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Öz
Amaç: Bu çalışmada ses kısıklığı olan hastalarda superior larengeal siniri etkileyen organik ve
fonksiyonel larengeal patolojilerin larengeal elektromyografiye ( L-EMG ) yansıyan bulgularını
araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Hastaların tamamına rutin kulak burun boğaz muayenesi ve 70 derece 4 mm’lik
teleskopla larenks muayenesi yapıldı. L-EMG incelemeleri Dantec-keypoint ( Medtronic-Denmark ) iki
kanal portable cihazla yapıldı. EMG için 20 mm bipolar konsantrik iğne elektrotlar ( myoline spes
medica, İtaly ) kullanıldı. İşlemin göreceli olarak ağrısız olması ve lokal anesteziklerin kasların
fonksiyonlarını etkilebleceği düşüncesiyle hastalara lokal anestezi yapılmadı. Krikotiroid kas ve
tiroaritenoid kas elektromiyografi yöntemiyle test edildi.
Bulgular: Ses kısıklığı olan 24 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 11’ ( % 45.83 ) erkek, 13’ ü ( % 54.16 )
kadındı. Yaşları 15 ile 57 arasında değişiyordu ortalama yaş 37.62 idi. Toplam 96 kasa emg yapıldı. LEMG 15 hastada patolojik ( % 62.5 ) üçünde bilateral patolojik bulundu. 20 kas patolojik ( % 20.8 ),
14’ü nörojen tutulum ( % 70 ), 4’ü ( % 20 ) zayıf aktivite yada aktivite alınamıyor, 2’si ( % 10 ) distonik
aktivite gösteriyordu. Sağ KT kaslardan 8 tanesi ( 5 nörojen, 2 zayıf aktivite, 1aktivite alınmıyor ), sol
KT kaslardan 5 tanesi ( 2 nörojen, 1 zayıf aktivite,2 distonik aktivite ) patolojikti. TA kaslardan sağ TA 4
hastada, sol TA 3 hastada nörojen tutulum gösteriyordu.
Sonuçlar: Ses kısklığına neden olan patolojilerde superior larengeal siniri etkileyen nörojen yada
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miyojen tutulumlar olabileceği ve bunun aydınlatılmasında L-EMG’nin yardımcı bir uygulama
olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, Larenks, Ses kısıklığı, Superior larengeal sinir

