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Karpal Tünel Sendromunun Konservatif Tedavisinde Düşük
Enerjili Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
Efficacy of Low Level Laser Therapy in The Conservative Treatment of Carpal
Tunnel Syndrome
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Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) tedavisinde kullanılan düşük enerjili
lazer tedavisinin ağrı, yaşam kalitesi ve motor kuvvet üzerine olan etkilerini araştırmaktı

Introduction: The aim of the present study is to assess the effect of laser
therapy on pain, quality of life, and muscle strength in patients with carpal tunnel syndrome (CTS).

Yöntemler: Ellerde ağrı,uyuşma şikayetleriyle polikliniğimize başvurup
anamnez, fizik muayene ve elektromyografik (EMG) inceleme ile KTS
tanısı konulmuş toplam 60 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi.
Splint, egzersiz ve lazer tedavisi almış olan 30 hasta tedavi grubunu; lazer
tedavisi için sıra beklemekte olup splint ve egzersiz tedavisi almakta olan
30 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Hasta dosyalarındaki demografik
özellikler (yaş, cinsiyet, VKİ, dominant el, tutulan el, tekrarlayan el hareketleri) EMG sonuçları, klinik muayene bulguları (tinel, phalen testleri),
ağrı, günlük yaşam, semptom şiddet skorları, fonksiyonel durum skorları,
kas gücü (üçlü kavrama ve kaba tutma) incelendi. Ağrı için Visüel Analog
Skala (VAS), günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmak için Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), semptomları ve fonksiyonelliği değerlendirmek
için Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi, motor kuvveti değerlendirmek için pinçmetre ve dinamometre kullanıldı. Lazer tedavisi alan tedavi
grubu ile henüz almamış olan kontrol grubu 0, 2 ve 4. haftalarda birbirleriyle ve her bir grup kendi içinde karşılaştırıldı

Methods: A total of 60 patient files diagnosed with CTS with history,
physical examination, and electromyography (EMG) were analyzed retrospectively. Thirty patients who had received splint, exercise, and laser therapy were considered as the treatment group, and 30 patients who had
received splint and exercise and waiting for laser therapy were considered
as the control group. Demographic properties (age, gender, body mass
index, dominant hand, helded hand, and repeated hand movements),
clinical symptoms and physical examination results (Tinel’s sign and
Phalen’s maneuver), EMG results, pain severity, quality of life, symptom
and function severity scores, and muscle strength (triple and rough grip)
were recorded from the patient’s files. We evaluated pain with visual
analog scale (VAS), quality of life with Health Assessment Questionnaire
(HAQ), function with Boston Carpal Tunnel Scale, and muscle strength
with pinch meter and dynamometer. Evaluations were made before treatment and at 2 and 4 weeks.

Bulgular: Gruplar arasında karşılaştırılan tüm parametrelerde başlangıç
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 2. ve 4. hafta
değerlendirmelerinde VAS, HAQ, Boston Semptom Skoru, Boston Fonksiyonel Skoru kontrol grubunda tedavi grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti. Pinçmetre, dinamometre ile değerlendirilen motot kuvvet düzeyleri ise tedavi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti.
Tedavi ve kontrol gruplarının her biri kendi içinde değerlendirildiğinde,
kontrol grubunda Boston Fonksiyon Skoru dışındaki diğer tüm parametrelerde ve tedavi grubunda tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişim görüldü. Değerlendirilen tinel ve phalen oranlarında ise
gruplar arasında ve grup içinde değişimlerde anlamlı fark saptanmadı
Sonuç: Egzersiz,splint ve lazer tedavisinin KTS' nin konservatif tedavisinde etkili olduğunu ve egzersiz-splint tedavisine lazer tedavisinin eklenmesiyle tedavi başarısının daha yüksek olduğunu gördük. Bu anlamda
lazer tedavisinin splint ve egzersiz gibi konservatif yöntemlere ek olarak
KTS tedavisinde kullanabileceğini düşünüyoruz

