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TARSAL TÜNEL SENDROMU:
L‹TERATÜRÜN GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹

Tuncay KANER1, Taﬂkan AKDEN‹Z2, ‹brahim TUTKAN3

ÖZET
Tarsal tünel sendromu posterior tibial sinirin medial malleol seviyesinde tuzaklanmas› sonucu ortaya ç›kan nadir bir tuzak nöropatidir. Bu makalede tarsal tünel sendromu literatür eﬂli¤inde anatomi, etiyoloji, klinik bulgular, tan›, tedavi ve tedavi sonuçlar› ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilecektir.
Anahtar kelimeler : Tarsal tünel sendromu, tuzak nöropati, posterior tibial sinir

G‹R‹ﬁ
‹lk olarak 1948 y›l›nda Ward(1) taraf›ndan tarif
edilen ve ilk cerrahi yaklaﬂ›m 1962 y›l›nda Keck
ve Lam(12,3,4) taraf›ndan ayr› ayr› tan›mlanan bu
tuzak nöropati etiyolojide yer alan nedenlerin çeﬂitlili¤i, tedavi yaklaﬂ›m›, cerrahi uygulanacak olgular›n seçimi, cerrahi sonras› seyri ne sonuçlar›
ile di¤er periferik nöropatiler aras›nda ayr› bir yer
tutmaktad›r.

TARSAL TUNNEL SYNDROME : REVIEW
OF THE LITERATURE
SUMMARY
Tarsal tunnel syndrome is an uncommon compression neuropathy of posterior tibial nerve and
occurs in tarsal tunnel behind the medial malleolus. This article will review the anatomy, causes,
clinical presentation, diagnosis, treatment and
the result of treatment with the published reports.
Key words : Tarsal tunnel syndrome, compressive neuropathy, posterior tibial nerve

TERM‹NOLOJ‹
Derin peroneal sinirin ayak s›rt›nda ekstansör retinakulum alt›nda tuzaklanmas›na Anterior Tarsal
Tünel Sendromu, posterior tibial sinirin medial
malleol seviyesinde fleksör retinakulum alt›nda
tuzaklanmas›na Posterior Tarsal Tünel sendromu ad› verilmektedir.
ANATOM‹
Siyatik sinirin iki terminal dal›ndan biri olan tibial sinir baca¤›n arka yüzü boyunca posterior tibial damarlarla birlikte iner. Baca¤›n proksimalinde kaslar aras›nda ilerleyen bu damar-sinir
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paketi distalde yüzeyelleﬂir(5). Posterior tibial
sinir popliteada ayr›ld›ktan sonra gastrocunemius ve soleus alt›nda derinleﬂir, ayak bile¤inde yüzeyelleﬂerek medial malleolün arkas›nda
seyreder(6), posterior tibial arter ve ven ile birlikte medial malleol ve aﬂil tendonu aras›ndan
tarsal tünel olarak adland›r›lan fibroossöz yap›n›n alt›ndan geçer (5,7). Bu tünel medialde
fleksör retinakulum, lateralde calcaneus ve talusun arka yüzü ve anteriorda medial malleolce
oluﬂturulur(3,5,8,9,10,11). Tarsal tünel, retinakulumdan abdüktör adale baslang›c›na kadar uzanan
p r o k s i m a l z o n ve abduktor adale fibröz baslang›c›ndan sonra d i s t a l z o n olmak üzere iki
k›s›mda incelenir(12) (ﬁekil 1)

