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Karpal tünel sendromu; median sinirin karpal tünel içinde sıkışması ile oluşan bir üst 
ekstremite mononöropatisidir. Tedavisinde oral analjezikler, splintleme, lokal steroid 
enjeksiyonu ve cerrahi vardır. Biz bu vaka sunumunda uygulanan lokal steroid 
enjeksiyonu sonrası gelişen nadir bir yan etki olan steroidin kitle etkisini sunmayı 
amaçladık.
27 yaşında erkek hasta sağ el median sinir trasesine uyan bölgedeki ağrı, uyuşma 
şikayetleri ile Nöroloji kliniğinden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine konsülte 
edildi. Anamnezinden şikayetinin son 10 gündür olduğu öğrenildi. Hastanın 
Nöroloji Kliniğinde yapılan EMG’sinde; orta dercede karpal tünel sendromu bulguları 
tespit edilmişti. Tarafımızca yapılan fizik muayenesinde; tenar kaslarda atrofi 
gözlenmemekteydi. Belirgin motor defisit tespit edilmedi. Sağ el 1., 2. parmaklara 
uyan dermatom alanlarında hipoestezi izlenmekteydi. Yine aynı bölgede iki nokta 
ayırımı bozulmuştu. Karpal tinel işareti ve Phalen testi pozitifti. 
Hasta ile görüşülerek hastaya lokal steroid enjeksiyonu yapılması planlandı. 
Hastaya aynı gün steril şartlarda steroid enjeksiyonu uygulandı. Enjeksiyonu 
uygulama sırasında herhangi bir patoloji saptanmamakla beraber 1 gün sonra 
hastayla telefonla iletişim kurulduğunda ağrılarının ve uyuşma şikayetlerinin çok 
arttığı öğrenildi. Hasta kontrole çağrıldığında, median sinirin el bilek distaline 
uyan bölgede allodini saptandı. Karpal tinel işareti pozitifti. Hastaya non steroid 
antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) ve buz uygulaması başlandı. Aynı gün analjezi amaçlı 
elektroterapi uygulaması yapıldı. Diğer gün kontrole gelen hastanın şikayetlerinde 
belirgin gerileme saptandı. Sonraki günkü kontrolde ise şikayetleri kalmamıştı. 
Hastadaki bu durumun ilk uygulama sırasında problem olmaması, NSAİİ’lere etkin 
yanıt vermesi nedeniyle steroidin kitle etkisi olduğu düşünüldü. Lokal steroid 
enjeksiyonu sonrası oluşan ağrılarda uygulama tekniğinin yanı sıra steroidin kitle 
etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is a peripheral mono-neuropathy of the upper limb, 
caused by compression of the median nerve as it passes through the carpal tunnel 
in the wrist. CTS can be treated with oral analgesics, splinting, injections with 
corticosteroids or surgery. We aimed at presenting a rare side effect of steroid; the 
mass effect that developed after local steroid injection. 
27-year old male patient with right hand pain and numbness was referred to the 
Physical Medicine and Rehabilitation clinic from the Department of Neurology. 
It was learned that the complaint had begun 10 days earlier. EMG had been 
performed in the Neurology clinic and the symptoms of  moderate carpal tunnel 
syndrome were identified. There was not atrophy of the thenar muscles. There 
were no significant motor deficits. Hypoaesthesia were observed in matching 
dermatome right hand 1, 2 fingers. Two-point discrimination was impaired in the 
same area.  Tinel’s sign and Phalen’s test were positive. 
Local steroid injection was planned for the treatment of CTS. On the same day 
steroid injection was performed under sterile conditions. Although there was no 
pathology during the application of the injection, it was learned that, the following 
day the patient’s complaint of pain and numbness increased. When the patient 
was examined, allodyne was detected in the distal region of the wrist. Tinel’s sign 
was positive. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) and ice application 
were recommended to the patient. The complaints of the patient were significantly 
reduced on the follow up examination the next day. This situation was considered 
as a mass effect of steroids, because there was not a problem during the first 
application and an effective response to NSAIDs was obtained. The mass effect of 
steroids, as well as the technique of application should be considered in case of pain 
complaint after the local steroid injection.