Results: There was no statistically significant difference between the
groups in all parameters before the treatment. At second and third evaluations, statistically significant progress was determined in VAS, HAQ,
and Boston symptom and function score in the control group. In the treatment group, statistically significant improvement was determined in
pinch meter and dynamometer measures and all other parameters. Furthermore, all parameters, except for Boston function scores, were improved in the control group. There was no significant difference on physical
examination results between the groups and between themselves.
Conclusion: As a result, we concluded that the combination of splint,
exercise, and laser therapy was effective in the conservative treatment of
CTS. With the addition of laser therapy to splint and exercise, the treatment results become more successful. Therefore, we hypothesized that
laser therapy can be used more in the conservative treatment of CTS.
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En sık görülen KTS nedeni ise herhangi bir etiyolojik nedenin saptanmadığı idiopatik KTS’dir.
KTS’ye neden olan sekonder sebepler arasında romatoid artrit, osteoartrit, gut, diyalize bağlı gelişen amiloidoz, distal radius kırıkları, yer kaplayan lezyonlar, konnektif doku hastalıkları, diyabet,
hipotiroidi ve mukopolisakkaridoz gibi endokrinopatiler, anatomik varyasyonlar ve enfeksiyonlar
gibi etkenler yer almaktadır (2, 3).
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Karpal Tünel Sendromu (KTS), median sinirin karpal tünelden geçerken basıya uğraması sonucu meydana gelen en sık görülen tuzak nöropatisidir. Median sinir lezyonlarının en sık görülen şeklidir (1-3).

KTS tanısı anamnez, klinik semptomlar ve fizik muayene ile kolaylıkla konur. Görüntüleme ve
elektrodiagnostik çalışmalar ise tanıyı doğrulamada yardımcı olur (4).
KTS’nin konservatif tedavisinde kullanılan seçenekler arasında istirahat splinti kullanımı, sinir
ve tendon kaydırma egzersizleri, steroid enjeksiyonları, non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç-
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lar, diüretikler, B6 vitamini, fizik tedavi ajanları yer almaktadır.
Ayrıca mekanik basıyı ortadan kaldırmaya yönelik aktivite modifikasyonu ve iş değiştirilmesi gibi yaklaşımlar da konservatif
tedavinin bir parçasıdır. Kontrast banyo, ultrason (US), transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) ve düşük enerjili lazer
tedavisi, kullanılan fizik tedavi modaliteleri arasındadır (5). KTS
tedavisinde lazer etkinliğini değerlendiren çalışmalar kısıtlı sayıda, yetersiz hasta örnekleriyle yapılmış olup optimal doz ve süre
hakkında bir konsensus bulunmamaktadır.
Çalışmanın amacı; KTS tedavisinde kullanılan düşük enerjili lazer
tedavisinin ağrı, günlük yaşam, fonksiyonel durum ve kas gücü
üzerine olan etkinliğinin araştırılmasıdır.

