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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Vokal kord paralizilerinin takibinde
larenjeal elektromiyografinin önemi
The value of laryngeal electromyography in the prognosis of vocal cord paralysis
Dr. Timur AKÇAM,1 Dr. Murat KÖSE,3 Dr. Ümit H›d›r ULAﬁ,2 Dr. Mustafa GEREK,1 Dr. Yalç›n ÖZKAPTAN1

Amaç: Larenjeal elektromiyografinin (EMG) vokal
kord paralizili hastalar›n izlenmesindeki de¤eri araﬂt›r›ld›.

Objectives: We investigated the value of laryngeal
electromyography (EMG) in monitoring patients with
vocal cord paralysis.

Hastalar ve Yöntemler: Vokal kord paralizisi saptanan
40 hastan›n (10 kad›n, 30 erkek; ort. yaﬂ 32; da¤›l›m 18
-61) tiroaritenoid ve krikotiroid kaslar›n›n EMG ile takibi
yap›ld›. Semptomlar›n baﬂlang›c›ndan sonra 1-3 ay
aras›nda baﬂvuran hastalar (n=14) birinci grupta, 12
aydan sonra baﬂvuran hastalar (n=26) ikinci grupta incelendi. Elektromiyografi grup 1’de bir y›l boyunca üç
ayda bir; grup 2’de üçüncü ve alt›nc› aylarda tekrarland›.

Patients and Methods: Cricothyroid and thyroarytenoid
muscles of 40 patients (10 females, 30 males; mean age 32
years; range 18 to 61 years) with vocal cord paralysis were
monitored with laryngeal electromyography. The patients
were divided into two groups according to time to presentation after symptom onset, i.e. within 1-3 months (group 1;
n=14), and after at least 12 months (group 2; n=26).
Electromyography was repeated every three months in
group 1, and in the third and sixth months in group 2.

Bulgular: Birinci grupta ilk EMG incelemelerinde toplam
21 larenjeal sinirde polifazik reinnervasyon potansiyeli ve
parsiyel aksonal dejenerasyon ile uyumlu bulgular saptand›. Bu olgularda geri dönüﬂüm beklendi. Tekrarlanan
EMG incelemelerinde bunlar›n 17’sinde normal sonuçlar
elde edildi. Buna göre, prognostik tahmin oran› %80.9
(17/21) bulundu. ‹kinci grupta hiçbir olguda reinnervasyonu düﬂündürecek polifazik potansiyel kayd› veya motor
ünit potansiyeli saptanmad›. Birinci grupta yer alan hastalarda en erken düzelme dördüncü ayda, en geç düzelme
ise 11. ayda (ort. 6.4 ay) gözlendi. ‹kinci grupta yer alan
hastalar semptomlar›n›n baﬂlang›ç tarihinden itibaren en
az 18 ay süresince izlendi ve hiçbir hastada klinik ve
elektrofizyolojik iyileﬂme saptanmad›.

Results: Initial EMG examinations showed polyphasic
reinnervation potentials and partial axonal degeneration in 21 laryngeal nerves in group 1. Recovery was
expected in these patients. Repeat EMGs revealed
normal findings in 17 laryngeal nerves, yielding a prognostic estimation of 80.9% (17/21). In group 2, none of
the patients demonstrated polyphasic potentials or
motor unit potentials suggesting reinnervation on
admission. The earliest and latest recoveries were
observed in the fourth and eleventh months (mean 6.4
months) in group 1, respectively. However, group 2
patients were followed-up for at least 18 months after
the onset of their symptoms and none manifested clinical and electrophysiologic improvement.

Sonuç: Erken dönemde, EMG’nin vokal kord paralizilerinin prognozunun tahmin edilmesinde oldukça do¤ru
bilgi sa¤layabilen bir yöntem oldu¤u görüldü.

Conclusion: Our data suggest that EMG is a useful
technique in the estimation of prognosis of patients presenting in the early period of vocal cord paralysis.