zonda abduktor hallucis kas› alt›nda iki ayr› tünele girerler(3,7). Kalkaneal dal tamamen duyusal olup topu¤un duyusal innervasyonunu sa¤lar(13). Medial ve lateral plantar dallar ayak intrensek kaslar›n›n motor ve ayak taban›n›n duyusal innervasyonunu sa¤larlar(7,10,13).
ET‹YOLOJ‹
Posterior tibial sinirin tarsal tünel içerisinde tuzaklanmas›n›n pek çok sebebi bildirilmiﬂtir. Olgular›n %60-80’inde neden ortaya konabilmektedir(3). Etiyolojide yer alan sebepler travmalar, kanal içerisinde yer kaplayan lezyonlar/anomaliler,
sistemik hastal›klar, biyomekanik ve idiyopatik
nedenler olarak s›n›fland›r›labilir(2,3,14). ‹diyopatik
olgular d›ﬂ›nda kad›nlarda erkelere oranla daha
s›k ortaya ç›kar (3,6,14,15). S›kl›kla tek tarafl› olup
biyomekanik sebepler ve sistemik hastal›klara
ba¤l› olgularda bilateral tutulum daha s›kt›r(14)(Tablo 1).

ﬁekil 1-Tarsal tünel ve çevre dokular›n anatomik
olarak görünümü
Kanal içerisinde önden arkaya s›ras›yla m. tibialis posterior, m.fleksor digitorum longus ve
m. hallucis longus tendonlar›, posterior tibial
damarlar ve posterior tibial sinir uzan›r(10). Tendonlar fleksör retinakulum ile kalkaneal periost
aras›nda uzanan fibröz septalar sayesinde birarada bulunurlar. Tibial arter ve sinir s›kl›kla
bu septaya as›l› ve areoler doku ile çevrili olarak bulunur(3).
Posterior tibial sinir s›kl›kla tarsal tünel içerisinde kalkaneus – medial malleol seviyesinde medial ve lateral plantar dallar›na ve kalkaneal dala ayr›l›r (3,5,6,7,12). Kalkaneal dal proksimal zonda %60-90 tibial sinirden, kalanlar›nda lateral
plantar sinirden köken al›r, kalan iki dal distal

Travma
Olgular›n büyük ço¤unlu¤unu travma oluﬂturmaktad›r (3,14). Distal tibian›n, tarsal kemiklerin,
kalkaneusun deplase k›r›klar›, ayak bile¤i zorlay›c› yaralanmalar›, spinal travma / cerrahi sonras›(14-16), posterior tibial, fleksor digitorum longus ve fleksor hallucis longus tenosinovitleri,
tarsal tünel içerisine kanamaya ba¤l› tibial siniride epinöral skarlaﬂma, aﬂil tendiniti, maraton
koﬂucular›nda ani aﬂ›r› yüklenme, atletlerde
kronik anterior egzersiz iliﬂkili kompartman sendromu ve tekrarlay›c› dorsifleksiyon veya plantar fleksiyon nedeniyle olabilir(3,6,7,12,14,16,17,18,19).
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Bu bölgeye baﬂka nedenle uygulanan cerrahi
giriﬂimler sonras› da ortaya ç›kabilmektedir(2,7,14). S›k› sar›lm›ﬂ alç›lar / elastik bandajlar,
s›k› botlar, paten ayakkab›lar› gibi s›k görülmeyen nedenler de bildirilmiﬂtir(8,13,17).

KL‹N‹K BULGULAR
Tarsal tünel sendromunda yak›nmalar›n yayg›n
ve bulan›k olmas›, fizik muayene bulgular›ndaki
de¤iﬂkenlik hastal›¤›n tan›namamas›na veya
yanl›ﬂ tan› konmas›na sebep olmaktad›r. Bu sendrom, tibial sinirin tutulan dal›na göre ayak taban›nda parmaklar›n alt yüzüne dek yay›lan a¤r› ve
parestezilerle karakterizedir (2,3,20). Topuk ço¤unlukla korunmuﬂtur (12,20). (ﬁekil 2)