Yöntemler
Bu çalışma KTS konservatif tedavisinde lazer tedavisinin etkinliğini
incelemek amacıyla retrospektif dosya taraması şeklinde yapıldı.
El ağrısı ve uyuşması şikayetiyle fizik tedavi polikliniğine başvuran
ve KTS tanısı ile lazer tedavisi görmüş ve KTS tanısı ile tedavi için
sırada bekleyen hasta dosyaları incelemeye alındı.
Anamnez, fizik muayene ve elektrodiagnostik tetkikler sonrası
hafif ve orta KTS tanısı alan hastaların demografik verileri (yaş,
cinsiyet, boy, kilo, eğitim, tekrarlayan el hareketi, tutulan el, dominant el) ve laboratuvar parametreleri (tam kan sayımı, eritrosit
sedimentasyon hızı, C-reaktif protein) kaydedildi.
KTS tanısı ile tedavi programına alınmış ve aynı tanı ile henüz tedaviye alınmamış sıra beklemekte olan 30’ar kişilik iki grup şeklinde, toplam 60 hasta dosyası değerlendirildi. Splint ve egzersiz
tedavisine ek olarak lazer tedavisi alan hastalar tedavi grubunu
(30), splint ve egzersiz tedavisi alan ancak lazer tedavisi için sıra
bekleyen hastalar kontrol grubunu (30) oluşturdu.
Lazer tedavisi (Laser, Electronica Pagani, Italy), etkilenen el bileğine
haftada beş iş günü olmak üzere hafta sonu hariç toplam 10 seans,
LED Galyum-Alüminyum-Arsenid (Ga-Al-As) 1,6 W, 808 nm dalga
boyunda diyod lazer cihazı ile,12 dakika süreyle, 3 joule/cm2, pulse 3500 Hz olacak şekilde KTS bölgesine tam temas tekniğiyle ve
dik açıyla uygulanmıştı.
Veriler; olguların sosyodemografik özellikleri, dominant el,tutulan
el, eşlik eden hastalık varlığı, tekrarlayan el hareketi, pinçmetre
ile üçlü kavrama gücü, dinamometre ile kaba kavrama gücü ve
muayene bulgularından oluşmaktaydı.
Hastaların semptom ve bulguları değerlendirilirken dosyalarına
kaydedilmiş olan istirahat ve aktivite el -el bileği ağrısı için görsel analog skala (VAS); günlük yaşam aktivitelerinin sorgulaması
için sağlık değerlendirme anketi (Health Assessment Questionnaire HAQ), KTS’ye özel oluşturulmuş fonksiyon ve semptom şiddetini
sorgulamak için hasta bazlı Boston karpal tünel sorgulama anketi
incelendi (6, 7).
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Hasta sorgulamasında değerlendirilen veriler, lazer tedavisi alan
grup için tedavi öncesi, tedavi sonrası 2.hafta ve tedavi sonrası 1.
ayda olan dosya kayıtlarıydı. Kontrol grubu için poliklinik muayenesi günü, tedavi için beklenen sürenin 2. haftasında ve 1. ayında
olan rutin dosya kayıtlarıydı. Bu günlerde kaydedilen veriler karşılaştırılarak etkinlik incelendi.