Anahtar Sözcükler: Elektromiyografi; larenks hastal›klar›;
vokal kord paralizisi/tan›; ses hastal›klar›/tan›.

Key Words: Electromyography; laryngeal diseases; vocal
cord paralysis/diagnosis; voice disorders/diagnosis.
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tor son plak d›ﬂ›nda bir pozisyonda ise, dinlenme s›ras›nda düz bir izoelektrik çizgi al›n›r ve herhangi
bir elektriksel aktivite oluﬂmaz. Aktivite oluﬂtu¤u
takdirde ise bu anormal spontan aktivite olarak adland›r›l›r. Fibrilasyon potansiyelleri, pozitif keskin
dalgalar, miyotonik boﬂal›mlar, kompleks repetitif
deﬂarjlar, nöromiyotini, miyokimi ve fasikülasyonlar EMG’de saptanabilen anormal spontan aktivitelerdir. Genel olarak larengeal EMG’de tiroaritenoid
ve krikotiroid kaslar›n fonksiyonu incelenmektedir.
Elde edilen elektrofizyolojik yan›tlara göre kas›n innervasyonu hakk›nda bilgi sahibi olunmaktad›r.

Elektromiyografi (EMG) uygulamas›n›n tarihi
1920’li y›llara kadar uzansa da ilk defa 1944 y›l›nda
Weddell ve ark. taraf›ndan intrensek larengeal kaslardan i¤ne elektrotlar ile kas aksiyon potansiyelleri
kaydedilmiﬂ, ard›ndan Feinstein ve ark. taraf›ndan
larengeal elektromiyografi (LEMG) incelemesinin
klinik önemi vurgulanm›ﬂt›r.[1] Özellikle 80’li y›llardan sonra larengeal hastal›klar›n tedavisinde Botilinum toksini enjeksiyonu için intrensek larengeal
kaslar›n tespitinde kullan›lmas› ile daha çok gündeme gelmiﬂtir.[2-4]
Vokal kord hareket bozukluklar› ço¤unlukla indirekt larengoskopik muayene ya da endoskopik larengoskopiye dayanmaktad›r. Glottografi, stroboskopi veya foniatrik teknikler gibi di¤er metodlar ise
spesifik larengeal sinir patolojilerinin s›n›fland›r›lmas›nda yetersiz kalmaktad›r. Larengeal elektromiyografi gibi elektrodiagnostik yöntemler ise spesifik
larengeal lezyonlar› tan›mlamada yard›mc› olmaktad›r.

Klinik olarak kas paralizisi oldu¤unda sinirin kasa elektriksel uyar› iletmesinde bir engel söz konusudur. Nöropraksi, bu durumun geri dönüﬂümlü oldu¤unu; aksonotimezis, aksonlar›n parsiyel veya
tam dejenerasyonunu; nörotimezis ise sinirin tam
kesisini ifade eder. Nöropraksi durumunda elektriksel sessizlik olabilmesine ra¤men, birçok olguda istemli kas aktivitesi yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda baz› tek
aksiyon potansiyelleri oluﬂabilir. Bunun aksine, dejeneratif bir paralizide baﬂlang›çtan sonraki ilk üç
hafta içinde bir elektriksel sessizlik oluﬂur, bunu takiben EMG’de tipik denervasyon bulgular› gözlenir.[5] Periferik sinirlerin etkilenmesi durumunda
elektromiyografik olarak reinnervasyon ve denervasyon düﬂündürecek bulgular Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.[6]

Elektromiyografi günümüzde kas aktivitesini
objektif olarak ölçebilen bir metottur. Kas lifine ulaﬂan bir sinir uyar›s›, aksiyon potansiyeli oluﬂturan
bir kas lifi depolarizasyonuna neden olarak, kasta
istemli bir hareket baﬂlat›r. ‹skelet çizgili kas›nda kas›lman›n oluﬂmas›ndaki yap›sal birim motor ünittir
ve bir motor ünit (MÜ) birçok çizgili kas lifinden
meydana gelmektedir. Motor ünitler kas deviniminin temel birimleridir ve i¤ne EMG’si de motor ünit
aksiyon potansiyellerini yans›tmaktad›r. Elektromiyografide al›nan kay›t örnekleri, elektrodun ucu ve
yak›n›ndaki kas liflerinin aksiyon potansiyellerini
zaman ve yer boyutlar› içinde toplar ve bunlar›n
toplam› motor ünit aksiyon potansiyellerini (MÜP)
oluﬂturur. ‹¤ne elektrot çizgili kasa girdi¤inde, mo-