Abstract
Introduction: In this study, we aimed to investigate the findings of laryngeal electromyography (LEMG) of organic and functional laryngeal pathologies affecting superior laryngeal nerve in patients
with voice hoarseness.
Methods: A complete laryngeal examination was performed with a routine ear-nose-throat
examination and a 70-degree 4-mm telescope. L-EMG studies Dantec-KeyPoint (Medtronic-Denmark)
was made with two channels of portable devices. For EMG, 20 mm bipolar concentric needle
electrodes (myoline spes medica, Italy) were used. Local anesthesia was not performed due to the
relative painlessness of the procedure and the thought that local anesthetics would affect the
functions of the muscles. Cricothyroid muscle and thyroarytenoid muscle were tested by
electromyography.
Results: Twenty-four patients with voice hoarseness were included in the study. 11 (45.83%) of the
patients were male and 13 (54.16%) were female. Their ages ranged from 15 to 57 years, with an
average age of 37.62. Total of 96 muscles emg were made. L-EMG was pathologic in 15 patients
(62.5%), three bilateral pathologic findings. 20 muscles were pathologically (20.8%), 14 with
neurogenesis (70%), 4 (20%) weak activity, no activity, 2 (10%) showed dystonic activity. Eight of the
right KT muscles (5 neurogenic, 2 weak activity, 1 activity not taken), 5 of the left KT muscles (2
neurogenic, 1 weak activity, 2 dystonic activity) pathologic. There were neurological involvement in
the right TA 4 patients from the TA muscle, and 3 patients in the left TA 3 muscle.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It should be kept in mind that L-EMG may be an adjunctive
application for neurogenic myogenic involvement that affects superior laryngeal nerve in the
pathologic pathologies leading to hoarseness.
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Giriş
Larengeal elektromyografi (L-EMG) larenksin kas ve sinirlerinin bütünlüğünü değerlendiren bir
incelemedir. Vokal kordların hareketleri larenksin kasları , larenks kıkırdakları , beyin ve larenks
kaslarına gelen sinirler aracılığıyla koordine edilir. Diagnostik L-EMG vokal kordlarda hareket bozukluğu
bulgusu olan hastarda endikedir. Diagnostik L-EMG’ nin amacı bu hareket bozukluklarının nedenini
aydınlatmak ve tanı için yol göstermektir. Larengeal hareket anormallikleri eklem disfonksiyonuna ,
musküler anomalilere , larenksi tutan santral yada periferik nöral bozukluklara bağlı olabilir. Hareket
bozukluğunun etiyolojisini anlamak , effektif bir tedavi algoritması geliştirmek bakımından önemlidir.
L-EMG’ nin yararlılığını doğrulayan kanıta dayalı data az olsa da L-EMG’ nin klinik olarak çok yararlı
olduğu kanıtlanmıştır . Diagnostik L-EMG larengeal nöromusküler sistemin bütünlüğünü
değerlendirmek amacıyla yapılır. L-EMG sinirlerin elektriksel sinyali iletiminden yararlanarak çalışır.
Elektrotlar kaslardaki elektrik impuslarını alarak görsel ve duysal sinyallere çevirir ve bunlar yorumlanır.
(1)
Superior larengeal sinir( SLS ) nervus vagusun dalıdır ve kafa tabanında juguler foramen yakınında
vagustan ayrılır. Genellikle karotis bifurkasyonunun yaklaşık 4 cm superiorundan, ikinci servikal
vertebra seviyesinde ganglion nodozum düzeyinden bu ayrılma olur. SLS yaklaşık 1.5 cm seyrinden
sonra daha büyük olan internal dal ve küçük olan eksternal dala ayrılır. Eksternal dal inferior
kontstrüktör kasın yüzeyinde seyrederek krikotiroid kasın (KTK ) motor innervasyonunu sağlar(2). KTK
vokal kordların gerginliğini ve hastaların tiz sesler çıkarabilmesini sağlar. SLS’in hasar görmesi hastaların
tiz sesleri çıkarmasını zorlaştırır, bu özellikle ses sanatçıları ve kadınlar için büyük problemdir(3).
Biz bu çalışmada ses kısıklığı şikayeti olan hastalarda superior larengeal siniri etkileyebilecek organik ve
fonksiyonel patolojilerin elektromiyografiye yansıyan bulgularını araştırmayı amaçladık.
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Yöntemler
Ses kısıklığı şikayeti olan 24 hasta çalışmaya alındı. Larenks malignitesine bağlı ses kısıklığı olan hastalar,
daha önce tiroid yada larenks cerrahisi geçirmiş hastalar çalışma dışında bırakıldı. Ancak çalışmaya dahil
edilen üç hasta yaklaşık bir yıl önce nazofarenks karsinomu nedeniyle radyoterpi almış ve hastalık
nüksü yoktu..Hastaların tamamına rutin kulak burun boğaz muayenesi ve 70 derece 4 mm’lik teleskopla
larenks muayenesi yapıldı.L-EMG incelemeleri Dantec-keypoint ( Medtronic-Denmark ) iki kanal
portable cihazla yapıldı. Çalışma………….. etik kurulu tarafından onaylandı. Hastalara aydınlatılmış onam
formu imzalatıldı. Lokal anesteziklerin kasların fonksiyonlarını etkileyebileceği ve işlemin göreceli
olarak az ağrılı olması nedeniyle hastaların hiçbirine lokal anestezi yapılmadı. EMG için 20 mm bipolar
konsantrik iğne elektrotlar ( myoline spes medica, İtaly ) kullanıldı. KT kası test etmek için orta hattın 1
cm lateralinde krikotiroid membran üzerindeki deriyi bir monopolar iğne elektrotla geçtik. Krikoid
kartilaj üst laterali boyunca ossiloskop ve hopörlör sisteminden elektriksel aktivite alınana kadar
girilerek KT kas test edildi. TA kasların aktivitesini ölçmek için elektrodu krikotiroid membranda orta
hat hizasına yerleştirdik. İğne 30 derece lateral 60 derece süperiora bakacak şekilde krikotiroid
membran geçildi submukozal ilerleyerek tiroaritenoid kaslara ulaşıldı.TA kası aktive etmek için hastaya
‘’ i ‘’ sesi çıkarması istendi.