1. Ağrı: El-el bileği ağrısı, istirahat ağrısı ve aktivite ağrısı olarak
ayrı ayrı değerlendirilmişti. Değerlendirme VAS (visuel analog skala) ile yapılırken, 10 cm uzunluğunda bir doğru çizilip, bu doğru
birer cm aralıklarla numaralandırılmış 0: ağrısız ve 10: en şiddetli
ağrı olduğu anlatılıp; hastanın ağrısı için en uygun değeri skala
üzerinde işaretlemesi istenir (8).
2. HAQ Skorlaması: Genel sağlık durumu sorgulaması için kullanılır. Özürlülük indeksinde sekiz alanın olduğu ve her alanın 2-3
soru içerdiği, her sorunun 0-3 arasında puanlandığı bir anket olup,
toplam 20 soru içerir (6).
3. Provokasyon Testleri:
Phalen Testi: Hastanın her iki elini bilekten tam fleksiyona ( 90
derece ) getirerek bu pozisyonda 60 saniye beklemesi istenerek yapılır. Bu süre içinde, elde median sinir duyusal dağılım alanında
parestezi oluşması pozitif olarak kabul edilir (9-11).
Tinel Testi: Bilek ön yüzünde karpal tünelin olduğu alan üzerine
bir refleks çekici ile vurulur. Elde median sinirin duyusal dağılım
alanında parestezinin olması pozitif olarak kabul edilir(10, 11).
4. Motor Değerlendirme:
Kavrama gücü Jamar dinamometresi kullanılarak ölçüldü (12).
Üçlü parmak ucu tutuşu değerlendirmesi pinçmetresi ile yapıldı
(13).
5. Elektrofizyolojik Değerlendirme:
Elektrodiagnostik çalışma olarak; motor ve duyusal sinir ileti çalışmaları yapıldı. Vakalar EMG sonucuna göre hafif, orta, ağır olarak
derecelendirildi.
6.Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi:
Levine ve arkadaşları tarafından 1993 yılında geliştirilen bu anket
hastanın kendisi tarafından doldurulur ve semptom şiddet skalası
ve fonksiyonel durum skalası olmak üzere iki bölümden oluşur (7,
14).
Çalışmamızda okur yazar olmayan hastalarımız için sorular, değerlendirmeyi yapan kişi tarafından sorulmuştu.
İstatistiksel analiz için Statistical Package for Social Sciences for
Windows 15.0 (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Bağımsız iki grup arası sayısal değişkenlerin karşılaştırmaları normal
dağılım koşulu sağlandığında Student-t Test, sağlanamadığında
Mann Whitney U testi ile yapıldı. Bağımlı grup karşılaştırmaları
Friedman testi ile alt grup analizleri Wilcoxson testi ile yapılıp Bonferroni düzeltmesi ile yorumlandı. Kategorik değişkenlerin gruplar
arasındaki bağımsız oranlar Ki Kare Analizi ile, bağımlı oranlar
McNemar test ile analiz edildi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi
p<0,05 olarak kabul edildi.
Hastalardan poliklinik muayenesi sırasında verilen tedavi öncesi
aydınlatılmış onam alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce etik
kurul onayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulundan 2013/357 sayı numarası ile alınmıştır.
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Bulgular

Tartışma

Çalışmaya yaş ortalamaları 45,90±7,97 yıl olan 26 kadın 4 erkek
olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan tedavi grubu ve yaş ortalamaları 46,93±10,34 yıl olan, 29 kadın 1 erkek olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edildi. Tedavi ve kontrol
gruplarının yaş ortalamalarında, cinsiyet oranlarında, eğitim düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,666 p=0,353
p=0,209). Tekrarlayan el hareketleri her iki grupta da %46,7’ydi.
Dominant el, tutulan el oranlarında istatistiksel olarak anlamlı
fark yoktu (p=0,353). EMG sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmadı (p=0,598). Grupların VKİ ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,895) (Tablo 1).

KTS tanısı öykü ve klinik muayene ile konulmaktadır. Görüntüleme
ve elektrodiagnostik çalışmalar tanıyı doğrulamada yardımcı olurken
hafif, orta ve ağır düzey ayrımını yapabilmektedir. Ağır düzey KTS
hastalarının alınmadığı çalışmamızda tedavi ve kontrol grubundaki
hastalarımızın %60’ı hafif düzey KTS , % 40’ı orta düzey KTS idi. Tedavi
ve kontrol grubunda KTS düzeyi oranı açısından anlamlı fark yoktu.

Gruplar arasında değerlendirilen istirahat-aktivite VAS, HAQ, Boston Semptom Skoru, Boston Fonksiyon Skoru, pinçmetre, dinamometre ortalamalarında başlangıç düzeylerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (p=0,101 p=0,117 p=0,113 p=0,105
p=0,068 p=0,974 p=0,598) (Tablo 2).
Takipte 2. ve 4. hafta değerlendirmelerinde VAS, HAQ, Boston
Semptom Skoru, Boston Fonksiyon Skoru kontrol grubunda tedavi
grubuna göre anlamlı yüksekti (Tablo 3) .
Takipte 2. ve 4. hafta değerlendirmelerinde pinçmetre, dinamometre düzeyleri tedavi grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlamlı yüksekti (Tablo 2).
Tedavi ve kontrol gruplarının her biri kendi içinde değerlendirildiğinde, kontrol grubunda Boston Fonksiyon Skoru dışındaki diğer
tüm parametrelerde ve tedavi grubunda tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişim görüldü (Tablo 2).
Değerlendirilen Tinnel ve Phallen oranlarında ise gruplar arasında
ve grup içinde değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).