Yer kaplay›c› oluﬂumlar ve anomaliler
Tarsal tünel içerisinde ya da giriﬂinde posterior tibial sinire bas› yapan ganglionlar, varikoziteler,
egzostozlar, schwannomlar, lipomlar, osteokondromlar, nörofibromlar bildirilmiﬂtir(3,18,19,20). Konjenital hipertrofik veya aksessör kaslar (ör.abduktör hallusis) ve tendonlar (ör fleksör digitorum
longus tendonu), medial talokalkaneal bar, hipertrofik fleksör retinakulum kitle etkisi ile posterior
tibial siniri s›k›ﬂt›rabilirler (3,7,12).
Sistemik hastal›klar
Tarsal tünel sendromu etiyolojisinde kardiyak
(venöz ve kardiyak yetmezlik, tromboflebit, varikoziteler, emboli, vazospazm, arteriosklerozis
obliterans, hipertansiyon), endokrin (diabetes
mellitüs, hipotiroidi, hipofiz adenomu), romatizmal (romatoid artrit, ankilozan spondilit) ve metabolik (hiperürisemi, hiperkolesterolemi, alkolizm,
p›ht›laﬂma bozukluklar›, mukopolisakkaridoz, diyalize ba¤l› amiloidoz) nedenler bildirilmiﬂtir(3,7,10,11,14).
Biyomekanik nedenler
Aya¤›n varus, valgus, planus, equinus gibi çeﬂitli deformiteleri, ayakta ilk s›ra instabilitesi, tarsal
kemiklerin konjenital füzyonu tarsal tünel etiyolojisinde saptanmaktad›r(3,5,14,18,19,20).

ﬁekil 2- Tarsal tünel sendromunda a¤r› ve
parestezinin ayakta da¤›l›m›
Tek bir plantar dal tutulmuﬂsa distal tarsal tünel
sendromu olarak adland›r›lmaktad›r(7). A¤r› yanma, kar›ncalanma, elektrik çarpmas› veya uyuﬂukluk ﬂeklinde olabilir(3,13). A¤r› proksimale yay›labilir(3,7,22), baca¤›n medial yüzü boyunca yer
de¤iﬂtirebilir (valleix fenomeni). Bu bulgunun sinirin daha proksimalde baﬂka bir tuzaklanmas›
sonucu oluﬂan double crush’›n bir parças› da
olabilece¤i bildirilmiﬂtir(3). Yak›nmalar ayakta hareketsiz durmakla, uzun süre yürümekle artar, istirahat ve masajla geriler(6,10,14,15,22). Baﬂlang›çta
aral›kl› olan yak›nmalar zamanla süreklilik kazan›r(3). Baz› hastalar geceleri ﬂiddetli a¤r› ile uyand›klar›n›, yürümekle a¤r›n›n azald›¤›n› ifade
ederler(3,7,15). Geceleri istirahat halinde ortaya ç›kan bu a¤r›n›n geniﬂlemiﬂ venlerde venöz staz
veya sinirdeki double crush sonucu ortaya ç›kt›¤›
ileri sürülmektedir(3,15).
‹leri olgularda ilk önce parmak abdüktörlerinde,
sonras›nda parmak k›sa fleksörlerinde güçsüzlük
ortaya ç›kar. Atrofi, trofik de¤iﬂiklikler geç dönem
bulgusudur(3,7,10,11).

‹diyopatik nedenler
Sinir bas›s›n›n saptanamad›¤› olgular literatürde
idiyopatik olarak adland›r›lmaktad›r. De¤iﬂik çal›ﬂmalarda idiyopatik olgular %13 ile %54 aras›nda bildirilmiﬂtir(3,14,20). ‹diyopatik olgular›n patogenezinde Lam, Linscheid ve ark. (21), Kohno ve
ark. (20) çalﬂmalar›nda Tarsal tünel içerisinde nörovasküler bas› olas›l›¤›n› iﬂaret etmektedirler.
Linscheid (%54) ve Kohno (%100) opere ettikleri olgularda tarsal tünel giriﬂinde tortiyöz posterior tibial ven bildirmiﬂlerdir (20).

