sert zeminde ç›plak ayakla yürüme yak›nmalar› artt›r›r. Z›plama, koﬂma, çömelme, yüksek topuklu ve dar ayakkab› giyme ile a¤r› ﬂiddetlenir. ‹stirahat ile azal›r ve gece a¤r›s› nadirdir. ‹lerleyince proksimale do¤ru yay›l›r.
Kronikleﬂti¤i zaman hasta bir kitle veya taﬂa bas›yor gibi hisseder. ‹kinci ve üçüncü parmak ayn› anda etkilenebilir, ancak bilateral olmas› nadirdir (1,5,24).
‹ntermetatarsal aral›¤›n dorsoplantar kompresyonu a¤r›
oluﬂturur. A¤r› parma¤a ve proksimale yay›l›r. Metatarsalji en
önemli bulgulardan biridir. Tan› klinik bulgulara dayan›r. Birçok
durum Morton nöromay› taklit edebilir. Metatarsal stres k›r›¤›,
sinovit, bursit, tenosinovit ve tümör olabilir. Lokal anestetik
blok tan›da yard›mc›d›r. Gerekirse ultrason ve MRG’den yararlan›l›r (1,2,5).
Erken tan› tedavide baﬂar› ﬂans›n› artt›r›r. Bas›ya neden olan
eksternal nedenler elimine edilmelidir. Geniﬂ burunlu, alçak topuklu ayakkab› tercih edilmeli, metatarsal ped santral 3. metatars baﬂ›n›n proksimaline yerleﬂtirilmelidir. Bu intermetatarsal
aral›¤› geniﬂletir. Metatars destekli tabanl›k kullan›l›r. NSA‹‹ akut
a¤r› ve inflamasyonu azalt›r. Lokal anestetik ve kortikosteroid
enjeksiyonu a¤r›y› azalt›r. Yan›t al›namazsa cerrahi planlan›r. ‹nterdijital sinir eksizyonu ve intermetatarsal ligament gevﬂetme
en s›k uygulanan giriﬂimlerdir (2,5).
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