Bulgular
Ses kısıklığı şikayeti olan 24 hasta çalışmaya alındı..Hastaların 11’ ( % 45.83 ) erkek, 13’ ü ( % 54.16 )
kadındı. Yaşları 15 ile 57 arasında değişiyordu ortalama yaş 37.62 idi. Toplam 96 kasa emg yapıldı (
tablo 1 ). L-EMG 15 hastada patolojik ( % 62.5 ) üçünde bilateral patolojik bulundu. 20 kas patolojik (
% 20.8 ), 14’ü nörojen tutulum ( % 70 ), 4’ü ( % 20 ) zayıf aktivite yada aktivite alınamıyor, 2’si ( % 10 )
distonik aktivite gösteriyordu. Sağ KT kaslardan 8 tanesi ( 5 nörojen, 2 zayıf aktivite, 1aktivite alınmıyor
), sol KT kaslardan 5 tanesi ( 2 nörojen, 1 zayıf aktivite, 2 distonik aktivite ) patolojikti. TA kaslardan sağ
TA 4 hastada, sol TA 3 hastada nörojen tutulum gösteriyordu. Nazofarenks karsinomu nedeniyle
radyoterapi alan bir hastada sağ KT kas nörojen tutulum gösteriyordu. Endoskopik larenks
muayenesinde 6 ( % 25 ) hastada adduksiyon yetmezliği, 8 ( % 33.3 ) hastada adduksiyon yetmezliği ve
bowing, 3 ( % 12 ) hastada vokal kordlarda atrofi, 2 ( % 8.33 ) hastada hipertrofi, 1’ er hastada ( % 20 )
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ödem, düzensizlik, paralizi ve polip saptadık. Endoskopik muayenede adduksiyon yetmezliği, bowing
gibi bulguları olan 14 hasta fonksiyonel bozukluk, nodül, polip, paralizi olan 10 hasta organik bozukluk
olarak değerlendirildi.14 hastanın 2 tanesinde L-EMG normal, 12 ( % 85 ) tanesinde nörojen tutulum
görüldü.Reinke ödemli bir hastada, hipertrofik ve atrofik kordu olan 3 ( % 30 ) hastada nörojen tutulum
görüldü. Organik ve fonksiyonel patolojisi olan hastaların endoskopik muayeneleri ile L-EMG bulguları
uyumlu bulundu. 2 hastada bilateral KT kasta nörojen tutulum ve azalmış aktivite varken endoskopide
aynı hastalarda adduksiyon yetmezliği ve bowing izleniyordu.Bir hastada sağ vokal kordu paralitik iken
emg de sağ TA kasta nörojen tutulum görüldü. Endoskopik muayenede sağ vokal kordu atrofik olan
hastanın emg’ sinde sağ KT kasta aktivite kaybı, TA kasta nörojen tutulum izlendi.

