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Karpal Tünel Sendromu, elde uyuşma, ağrı ve 
rahatsızlığa neden olan ve dünyada tahmini 
olarak 75 milyon insanı etkileyen bir tıbbi 
durumdur. 

Karpal Tünel Sendromu için tedaviler genellikle 
başarılı olmakla birlikte erken teşhis önemlidir. 
Karpal Tünel Sendromuna sahip olduğunuzu 
düşünüyorsanız, tedavi için doktorunuza 
başvurun.

Elinizin bu kısmında uyuşma 
ve karıncalanma olması, Karpal 
Tünel Sendromununun belirtisi 
olabilir.

UYUŞMA KARINCA-
LANMA

YANMA 
HISSI

ZAYIFLAMIŞ 
TUTUŞ

Belirtileri

Karpal tünel sendromu belirtileri genellikle başpar-
mak, işaret parmağı ve orta parmakta görülür ve 
omzunuza kadar ulaşabilir. Bu belirtilerin geceleri 

şiddetlenmesi yaygın olarak görülür.

Bu bilgilendirme; profesyonel tıbbi tavsiye, 
teşhis veya tedavinin yerine geçmez. Özel 
tıbbi tavsiyenin yerini tutmaz ve özel 
tıbbi tavsiye olarak bu bilgilendirmeye 
dayanılmamalıdır. 

Sorularınız veya 
endişeleriniz 
konusunda lütfen 
doktorunuzla 
görüşün.
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Median Sinir

Transvers Karpal 
Ligament

Karpal Tünelde 
Şişme
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El bileğinin merkezinde içinden büyük bir sinirin (median sinir) 
ve dokuz tendonun kolun ön kısmından el içine geçtiği karpal tünel 
adı verilen bir boşluk vardır. Bu tünelin tavanı transvers karpal 
ligament adı verilen güçlü bir bağ ile oluşturulur.

Karpal tünelde şişme olduğunda, parmaklara ve baş parmağa 
giden hissin ve hareketin çoğunluğunu sağlayan median sinir 
üzerinde baskı oluşur. Bu baskı median siniri sıkıştıracak seviyeye 
ulaştığında Karpal Tünel Sendromu ortaya çıkabilir.

Nedenleri

SIKIŞMAYA NE NEDEN OLUR?

DIĞER TIBBI RAHATSIZLIKLAR
Karpal tünelde şişme; kalıtım, diyabet, tiroid 
problemleri, kırıklar veya artrit nedeniyle oluşabilir.

SIVI TUTULUMU 
Hamilelik sırasında sıvı tutulumu Karpal Tünel 
Sendromu belirtilerine neden olabilse de, bu belirtiler 
doğum sonrasında genellikle kaybolur.

TEKRARLANAN EL HAREKETLERI 
Tekrarlanan el hareketi ve tutma, sıkma veya çırpma 
içeren aktiviteler belirtileri daha kötü hale getirebilir; 
ancak çoğu insan için gerçek neden belirsizdir.

NASIL ORTAYA ÇIKAR?
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CERRAHI DIŞI TEDAVI
Cerrahi dışı tedaviler arasında tekrarlanan el hareketlerinin 
azaltılması veya bırakılması gibi davranışsal değişiklikler, geceleri 
el bilek ateli takılması ya da ağızdan alınan veya karpal tünel içine 
enjekte edilen antienflamatuar ilaçlar bulunabilir.