Vokal kord paralizilerinin tan›s›nda ve prognostik de¤erlendirmesinde zaman zaman güçlüklerle
karﬂ›laﬂ›lmakta ve bu durum uygulanacak tedavinin
seçimini ve zaman›n› etkileyebilmektedir. Larengeal
elektromiyografi larenksin nöromusküler durumunu de¤erlendiren, vokal kord immobilitesi saptanan
olgularda tan› konulmas›n› sa¤layan ve takip eden

TABLO I
PER‹FER‹K S‹N‹R DENERVASYON VE RE‹NERVASYONUNUN ELEKTROM‹YOGRAF‹K BULGULARI

Spontan aktivite

‹stemli aktivite

Aktif Denervasyon

Kronik Denervasyon

Reinnervasyon

Komplex repetetif deﬂarjlar
Fibrilasyon potansiyelleri
Pozitif diken dalga
Düﬂük Voltaj
Elektriksel sessizlik veya
spontan aktivite

Küçük, tek MÜP

De¤iﬂken SMÜP aktivitesi

Hafif rekrutman
düﬂük voltaj

Güçlü rekrutman
Sinkinezi
Dev SMÜP
Polifazik SMÜP
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dönemlerde prognostik de¤erlendirmeye imkan
sa¤layan objektif bir testtir. Bu çal›ﬂmada vokal kord
paralizili hastalar›n LEMG ile takibi yap›larak vokal
kord paralizilerinin klinik seyrinin takibi ve tedavi
gerekti¤inde bunun zamanlamas› hakk›nda sa¤layabilece¤i faydalar›n araﬂt›r›lmas› amaçland›.

di. ‹nceleme s›ras› ile paralitik taraf KT kas›, sa¤lam
taraf KT kas, paralitik taraf TA kas ve sa¤lam taraf
TA kas› de¤erlendirilecek ﬂekilde yap›ld›. Larengeal
elektromiyografi incelemesinde disposable konsantrik i¤ne elektrot (Medtronic®; 50 mm x 0.46 mm ülke: Danimarka) ve Coaxial i¤ne elektrot kablosu
(Medtronic®; 1 m ülke: Danimarka) ve toprak elektrodu olarak Dantec Medtronic® Ground electrode
(18.5 cm) kullan›ld›. Filtre ayar› 5 Hz.-5 kHz. aras›nda tutuldu.

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂma ses k›s›kl›¤› ﬂikayeti ile klini¤imize
baﬂvuran ve muayene sonucunda vokal kord immobilitesi saptanan hastalar ile yap›ld›. Çal›ﬂmaya
semptomlar›n baﬂlang›c›ndan sonraki bir-üç ay aras›nda ve 12 aydan sonra müracaat eden 40 olgu (10
kad›n (%25), 30 erkek (%75); ort. yaﬂ 32±13; da¤›l›m
18-61) dahil edildi. Semptomlar›n baﬂlang›c›ndan
sonra bir-üç ay aras›nda müracaat eden hastalar birinci grubu, 12 aydan sonra müracaat eden hastalar
ise ikinci grubu oluﬂturdu. Birinci gruba dahil edilen
hastalar üç ayda bir en az bir y›l süre ile, ikinci gruba dahil edilen hastalar ilk muayeneden sonraki
üçüncü ve alt›nc› aylarda larengeal EMG ile takip
edildi.