KTS’nin tedavisinde; başlangıçta el-bilek istirahat splintleri, aktivite
modifikasyonları, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, sinir ve tendon kaydırma egzersizleri, lazer ve US gibi fizik tedavi modaliteleri
ve steroid enjeksiyonları gibi konservatif tedavi yöntemleri önerilmektedir Ancak, kas atrofisi, anlamlı duysal kayıp ile karakterize ciddi KTS varlığında ve konservatif tedavilerin etkili olmadığı durumlarda cerrahi tedavinin düşünülmesi tavsiye edilmektedir (15).
KTS tedavisinde el-bileği istirahat splinti kullanımı en yaygın konservatif tedavi yöntemlerindendir (16). Piazzini ve ark. (5) yapmış
oldukları ve 33 randomize kontrollü çalışmanın değerlendirildiği bir
derlemede, KTS’de splint tedavisinin etkin bir tedavi yöntemi olduğu
özellikle tüm gün takıldığında ise daha etkili olduğu gösterilmiştir
Biz çalışmamızda her iki gruptaki hastalarımıza da el bileğini nötral
pozisyonda tutan splint verdik ve iki hafta süresince devamlı, sonraki iki hafta süresince ise sadece geceleri takmalarını önerdik.
Tendon ve sinir kaydırma egzersizleri cerrahi sonrası uygulanmakla birlikte, KTS’nin konservatif tedavisinde de yeri vardır. Egzersizler sırasında median sinir üzerindeki en çok baskının olduğu nokta
değişebilir. Bu etki sonucunda median sinirden venöz dönüş artar
ve perinöryum içindeki basınç azalır. Literatürde KTS’de sinir ve
tendon kaydırma egzersizi tedavisinin etkinliğini değerlendiren
birkaç çalışma bulunmaktadır (17). Hem splint çeşitlerinin hem
tendon kaydırma egzersizlerinin etkinliğini araştıran bir başka çalışmada ise KTS semptom ağırlığı ve fonksiyonel durumda egzersiz

Tablo 1. Demografik özelliklerin analizi
Tedavi

Kontrol

p

45,90±7,97

46,93±10,34

0,666

Kadın

26 (86,7)

29 (96,7)

0,353

Erkek

4 (13,3)

1 (3,3)

Okur-yazar değil

0 (0,0)

1 (3,3)

İlkokul

17 (56,7)

22 (73,3)

Ortaokul

3 (10,0)

4 (13,3)

Lise

5 (16,7)

2 (6,7)

Yüksek Öğretim

5 (16,7)

1 (3,3)

14 (46,7)

14 (46,7)

1,000

Sağ

29 (96,7)

26 (89,7)

0,353

Sol

1 (3,3)

3 (10,3)

Yaş
Cinsiyet
Eğitim

Tekrarlayan el hareketleri
Dominant el
Tutulan el
EMG

Sağ

23 (76,7)

18 (60,0)

Sol

7 (23,3)

12 (40,0)

Hafif

19 (63,3)

17 (56,7)

Orta
VKİ
EMG: elektromyografi; VKİ: vücut kitle indeksi

11 (36,7)

13 (43,3)

29,68±4,52

29,52±5,05

0,209

0,165
0,598
0,895
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Tablo 2. VAS, Tinnel, Phallen, HAQ, Boston KTS Anketi, Pinçmetre ve Dinamometre değerlerinin karşılaştırılması
VAS istirahat