CERRAHI TEDAVI
Cerrahi tedaviler çeşitli olmakla birlikte en yaygın iki tanesi Açık 
Cerrahi ve Endoskopik Cerrahidir. Her iki prosedür de sinir için 
daha fazla yer açmak amacıyla transvers ligamentin kesilmesi ve 
bu sayede karpal tüneli büyütme yoluyla median sinir üzerindeki 
baskıyı kaldırma hedefine yöneliktir. Her iki prosedür de etkili 
olmakla birlikte Endoskopik Cerrahi daha kısa iyileşme süresine, 
daha az postoperatif ağrıya ve daha küçük, daha az fark edilir bir 
ameliyat izine sahiptir.1 

Tedavi Olma

ENDOSKOPIK 
CERRAHI
• 1-2 cm boyutunda küçük bir 

insizyon
• Daha az postoperatif ağrı
• Daha kısa iyileşme süresi

AÇIK CERRAHI
• 4-6 cm boyutunda geniş 

bir insizyon
• Büyük postoperatif iz
• Daha uzun iyileşme 

süresi
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ENDOSKOPIK CERRAHI
Bu minimal düzeyde invazif prosedürün yönlendirici ilkesi el 
bileğinden avuca doğru uzanan bir açık insizyonu önleyerek 
postoperatif ağrıyı en aza indirmektir. 

Endoskopik Cerrahi oldukça etkilidir ve 20 yıldan fazla süredir 
kullanılmaktadır. Daha az postoperatif ağrıya, el bileği kıvırımı ile 
gizlenen minimal ameliyat izine sahiptir ve genel olarak hastala-
rın kısa bir sürede normal aktivitelerine geri dönmelerini sağlar.1 

Endoskopik Cerrahi Sırasında:

El bileği kıvrımında küçük bir insizyon yapılır ve buradan 
cerrah, SmartRelease® adı verilen bir cerrahi alete takılan 
küçük kamerayı yerleştirir. Bu cihaz cerrahın karpal tünelin 
içini bir video monitörü ile görmesini sağlar. 

Cerrah bunun ardından tüm avucu açmadan SmartRelease® 
içinde retrakte edilebilir bir bıçak kullanarak ligamenti 
hassas bir şekilde keser.

Ligament tam olarak gevşediğinde, bıçak retrakte edilir, alet 
çıkartılır ve küçük insizyon dikilerek sargıyla kapatılır.
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Açık Cerrahi Sırasında:

El bileği kıvrımından avucun merkezine doğru, cilt 
katmanları, yağ ve bağlayıcı dokuyu içine alan bir insizyon 
yapılır. 

Transvers ligament açığa çıkartıldığında, cerrah sinir 
üzerindeki baskıyı kaldırmak için ligamenti bıçakla  
keser. 

Cerrah bunun ardından insizyonu sütürlerle kapatır ve eli 
sargıya alır.

Bu prosedür etkili olmakla birlikte, bilekten avuç içine kadar 
ulaşan bir ameliyat izi bıraktığından bazı hastalar için en iyi 
seçenek olmayabilir. Postoperatif ağrı, elin derinlemesine 
kesilmesi ve daha uzun bir insizyona bağlı olarak iyileşme ve 
rehabilitasyon haftalar sürebilir.

AÇIK CERRAHI
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Doktorunuza Sorun
Karpal Tünel Sendromu için tedaviye ihtiyacınız varsa, 
doktorunuz herhangi bir tedavi ile ilişkili riskler ve 
kontrendikasyonlar ile birlikte seçenekleri izah ederek 
bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.
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SmartRelease®, MicroAire Surgical Instruments, LLC’nin tescilli markasıdır. 
©2020 Tüm hakları saklıdır. 

Bu bilgilendirme, tıbbi tavsiye yerine geçmesi amacıyla hazırlanmamıştır. 

Bu bilgilendirmenin amacı Karpal ve Kubital Tünel Sendromunu ve ilgili 
prosedürleri daha iyi anlamanızı sağlamaktır. Teşhisi, tedaviye uygunluğunuzu 
ve tedavi seçeneklerinizi yalnızca doktorunuz belirleyebilir. Ayrıntılı bilgi ve 
belirli sorularınıza yanıtlar almanın en iyi yolu, doktorunuza başvurmaktır. 

MicroAire Surgical Instruments, belirli bir tedavi sonucunun ulaşılabilirliği 
veya SmartRelease® tedavisi için uygun bir aday olacağınızın garantisini veya 
güvencesini vermemektedir.

www.myhandnumbness.com