‹nceleme s›ras›nda hasta s›rtüstü pozisyona getirildi. Baﬂ›n hafif ekstansiyona gelmesi için omuz alt›na destek yast›k konuldu. Böylece LEMG’nin oluﬂumunu kolaylaﬂt›ran larengeal anatomik oluﬂumlar olan tiroid çentik, krikoid k›k›rdak, krikotiroid
membran belirginleﬂtirildi. Krikotiroid kasa ulaﬂmak için tiroid çentikten hayali olarak çizilen vertikal hatt›n krikotiroid membran› kesti¤i noktan›n
(orta hatta) yaklaﬂ›k 0.5 cm lateralinden bipolar konsantrik i¤ne elektrot yerleﬂtirilerek cilt ve ciltalt› geçildi. ‹¤ne elektrot 30-45° laterale do¤ru krikoid k›k›rdak üzerinde kalacak ﬂekilde yöneltildi. Krikotiroid kas için i¤ne elektrot genellikle 1-1.5 cm kadar
ilerletildi¤inde kasa ulaﬂ›ld›. Tiroaritenoid kasa
ulaﬂmak için i¤ne elektrot orta hatt›n 0.5 cm lateralinde ve krikoid ark›n üst s›n›r› hizas›nda olacak ﬂekilde ilerletildi, cilt, ciltalt› ve krikotiroid membran
geçilerek orta hattan 0.3-0.5 cm laterale do¤ru yönlendirildi. Ard›ndan i¤ne elektroda üç boyutlu bir
hareket verdirilerek arka, yukar› ve laterale do¤ru
30-45° aç›land›r›larak ilerletildi. Genellikle TA kas
için i¤ne elektrot 2.0-3.0 cm ilerletildi¤inde kasa ulaﬂ›ld›. Bu esnada kas aktivasyonunu sa¤lamak için
hastadan /e/ seslisini orta ﬂiddette seslendirmesi istendi. Elde edilen EMG yan›tlar› monitörden izlenerek ve dinlenerek kas grubu içine insersiyon yap›l›p
yap›lmad›¤› takip edildi.

Hastalar›n tümünden detayl› öykü al›nd›, kulak
burun bo¤az ve nörolojik muayeneleri yap›ld›. Larengeal teleskop ile larenks muayenesi yap›larak vokal kordlar›n durumu, pozisyonu, aritenoid kartilaj›n yerleﬂimi, kompansasyonun oluﬂup oluﬂmad›¤›
ve di¤er larengeal yap›lar de¤erlendirildi. Bu muayeneyi tolere edemeyen olgularda larenks, transnazal fiberoptik larengoskopi ile de¤erlendirildi.
Etyolojisi belirli olan hastalar haricindeki tüm
hastalarda etyolojiyi tan›mlamaya yönelik çal›ﬂmalar yap›ld›. Etyolojiyi belirlemeye yönelik çal›ﬂmalar
sürdürülürken iki y›ldan daha uzun süredir vokal
kord paralizisi olan, tüm etyolojik araﬂt›rmalara karﬂ›n patoloji saptanamayan, krikoaritenoid eklem fiksasyonunun ekarte edildi¤i hasta grubu idiyopatik
olarak kabul edildi.

Her iki kas incelemesinde i¤ne elektrot ucunun
strep kaslara girme ihtimali oldu¤undan yerleﬂtirildikten sonra al›nan yan›tlar›n strep kaslardan kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›n› anlamak için hastan›n
baﬂ› hafifçe kald›r›larak boyna pozisyon verildi ve
bu s›rada artan ve de¤iﬂiklik gösteren elektriksel aktivite de¤erlendirilmeye al›nmayarak i¤ne elektroda
yeniden pozisyon verdirildi.