VAS aktivite

Tinel

Phalen

HAQ

Boston semptom skoru

Boston fonksiyon skoru

Pinçmetre

Dinamometre

Tedavi

Kontrol

p

Başlangıç

7,00±2,03

7,90±1,77

0,101

2. hafta

2,93±2,53

5,37±2,54

<0,001*

4.hafta

2,13±1,80

4,90±3,01

<0,001*

<0,001*

<0,001*

Başlangıç

6,90±1,86

7,63±1,75

0,117

2.hafta

3,20±2,35

5,60±2,85

0,001*

4.hafta

2,33±1,75

4,70±3,10

0,003

<0,001*

<0,001*

Başlangıç

26 (86,7)

28 (93,3)

0,671

4.hafta

24 (80,0)

28 (93,3)

0,254

0,500

1,000

Başlangıç

27 (90,0)

28 (93,3)

1,000

4.hafta

25 (83,3)

28 (93,3)

0,424

0,500

1,000

14,40±10,00

19,03±12,22

0,113

2.hafta

Başlangıç

7,30±7,50

16,07±11,66

0,006

4.hafta

7,50±8,30

14,90±13,30

0,010

<0,001*

0,017

Başlangıç

3,06±0,72

3,39±0,83

0,105

2.hafta

1,90±0,66

2,87±1,03

<0,001*

4.hafta

1,96±0,86

2,81±1,09

0,003

<0,001*

0,001*

Başlangıç

2,39±0,69

2,84±1,12

0,068

2.hafta

1,75±0,57

2,42±1,00

0,009

4.hafta

1,76±0,70

2,57±1,13

0,004

<0,001*

0,114

Başlangıç

15,20±4,11

15,17±3,68

0,974

2.hafta

18,44±4,24

16,10±3,49

0,023

4.hafta

19,40±4,47

16,70±3,14

0,015

<0,001*

0,002

Başlangıç

39,17±18,87

36,20±17,50

0,598

2.hafta

52,00±19,50

40,27±16,01

0,014

4.hafta

56,90±19,11

40,73±16,83

0,001*

<0,001*

0,003

VAS: visüel analog skala; HAQ: health assesment questionnare
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yapan ve yapmayan grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır
(18). Biz çalışmamızda hem tedavi hem kontrol grubuna splint ile
birlikte günde beş kez ve her bir hareket beş kez tekrar edilecek
şekilde tendon ve sinir kaydırma egzersizleri verdik ve takiplerimizde düzenli yapılıp yapılmadığını sorguladık. Tedavi süresinin
sonunda hastalarımızın splint ve egzersiz tedavisinden fayda gördüğünü tespit ettik. Çalışmamızda VAS aktivite ve VAS istirahat 2.
ve 4. hafta değerleri, kontrol grubunda tedavi grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olmakla birlikte hem tedavi hem de kontrol
grubunda başlangıca göre bu değerler anlamlı oranda azalmıştır.
Yani çalışmamızda, hem kontrol; hem de tedavi grubunda tedavi
ile VAS değerleri giderek azalmış; ancak lazer tedavisi verdiğimiz

tedavi grubunda kontrol grubuna göre daha fazla azalma olmuştur. Evcik ve ark. (19) yapmış olduğu bir çalışmada ise bir gruba
(n: 41) splintleme ve düşük yoğunluklu lazer tedavisi (7 joules/2
min), diğer gruba (n: 40) ise splintleme ve plasebo lazer tedavisi
10 seans olarak uygulanmıştır. Her iki grupta da gece ve gündüz
VAS değerlerinde anlamlı oranda düzelme olduğu ancak 12. haftadan sonra bu etkinin sadece lazer alan grupta devam ettiği ve her
iki grup birbiri ile karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark olmadığı
belirtilmiştir. Bir başka çalışmada ise KTS tanılı hastalar üç gruba
ayrılmış ve bir gruba sadece splintleme, ikinci gruba splintleme
ve ultrason, üçüncü gruba ise splintleme ve lazer tedavisi verilerek, tedavi sonrası 1. ve 3. aydaki VAS değerlerine bakılmış ve her