153

Tarsal Tünel Sendromu: Literatürün Gözden Geçirilmesi

F‹Z‹K MUAYENE
Tibial sinir ve dallar›n›n traseleri boyunca palpasyon ve perküsyonu tutulan sinir boyunca yay›lan
parestezilere yol açar(3). Medial malleolün hemen posteriorunda Tinel bulgusu pozitiftir(1,3,7,14,22,24). Baca¤a turnike sar›larak lokal iskemi oluﬂturmay› amaçlayan cuff testi veya ayak
bile¤inin eversiyon ve dorsifleksiyonda, metatarsofalangial eklemlerin dorsifleksiyonda tutulmas›
ile 5-10 saniye içerisinde yak›nmalar artmaktad›r(1,22,23). Duyusal tutulumun en erken bulgusu
ayak taban›nda iki nokta diskriminasyonunda bozulmad›r(3,7). Varsa ayak deformiteleri, ödem, yumuﬂak dokudaki kal›nlaﬂmalar kaydedilmelidir(3,15).
TANI
Tarsal tünel sendromunda tan› öncelikle destekleyen anamnez ve muayene bulgular› ile konur(1,3,7,15) (Tablo 2). Lau ve Daniels çal›ﬂmalar›n-

ﬁekil 3-Tarsal tünel sendromu tan› algoritmas›
(Lau ve Daniels’e göre)(4)
durumlarda Bas›nç-duyarl› Duyusal kay›t cihaz›
kullan›labilir (Presure-spesified sensory device)(3). ‹ki nokta diskriminasyonunun hissedilebildi¤i bas›nc› kaydetmekte kullan›lan bu cihaz tuzak nöropatilerde elektrodiyagnostik incelemelere göre çok daha duyarl›, ancak daha az spesifik
sonuçlar vermektedir(25).
Konvansiyonel incelemeler, manyetik rezonans
görüntüleme ve bazen nörosonografi sebebin ortaya konmas›nda, ay›r›c› tan›da ve cerrahinin
planlanmas›nda yararlan›labilecek yöntemlerdir(3,7,14). Özellikle kanal içi lezyonlar›n ve yetersiz tarsal tünel cerrahisinin ortaya konmas›nda
manyetik rezonans görüntüleme en de¤erli tan›
arac›d›r(3).
Ay›r›c› tan›da s›kl›kla bilateral paresteziye sebep
olan polinöropati, iskemi akla gelmelidir. Radikülopati ve pleksopati gibi daha proksimalde yerleﬂmiﬂ lezyonlar, duyu ve motor defisilerin da¤›l›m› ve refleks de¤iﬂiklikleri sayesinde kolayca ayr›labilirler. Derin fleksör kompartmanda olas›