Tartışma
Larengeal elektromiyografinin önemi halen belli başlı periferik duysal sinirleri ve motor üniti; ön boynuz
hücresi, akson ve kas lifini inceleyebilen teşhis koydurucu inceleme yöntemi olmasından
kaynaklanmaktadır. Elektromiyografide incelenen yapı motor ünitedir. Elektromiyografik incelemede
kas normal, nörojen yada miyojenik tutulum olabilir. Nörojen tutulumda lezyon motor ünitin kas
komponenti dışındadır. Nörojenik tutulumda motor ünit potansiyelin ( MÜP ) süresi uzar, amplitüdü
büyür, faz sayısı artar, ekranda görülen MÜP sayısı azalır. Miyojenik lezyonlarda ampitüd küçülür, süre
kısalır, faz sayısı artar, erken girişim örneği görülür (4). Biz çalışmamızda endoskopik muayenede
fonksiyonel bozukluk gördüğümüz 14 hastanın 12’sinde L-EMG’de nörojen tutulum olduğunu gördük.
Organik bozukluğu olan 10 hastanın 3’de nörojenik tutulum olduğunu gördük.
L-EMG sadece vokal kord paralizisini araştırmak için değil ayrıca lezyonun yerinin, olası etiyolojinin ve
nöroanotominin doğrulanması içinde kullanılabilecek bir tanı yöntemidir. Sonuçlar kullanılan elektrot
tipine göre değişiklik gösterebilir (5). 110 hastada yapılan bir çalışmada transkartilajinöz elektrotla ve
endotrakeal elektrotla yapılan emg kayıtları karşılaştırılmıştır. Her iki elektrotlada yapılan emg
kayıtlarının güvenilir olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada transkartilajinöz emg kayıtlarında amplitüdün
daha yüksek olduğu ve dalgaların daha stabil olduğu belirtilmiştir. Önemli apitüd azalması endotrakeal
tüp kayıtlarında görüldüğü halde trnaskartilajinöz kayıtlarda görülmemiştir (6). L-EMG intraoperatif
olarak rekürren larengeal siniri monitörize etmek içinde kullanılır (7) 10 hastada yapılan bir çalışmada
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intraoperatif rekürren larengeal sinir ve superior larengeal siniri monitörize etmek için airway scope
adlı bir teknik kullanmışlardır. Bu çalışmada rekürren larengeal sinire ve superior larengeal sinire
verilen uyarıyla oluşan vokal kord hareketi airway scope cihazı ile görsel olarak izlenmiştir ve
operasyon güvenliği için önemli bir teknik olduğu belirtilmiştir (8). Biz çalışmamızda vokal kord
paralizisi olan bir hastanın L-EMG’sinde polifazik motor ünit potansiyeller gördük bu bize literatürle
uyumlu olarak hastanın prognozunun iyi olcağını düşündürdü. 137 hastada yapılan retrospektif bir
çalışmada L-EMG’de 94 hastada superior larengeal sinir, rekürren larengeal sinir yada her ikisinin
hasarlandığını, 43 hastanınsa L-EMG bulgularının normal olduğu bildirilmiştir. Nörojenik tutulumların
dörtte birinin idiyopatik diğerlerinin ise tiroid, paratiroid akciğer, pankreas malign tümör tedavisinden
sonra olduğu bildirilmiştir (9) Biz çalışmamızda fonksiyonel ses bozukluğu olan 14 hastanın 12’sinde,
organik patolojisi olan 10 hastanın 4 tanesinde L-EMG’de nörojen tutulum olduğunu gördük.
Nazofarenks karsinomunda radyoterapiye bağlı nöropati %0,3’den %9 oranında bildirilmiştir (10).
Vestibulokohlear apparatus, hipoglossal sinir ve vagal sinir en sık hasarlanan yapılardır. Vagal sinir
yaralanmasından kaynaklanan vokal kord paralizisi genellikle unilateral olmasına rağmen bilateral
paralizide oluşabilir ve hayatı tehdit eden hava yolu tıkanıklığına yol açabilir (11). Çalışmamızdaki üç
hasta bir yıl önce nazofarenks karsinomu nedeniyle radyoterapi almıştı. Bu hastaların bir tanesinde KT
kasta nörojen tutulum vardı.

Sonuç
L-EMG ses kısıklığı olan hastalarda olası etiyolojiyi ortaya çıkarmak için kullanılabilecek güvenli bir
uygulamadır. Ses kısklığına neden olan patolojilerde superior larengeal siniri etkileyen nörojen yada
miyojen patolojiler olabileceği ve bunun aydınlatılmasında L-EMG’nin yardımcı bir uygulama
olabileceği akılda tutulmalıdır.
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Tablo 1. Hastaların endoskopik ve emg bulguları

HASTA

SAĞ KT

SAĞ TA

SOL KT

SOL TA

MUAYENE

LARENGEOSKO
Pİ

O.T

N

N

POLİFAZİ

N

N

AY

A.K

N

N

N

N

N

AY

M.M

NÖROJEN MÜP

N

N

N

N

AY

A.K

N

N

N

NÖROJEN MÜP

N

AY

E.D

N

POLİFAZİ

N

N

N

AY, B

Y.Y

AZALMIŞ

N

N

N

N

AY

NÖROJEN MÜP

N

N

N

BİLATERAL

AKTİVİTE
S.K

N

ÖDEM
F.K

N

NÖROJEN MÜP

N

N

N

SAĞ PARALİTİK

M.K

NÖROJEN MÜP

N

N

N

N

AY, B

Ş.O

NÖROJEN MÜP

N

NÖROJEN MÜP

N

N

AY, B

M.D

N

N

N

N

N

SAĞ DÜZENSİZ

A.C

N

N

N

N

N

AY, B

N.Ö

N

N

N

N

N

AY, B

C.Ş

NÖROJEN MÜP

N

N

N

N

BİLATERAL
HİPERTROFİ

A.D

N

N

N

N
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N
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N
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N

N
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KT: Krikotiroid kas, TA: Tiroaritenoid kas, AY: Addüksiyon yetmezliği, B: Bowing, N: Normal
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