Akar ve ark. Karpal Tünel Sendromunda Laser Tedavisi
Tablo 3. Tinel, Phalen, HAQ, Boston KTS Anketi,
Pinçmetre ve Dinamometre değerlerinin gruplar arası
karşılaştırılması

VAS istirahat

Tedavi

Kontrol

p

p

Başlangıç-2.hafta

<0,001* <0,001*

Başlangıç-4.hafta

<0,001* <0,001*

Başlangıç-2.hafta

<0,001* <0,001*

Başlangıç-4.hafta

<0,001* <0,001*

Başlangıç-2.hafta

<0,001*

0,039

Başlangıç-4.hafta

<0,001*

0,037

Boston Semptom Skoru

Başlangıç-2.hafta

<0,001*

0,003

Başlangıç-4.hafta

<0,001*

0,001*

Boston Fonksiyon Skoru

Başlangıç-2.hafta

<0,001*

-

Başlangıç-4.hafta

<0,001*

-

Başlangıç-2.hafta

<0,001*

0,013

Başlangıç-4.hafta

<0,001*

0,002

Başlangıç-2.hafta

<0,001*

0,006

Başlangıç-4.hafta

<0,001*

0,016

VAS aktivite
HAQ

Pinçmetre
Dinamometre

VAS: visüel analog skala; HAQ: health assesment questionnare

üç grupta da anlamlı oranda azalmayla beraber, VAS değerlerinde
en çok lazer tedavisi alan grupta azalma olduğu belirtilmiştir (20).
Ayrıca çeşitli çalışmalarda lazer’in analjezik ve antiinflamatuar etkisinin olduğu belirtilmiş olup bu etkisinin periferik sinirlerdeki
selektif nosiseptif inhibisyon, artmış ATP üretimi, artmış hücresel
dolaşım ve endojen opiad sentezine bağlı olduğu belirtilmiştir (21,
22). Splint tedavisinin ise daha çok immobilizasyonu sağlayarak
analjeziye neden olduğu bilinmektedir.
KTS tanısında kullanılan ve en iyi olarak bilinen iki provakatif
test; Phalen ve Tinel testleridir. Bu testlerin duyarlılığı ve özgüllüğü hakkında literatürde değişik sonuçlar bildirilmiştir. Tinel testinin KTS için duyarlılığı %38-100, özgüllüğü ise %55-100’dir. Phalen testinin bildirilmiş duyarlılığı %42-85, özgüllüğü %54-98’dir
(23, 24) . Bizim çalışmamızda tinel testinin duyarlılığı %90; phalen testinin duyarlılığı ise % 91,6 olarak bulundu. KTS’de lazer’in
etkinliğini araştıran iki randomize kontrollü çalışmada, tinel ve
phalen testlerinin lazer tedavisi sonrasında anlamlı oranda negatifleştiği belirtilmiştir (25, 26). Lazovic ve ark. (27) yaptığı bir başka çalışmada ise bir gruba gerçek lazer tedavisi verilirken ikinci
gruba plasebo lazer verilmiş ve kontrollerde her iki grupta da
ilginç olarak tinel pozitifliğinin azaldığı belirtilmiştir. Biz çalışmamızda her iki grupta da phalen ve tinel testlerinin pozitifliğinde,
tedavi sonrası yapılan takiplerde anlamlı oranda bir değişiklik
saptamadık. Çalışmamızın takip süresinin kısa olması sebebiyle
bir fark saptamadığımızı düşünüyoruz.
Çalışmamızda kullandığımız bir diğer klinik takip parametresi ise
Boston karpal tünel sorgulama anketiydi. KTS’nin klinik takibinde
standardizasyon sağlanabilmesi amacıyla geliştirilen ve skorlama
sistemine dayanan bu skala, semptom şiddet skalası ve fonksiyonel durum skalası olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı. Bizim
çalışmamızda hem tedavi hem kontrol grubunda, yapılan takiplerde Boston semptom skorunda anlamlı oranda azalma olmakla birlikte; kontrol grubunda Boston fonksiyon skorunda anlamlı
bir değişiklik olmadığı, tedavi grubunda ise bu skorda da azalma