da ayakta a¤r› ve paresteziler, Tinel bulgusunun
pozitif olmas› ve pozitif elektrodiyagnostik sonuçlar triad›n›n tarsal tünel sendromu tan›s›n›n konulmas›nda yeterli oldu¤u, sadece ikisinin varl›¤›nda hastalar›n dikkatle izlenmesi, sadece birisinin varl›¤›nda ise olas› di¤er nedenlerin araﬂt›rlmas› gerekti¤i bildirilmektedir(3) (ﬂekil 3).
Tarsal tünel sendromu tan›s› koyduran tek bir
test yoktur. Elektrodiyagnostik testler tan›y› desteklerler, ay›r›c› tan›da yard›mc› olur, normal olmalar› tan›y› ekarte ettirmez(1,3,15). Abduktor hallusisin uzam›ﬂ distal motor latans› medial plantar
dal tutulumunu, abduktor digiti quintinin uzam›ﬂ
latans› lateral dal tutulumunu temsil eder(12).
Elektrodiyagnostik incelemelerin yetersiz kald›¤›
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yon tart›ﬂ›lmazd›r. En az 3 ay süreyle uygulanm›ﬂ konservaitif tedaviye yan›t vermeyen olgularda cerrahi tedavi düﬂünülebilir(20). Baz› yazarlar bu süreyi 6 ay olarak bildirmektedirler(7,22).
Cerrahi teknik olarak s›kl›kla Lam taraf›ndan tarif edilmiﬂ teknik uygulanmaktad›r(3). Bu teknikte
medial malleolün arkas›ndan geçen ve malleolü
santralize eden e¤ri insizyon kullan›lmaktad›r.
Mann insizyonun medial malleolün yaklaﬂ›k 10
cm proksimalinden ve tibia arka kenar›n›n 2 cm
gerisinden baﬂlat›lmas›n› önermektedir(26). Bu insizyonla fleksör retinakulum proksimalinde yer
alan derin fasya da aç›labilmektedir. Cerrahide
amaç tarsal tünelin hem proksimal, hem de distal zonu içerecek ﬂekilde serbestleﬂtirilmesidir.
Distal zonda lateral ve plantar dallar›n abdüktör
hallusis alt›nda girdikleri kanallar da ayak taban›na do¤ru yaklaﬂ›k 3 cm serbestleﬂtirilmeli, varsa
fibröz bantlar kesilmelidir(3,22). Medial kalkaneal
dal korunmal›d›r. Bölgenin anatomisine dikkat
edilmemesi yetersiz dekompresyon ve sonras›nda rekürrensle sonuçlanabilir(3). Cerrahi genel
anestezi veya lokal anestezi ve hafif sedasyon
eﬂli¤inde yap›labilir. Cerrahi esnas›nda kanamay› azaltmak için kullan›lan turnike bu vakalarda
önerilmemektedir(20). ‹diyopatik olgularda sadece
fleksör retinakulumun kesilerek kanal›n serbestleﬂtirilmesi, posterior tibial sinir disseksiyonu, arter ve venlerin rezeksiyonu gibi farkl› metodlar
tan›mlanm›ﬂt›r(20,22). Kohno ve ark.(20), El-Shazly
(22)
yaz›lar›nda idiyopatik oldu¤u düﬂünülen, sinire temas eden vasküler yap›lar d›ﬂ›nda bas›
oluﬂturan bir lezyonun bulunamad›¤› olgularda
sinir ve vasküler yap›lar aras›na greft yada ya¤
konulmas›n›, fleksör retinakulumun aç›k b›rak›lmas›n› önermektedirler. Hastalar postoperatif 3
hafta boyunca koltuk de¤ne¤i ile mobilize olur ve
opere olduklar› aya¤a yük bindirmezler(3).
Lau ve Daniels(3) tarsal tünel cerrahisi sonras› rekürrensin ileri yaﬂ, motor tutulumun oldu¤u kronik hastal›klar, double crush sendromu, tibial sinirde epinöral skatrizasyon, idiopatik olgular ve
yetersiz cerrahi serbestleﬂtirmeyle ba¤lant›l› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu nedenler aras›nda, double crush sendromu d›ﬂ›nda sadece yetersiz
cerrahi saptanm›ﬂ olgularda tekrar cerrahi yakla-