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Amaç: Spastisiteyi daha objektif bir biçimde değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar, 
klinik ölçekler, kantitatif yüzey elektromiyografik analiz, yürüyüş analizi ve refleks 
çalışmaları gibi yöntemler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada gerekli yüzey EMG 
verilerini ve spastisiteye özgü hasta özelliklerini kayıtlama ve sonra değerlendirebilme 
olanağı sağlayan bir arayüz sunulmaktadır. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada spastisite hastalarına ait gerek klinik değerlendirme 
gerekse yüzey EMG kayıtlarını beraber bir veri tabanında tutacak bir ölçüm ve kayıt 
düzeneği gerçekleştirilmiştir. Bu düzenek için Advantech firmasına ait PCI 1710 
Veri toplama kontrol kartı (DAQ) kullanılmıştır. Veri almak ve görüntülemek için 
Microsoft Visual Studio 2008 üzerinde c# programlama dili kullanılarak “Spastisite 
Hasta Takip Sistemi” isimli bir program geliştirilmiştir. Veritabanı sistemi olarak ta 
Microsoft Office Access uygulaması kullanılmıştır. Picoscope 3424 ile program 
ve EMG cihazı (8 kanallı Nihon-Kohden marka) üzerinden eş zamanlı ölçümler 
yapılarak elde edilen sonuçların doğruluğu karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Geliştirilen programda hastaya ait genel bilgilerin yanı sıra spastisiteye 
ait genel ölçek ve klinik değerlendirme bilgilerinin girişlerine imkan veren bir ara 
yüz mevcuttur. Spastisiteye özgü tanı, fizik muayene özellikleri (ashworth skalası 
vb.), tedavi takibi (botulinum toksin enjeksiyonları vb.) kolaylıkla seçilebilir şekilde 
düzenlenmiştir. Ayrıca ayar menüsü ile programa, farklı uygulamalar ve farklı EMG 
cihazları ile uyumlu çalışmasına yönelik bir esneklik kazandırılmıştır. Veri tabanına 
kaydedilen tüm bilgilerin listelenmesi ve EMG cihazından gelen ham sinyallerin 
görüntülenmesi ile hastalığın takibi için kullanışlı bir veri bankası oluşturulmuştur. 
Elde edilen arayüz ile normal bireyler üzerinde kayıtlamalar başarıyla tamamlanmıştır. 
Sonuç: Sonuç olarak hekimler için spastisitenin klinik ve nörofizyolojik olarak 
değerlendirmesinde ve takibinde kısıtlı EMG cihazlarından veya İngilizce içerikli 
karmaşık donanım ve yazılımların pratik kullanılamamasından kaynaklanan 
problemlerin çözümüne yönelik Türkçe özgün bir içeriğe ve kullanıcı dostu bir ara 
yüze sahip bu program geliştirilmiştir.
“Bu araştırma (07/2012-46 no’lu) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından desteklenmiştir.”
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Objective: The approaches for more objective assessment of spasticity have 
focused on clinic scales, quantitative analysis of surface electromyography (sEMG), 
gait analysis and reflex studies. In this study, an interface program that provides 
recordings of required sEMG data and characteristics and information on the 
assessment of patients with spasticity have been presented. 
Materials-Methods: A recording and measurement system for saving both 
clinical evaluation of the patients with spasticity and sEMG recordings within the 
same database was implemented. PCI 1710 Data collection and control card (DAQ) 
produced by Advantech was used for this purpose. A program called “Spasticity 
Patient Monitoring System” was developed to receive and display the data via 
using C# programming language on the Microsoft Visual Studio package program. 
Results: The program has an interface which allows to save the data involving the 
usual spasticity measurements and clinical assessments in addition to the general 
information about the patient. It was designed to easily select the specific diagnosis 
related to the spasticity, physical examination findings (Ashworth scale, etc.), 
treatment follow-up (botulinum toxin injections, etc.). Furthermore, the program 
was gained flexibility with setup menu to work in compatible with different 
applications and different EMG devices. A useful database was created in order 
to monitor the disease by listing all the recorded information in the database and 
displaying the raw signals obtained from EMG device. The recordings of normal 
subjects were successfully completed with the developed interface. 
Conclusion: A unique program has been developed for the use of physicians who 
are involved in clinical and neurophysiological assessment and follow-up of patients 
with spasticity. This program has a Turkish content and user-friendly interface which 
helps to solve the problems related to the impractical and complex softwares and 
hardwares with English contents or limited EMG devices.
“This research ( (project number: 07/2012-46) was supported by the Gazi University 
Council of Scientific Research Projects.”
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