Larengeal elektromiyografi incelemeleri Dantec
Counterpoint Electromyography (Danimarka) cihaz› ile yap›ld›. Tüm hastalara uygulaman›n amac› ve
nas›l yap›laca¤› hakk›nda bilgi verilerek onaylar›
al›nd›. ‹nferior larengeal sinirin (RLN) de¤erlendirilmesi için tiroaritenoid (TA) kas ve süperior larengeal sinirin (SLN) de¤erlendirilmesi için krikotiroid
(KT) kas seçildi. Her iki hemilarenkste (paralitik
olan ve olmayan taraflarda) en az iki noktadan olacak ﬂekilde kay›t yap›ld›. Toprak elektrot hastan›n
sol el bile¤inde olacak ﬂekilde ›slat›larak yerleﬂtiril-

Elektromiyografi kay›tlar› dinlenme halinde, hafif kas›da ve maksimal kas›da olacak ﬂekilde üç bölümde yap›ld›. ‹lk olarak hastaya kendisini tamamen rahat ve gevﬂek b›rakmas› izah edildi ve sonra
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kar›ﬂ›kl›k oluﬂturmamas› ve standardizasyonun sa¤lanmas› için ayn› ekip taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.

incelenecek kas›n dinlenmedeki durumu ve spontan
aktivitenin varl›¤› araﬂt›r›ld›. ‹¤ne elektrodun kasa
girdi¤i anda oluﬂan elektriksel aktivitesi takip edildi
ve ilk dalga paternleri giriﬂ aktivitesi olabilece¤inden kayda al›nmad›. Ard›ndan hafif ﬂiddette /e/
sesi ile hastada oluﬂan istemli MÜ rekrutman›
de¤erlendirildi. Bu iﬂlem için en az 20 MÜP ortalamas› al›nd›. Üçüncü olarak hastadan sürekli ve yüksek tonda /e/ seslisini kullanmas› istenerek motor
ünit konfigürasyonu, interferans paterni de¤erlendirildi.

BULGULAR
Çal›ﬂmaya dahil edilen 40 olgunun indirekt larengoskopik muayenesi sonucunda 16’s›nda (%40)
sa¤, 20’sinde (%50) sol, dördünde (%10) iki tarafl›
vokal kord immobilitesi saptand› ve LEMG ile vokal
kord paralizisi tan›s› do¤ruland›. Etyolojik araﬂt›rma
sonucunda olgular›n %52’sinde cerrahi, %13’ünde
viral etkenler, %10’unda travma, %5’inde akci¤er infiltrasyonu, %3’ünde kardiyomegali vokal kord paralizisinden sorumlu bulundu. Olgular›n %17’sinde
ise herhangi bir etyolojik faktör saptanamad› ve idiyopatik olarak de¤erlendirildi.

Hastalar›n elektromiyografik sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde; reinnervasyonun göstergesi olarak polifazik reinnervasyon potansiyellerinin kayd›, denervasyonun göstergesi olarak da fibrilasyon potansiyelleri, pozitif keskin dalga ve MÜP’lerinde uzama
elektrofizyolojik kriterler olarak kabul edildi. Larengeal elektromiyografi incelemeleri s›ras›nda elde
edilen fibrilasyon potansiyeli ve pozitif keskin dalga
potansiyelleri ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›ld›:

Olgular›n etkilenen sinirlere göre vokal kordlar›n
pozisyonlar› de¤erlendirildi¤inde; çal›ﬂmaya al›nan
40 olgudaki 44 paralitik vokal kordun 28’i (%63.63)
paramedian pozisyonda, 11’i (%25) intermediate pozisyonda, beﬂi (%11.37) lateral pozisyonda de¤erlendirildi. Elektrofizyolojik olarak incelenen larengeal sinirler de¤erlendirildi¤inde; 40 hastan›n 80 vokal kordunda toplam 69 larengeal sinirde patolojik
zedelenme saptand›. Bunlar›n 24’ünde (%34.78) sol
inferior larengeal sinir, 20’sinde (%28.98) sa¤ inferior larengeal sinir, 11’inde (%15.94) sa¤ süperior larengeal sinir ve 14’ünde (%20.3) sol superior larengeal sinir etkilenmesi saptand›. ‹ncelenen 11 larengeal sinir elektrofizyolojik olarak normal saptand›. Birinci grupta yer alan hastalarda rekürren ve süperior larengeal sinir tutulumu oldu¤unda vokal kordlar›n intermediate pozisyonda, sadece rekürren larengeal sinir tutulumu oldu¤unda ise vokal kordlar›n paramedian pozisyonda oldu¤u saptand›. ‹kinci
grupta yer alan hastalarda ise hem rekürren hem de
süperior larengeal sinir tutulumu olan 16 vokal kordun beﬂi lateral, 11’i paramedian pozisyonda, sadece rekürren larengeal sinir tutulumu olan 14 vokal