kompartman sendromu araﬂt›r›lmal›d›r. Bu bölgede oluﬂacak bir kompartman sendromu parmak fleksörlerinin hemen yan›ndan geçen tibial
siniri s›k›ﬂt›racak ve ayn› klinik bulgulara yol açacakt›r. Yürümekle ortaya ç›kan a¤r›n›n bir baﬂka
sebebi nörojenik intermittan kladikasyonda a¤r›
bilateraldir ve dermografik da¤›l›m› farkl›d›r. Morton metatarsaljisinde a¤r› tarsal tünel sendromunun sürekli yan›c› a¤r›s›ndan farkl› olarak ﬂimﬂek
çakar tarzdad›r ve s›kl›kla 3. ve 4. parmaklar aras›nda yerleﬂir. Ay›r›c› tan›da akla gelmesi gereken di¤er patolojiler aras›nda kalkaneal ﬂpurlar,
ayaktaki eklemleri artrozlar›, ligaman ve fasyalar›n inflamasyonlar› say›labilir(7).
TEDAV‹ VE SONUÇLARI
Tarsal tünel sendromu tedavisi konservatif ve
cerrahi tedavi olarak iki baﬂl›kta toplan›r. Akut geliﬂen olgular d›ﬂ›nda, cerrahi tedavi ancak yeterli
konservatif tedavi ile yan›t al›namayan olgularda
düﬂünülmelidir(3).
Konservatif tedavi altta yatan sebebe yönelik
planlan›r. Biyomekanik bozuklu¤u olan olgularda
rahat ayakkab›lar›n, ark desteklerinin, aya¤›n
nötral pozisyonunu sa¤layan ortezlerin kullan›m›
veya tenosinovit saptanan olgularda lokal kortikosteroid enjeksiyonlar› en etkili uygulamalar
olarak gösterilmektedir(3,15). Konservaitif tedavide aya¤›n immobilizasyonu, bantlama ve venöz
çoraplar, NSA‹ ilaçlar, US ve buz uygulamas›, tünel içi bas›nc› azaltarak siniri rahatlatacak tendon ve sinir kayd›rma egzersizleri ve kas güçlendirme programlar› uygulanmaktaysa da konservatif tedavinin etkinli¤ine yönelik kan›ta dayal› bir
makale henüz yay›nlanmam›ﬂt›r(7,15). Lau ve Daniels(3) ve Antoniadis ve Schelgmann(7) yaz›lar›nda lokal steroid ve NSA‹ ilaç enjeksiyonlar›n›n
riskine iﬂaret etmekte, Antoniadis ve Schelgmann tekrarlay›c› enjeksiyonlar›, sonuçlar› çok
de¤iﬂtirmedi¤ini bildirerek, önermemektedirler(3,7). Her iki çal›ﬂmada da medial ark desteklerinin yak›nmalar› artt›rd›¤› bildirilmekdedir.
CERRAH‹ TEDAV‹
Tarsal tünel içerisinde sinire bas› yapan bir yer
kaplay›c› oluﬂumun varl›¤›nda cerrahi endikas-
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d›r. Hastalar subjektif sorgulama ile cerrahi sonras› geliﬂme gösterenler ve göstermeyenler olarak iki gurupta de¤erlendirilmiﬂ, preoperatuar
EMG incelemelerinde iki gurup aras›nda fark
saptanmam›ﬂt›r. Geliﬂme göstermedi¤ini ifade
eden guruba postoperatif EMG incelemesi yap›lm›ﬂ ve bu gurubun %88’inde sinir iletilerinde aﬂikar düzelme saptanm›ﬂt›r. Cerrahi öncesi yak›nmalar› ﬂiddetli olanlar cerrahiden daha fazla faydalanm›ﬂlard›r. Ayakta deformitelerin varl›¤› istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Bel a¤r›s›,
depresyon, romatoid artrit ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, daha önce baﬂka nedenlerle geçirilmiﬂ çok say›da cerrahi operasyonun varl›¤›nda baﬂka cerrahi sonras› baﬂar›n›n azald›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Yazar ve ark. özellikle kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›n›n varl›¤›nda cerrahiyi
önermemektedirler(29). Takakura ve ark. en kötü
sonuçlar›n idiyopatik ve posttravmatik olgularda
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir(3).
Pfeiffer ve Cracchiolo(30), Ward ve Porter(1) ve
Lau ve Daniels(3) yaz›lar›nda tibial sinire bas› yapan yer kaplayan oluﬂum veya fokal neden gösterilemedi¤inde cerrahi seçene¤inin tekrar ve
dikkatle de¤erlendirilmesi ve hastalara yak›nmalar›n›n tamamen geçmeyebilece¤inin anlat›lmas›n› önermektedirler(1,3).