olduğu görüldü. Her iki gurubu birbiriyle karşılaştırdığımızda ise
splint, egzersiz ve lazer tedavisi verilen tedavi grubunda sadece
splint ve egzersiz verilen kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlı oranda daha fazla azalma olduğunu saptadık.
Yapılan bir başka çalışmada da tıpkı bizim çalışmamızda olduğu
gibi splint verilen kontrol grubu ile splint ve lazer verilen tedavi
grubunda, Boston KTS anketi takipte kullanılmış ve tedavi grubunda hem semptom skoru hem de fonksiyon skorunda düzelme
görülürken kontrol grubunda fonksiyon skorunda anlamlı bir düzelme görülmediği bildirilmiş (28).
Dinamometre ile değerlendirilen el kavrama gücü (grip) ve pinçmetre ile değerlendirilen üçlü tutma gücü, üst ekstremitenin
fonksiyonel bütünlüğünün objektif bir kriteri olarak kabul edilmektedir ve elde fonksiyon kaybını objektif olarak değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Szabo ve ark. (29) 100 hasta üzerinde
yaptıkları çalışmada el ve parmak kavrama güçlerinin prediktif değerlerini, duyarlılık ve özgüllüğünü düşük olarak tespit etmişler ve
bu ölçümlerin KTS’nin ayırıcı tanısında yarar sağlamadığını ancak
hastaların takibinde faydalı olabileceğini belirtmişlerdir.
Çalışmamızda, takipte 2. ve 4. hafta değerlendirmelerinde pinçmetre (pinç) ve dinamometre (grip) skorları tedavi grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Tedavi ve
kontrol gruplarının her biri kendi içinde değerlendirildiğinde, her
iki grupta da bu parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişim görüldü. yani hem splint tedavisinin hem de laser tedavisinin
motor fonksiyonun düzelmesinde etkili olduğu; ancak lazer tedavisinin splinte göre daha etkili olduğunun tespit ettik. motor fonksiyonlardaki bu düzelmenin, her iki grupta da ağrının azalmasına,
lazer tedavisi alan grupta ise buna ek olarak lazerin rejeneratif ve
antiinflamatuar etkisine bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Bizim çalışmamızda ise pinçmetre ve dinamometre skorlarındaki
değişim kıyaslandığında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
KTS’de lazer tedavisinin etkinliğini araştıran, 2002 ila 2010 yılları
arasında yayınlanan çalışmaların incelendiği bir derleme çalışmasında, lazer tedavisinin ağrı, dinamometre ölçümleri ve sinir ileti
çalışmalarında anlamlı düzelme sağladığı belirtilmiştir (30).

Sonuç
Çalışmamızda egzersiz, splint ve lazer tedavisinin KTS konservatif tedavisinde ağrı,semptom şiddeti, fonksiyon ve motor kuvvet üzerine
etkili olduğunu tespit ettik. Egzersiz ve splint tedavisi etkin olmakla
birlikte lazer tedavisinin bu etkinliği artırdığını gördük. Bu anlamda
tedavisinin splint ve egzersiz gibi geleneksel konservatif yöntemlere
ek olarak KTS tedavinde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bununla
birlikte farklı patolojik durumlarda tedavide kullanılacak olan lazer
tedavisinin optimal doz, tedavi süresi ve seyans sayısını belirlemek
için yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Bazı cihazlarda doz ve süreyi ayarlayan otomatik programlar bulunmaktadır ve bu programlara bağlı kalınmaktadır. Bu konu ile ilgili optimal doz ve süreyi belirleyebilecek daha büyük hasta gruplarıyla ve daha uzun süre takip
edilerek yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Komitesi’nden alınmıştır. (Karar no: 2013/357).
Hasta Onamı: Hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.
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