0: Fibrilasyon potansiyeli veya pozitif keskin dalga yok,
+: En az iki kas alan›nda s›ral› kal›c› / devam etmeyen,
++: ‹ki veya üç kas alan›nda orta dereceli say›da,
+++: Birçok kas bölgelerinde,
++++: ‹ncelenen tüm kas alanlar›nda ekran›n fibrilasyon potansiyelleri ile kaplanmas›.
Elde edilen bulgular Kaufmann’n›n belirlemiﬂ oldu¤u evreleme kriterlerine göre evrelendirildi (Tablo 2).[7]
Kas örneklemeleri her iki taraftaki kaslar için ayr› ayr› noktalardan ikiﬂer defa tekrarland›, i¤ne
elektrodun yerleﬂtirilmesi ve oluﬂan elektrofizyolojik veya patolojik potansiyellerin de¤erlendirilmesi,
TABLO II

LEMG’DE KAUFMANN EVRELEMESI
Evre
I
II
III
IV

Spontan aktivite

Rekrutman

Dalga Morfolojisi

Yorum

Yok
Yok
Var
Var

Normal
Azalm›ﬂ
Azalm›ﬂ
Yok

Normal
Polifazik ünit
Polifazik ünit
Fibrilasyon

Normal fonksiyon
Eski Hasar*
Devam eden innervasyon ya da iyileﬂme**
Denervasyon

*Düﬂük amplitüdlü kompleks istemli MÜP’ler düzelmenin mümkün oldu¤u devam eden reinnervasyon ** Geniﬂ polifazik istemli MÜP’ler ise
düzelmenin beklenmedi¤i rejenerasyonu tamamlam›ﬂ eski hasar› gösterir.
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7
6

Evre 3
Evre 2
Evre 1

4

Say›

Say›

5
3
2
1
0

Sa¤ inferior

Sa¤ superior

Sol inferior

Sol superior

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Evre 2
Evre 1

Sa¤ inferior

Sa¤ superior

Sol inferior

Sol superior

ﬁekil 1- Birinci grup olgular›n ilk LEMG bulgular›na göre Kaufmann evrelendirmesi.

ﬁekil 2- Birinci grup olgular›n son kontrollerindeki LEMG bulgular›na göre Kaufmann evrelendirmesi.

kordun 11’i paramedian pozisyonda, üçü intermediate pozisyonda saptand›.

yon potansiyeli saptand› ve hastalar›n takip edilmesine karar verildi.

Birinci gruba dahil edilen olgular›n semptomlar›n›n baﬂlang›c› ortalama 2.0±0.5 ayd›r. Bu gruptaki 14
hastan›n alt›s›nda sa¤ vokal kord paralizisi, sekizinde sol vokal kord paralizisi saptand›. Vokal kord
paralizisi saptanan hastalar›n hepsinde LEMG’de
RLN etkilenmesi bulundu. Ayr›ca sa¤ vokal kord
paralizisi olan hastalar›n ikisinde, sol vokal kord
paralizisi saptanan hastalar›n alt›s›nda SLN sinir tutulumu da saptand›. Hiçbir olguda izole SLN tutulumu saptanmad›. Bu gruba dahil edilen olgular›n
ilk ve son kontrollerindeki LEMG sonuçlar›na göre
yap›lan Kaufmann evrelemesine göre da¤›l›m› ﬁekil
1, 2’de gösterildi.