ﬂ›m endikedir. Lau ve Daniels laboratuar ortam›nda pes cavus deformitesinin varl›¤›nda tarsal
tünel serbestleﬂtirmesinin tibial siniri daha da
gerdi¤ini göstermiﬂlerdir.
Yetersiz cerrahinin araﬂt›r›lmas›nda manyetik rezonans görüntüleme en de¤erli tan› arac›d›r(3).
Yetersiz serbestleﬂtirme saptanan olgularda tarsal tünelin yeniden serbestleﬂtirilmesi ile ilgili literatürde az say›da yaz› vard›r. Revizyon cerrahisinde epinöral skatrizasyon olmayan olgularda
sonuçlar daha iyi bulunmuﬂtur(3). Campbell ve
ark. revizyon cerrahisinde serbestleﬂtirlen tibial
sinir etraf›na otojen safen ven grefti sar›lmas›n›n
tekrar epinöral skatrizasyon oluﬂumunu ve rekürrensi azaltt›¤›n› bildirmiﬂlerdir(22).
CERRAH‹ SONUÇLAR
Baﬂar›s›z Konservatif tedavi sonras› uygulanan
cerrahi ile oldukça baﬂar›l› sonuçlar elde edilmiﬂ
pek çok makale yay›nlanm›ﬂt›r. Edwards ve
ark.(27) 1969 y›l›nda 16 olguluk serilerinde %88
mükemmel, Baille ve ark.(28) 1998 y›l›nda 47 olguluk serilerinde %72 mükemmel, %30 komplikasyon, Gondring ve ark.(29) 2001y›l›nda 60 vakal›k serilerinde %85 mükemmel baﬂar›, %7
komplikasyon oranlar› bildirmiﬂlerdir. Ancak 1994
y›l›nda Pfeiffer ve Cracchiolo (30 olgu, ortalama
31 ayl›k izlem) (30) ve 1998 y›l›nda Ward ve Porter (22 olgu, ortalama 20 ayl›k izlem)(1) yay›nlar›nda uzun dönemde baﬂar›n›n s›ras›yla %44 ve
%42’ye geriledi¤ini bildirmiﬂlerdir. Her iki yaz› da
izlem sürelerinin di¤er çal›ﬂmalara göre oldukça
uzun olmas› ve iyi seçilmiﬂ subjektif sorgulamalar› sebebiyle uzun dönem baﬂar›n›n de¤erlendirilmesinde önemlidir. Ward ve Porter çal›ﬂmalar›nda erken postoperatif dönemde %73 olan baﬂar›n›n ortalama 20 ayl›k izlem sonras›nda
%42’ye geriledi¤ini bildirmiﬂlerdir(1).
Gondring ve ark.(29) 2003 y›l›nda yapt›klar› ve
cerrahi tedavi sonras› baﬂar›y› objektif ve subjektif kriterler yard›m›yla de¤erlendirdikleri 60 olguluk çal›ﬂmada (3 ayl›k takip) %85 klinik baﬂar›ya
karﬂ›n hastalar›n sorgulanmas›nda %72 tatminkar, %51 belirgin, %29 hafif iyileﬂme bulmuﬂlar-

SONUÇ
Tarsal tünel sendromu, s›kl›kla aya¤›n di¤er patolojilerine eﬂlik eden ve bu sebeple gözden kaç›r›labilen bir tuzak nöropatidir. Konservatif tedaviye yan›t vermeyen olgularda cerrahi tedavi
önerilmektedir. Tarsal tünel sendromuna yol
açan patolojinin tipi ve eﬂlik eden di¤er patolojiler
cerrahi baﬂar›y› etkilemektedir. Bu nedenle cerrahi öncesi vakalar›n dikkatle de¤erlendirilmesi
ve cerrahi sonras› beklentiler konusunda yeterince ayd›nlat›lmas› önerilmektedir.
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