‹kinci gruptaki 26 hastan›n 12’sinde sol vokal
kord paralizisi, 10’unda sa¤ vokal kord paralizisi ve
dördünde de iki tarafl› vokal kord paralizisi saptand›. Vokal kord paralizisi saptanan olgular›n hepsinde hem SLN hem de RLN etkilenmesi bulundu. ‹lk
baﬂvuruda yap›lan LEMG incelemelerinin hiçbirinde reinnervasyonu düﬂündürecek artm›ﬂ polifazik
potansiyel kayd› al›nmam›ﬂ, tümünde rekrutmanda
seyrelme ve MÜP sürelerinde art›ﬂ izlenmiﬂtir. Tekrarlayan LEMG incelemelerinde denervasyonun
göstergesi olan bu bulgular devaml›l›k gösterdi¤inden hastalar kronik dönemde kabul edildi. Bu gruba
dahil edilen olgular›n ilk ve son kontrollerindeki
LEMG sonuçlar›n›n Kaufmann evrelemesine göre
da¤›l›m› ﬁekil 3, 4’de gösterildi.
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Birinci grupta yer alan hastalarda en erken düzelme dördüncü ayda, en geç düzelme ise 11. ayda (ort.
6.42±1.94 ay) gözlendi. ‹kinci grupta yer alan hastalar semptomlar›n›n baﬂlang›ç tarihinden itibaren en
az 18. aya kadar takip edildi, hiçbir hastada klinik ve
elektrofizyolojik olarak iyileﬂme saptanmad›.
Larengeal elektromiyografi uygulamas› esnas›nda TA kas için yap›lan araﬂt›rmalarda i¤ne elektrotun aﬂ›r› ilerletilmesine ba¤l› olarak endolarenkse girilmesi ile dört hastada paroksismal iritatif öksürük

Evre 4
Evre 3
Evre 2
Evre 1

Sa¤ inferior

Sa¤ superior

Sol inferior

Say›

Say›

Birinci gruptaki 14 hastan›n ilk LEMG incelemesinde, süperior ve inferior larengeal sinir kay›tlar›nda, toplam 21 larengeal sinirde polifazik reinnervasyon potansiyeli ve parsiyel aksonal dejenerasyon ile
uyumlu elektromiyografik bulgular saptand›. Bu olgular nöropraksik olarak kabul edildi ve geri dönüﬂüm beklendi. Tekrarlanan LEMG incelemelerinde
bu 21 sinirin 17’sinde Kaufmann evreleme kriterlerine göre normal elektromiyografik sonuçlar elde
edildi. Buna göre incelenen larengeal sinirlerin geri
dönüﬂümü 17/21 olarak bulundu ve prognostik tahmin oran› %80.95 olarak saptand›. Geri kalan dört
larengeal sinirde artm›ﬂ polifazik MÜP ve fibrilas-

Sol superior

ﬁekil 3- ‹kinci grup olgular›n ilk kontrollerindeki LEMG bulgular›na göre Kaufmann evrelendirmesi.
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ﬁekil 4- ‹kinci grup olgular›n son kontrollerindeki LEMG bulgular›na göre Kaufmann evrelendirmesi.
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oluﬂtu. Bu durumda i¤ne elektrot insersiyon yerinden ç›kar›larak çal›ﬂmaya ara verildi. Hastan›n ﬂikayetleri geçti¤inde örnekleme yeniden yap›ld›. Bunun d›ﬂ›nda hastalarda herhangi bir komplikasyon
ile karﬂ›laﬂ›lmad›.

nöromusküler aktivite elde edilirken, vokal kord paralizisi olan olgularda aktivite gözlenememektedir.
Bazen paralitik vokal kordda klinik olarak immobil
olmas›na karﬂ›n istemli MÜ’ler görülebilmektedir.
Bu durumda di¤er kordun da elektrofizyolojik olarak de¤erlendirilmesi ve MÜ’lerin frekans ve genlik
ölçüsünün araﬂt›r›lmas› gerekmektedir.[12]

TARTIﬁMA
‹ndirekt larengoskopi ve videolarengostroboskopi ile intrensek larengeal aktiviteyi sa¤layan kas
gruplar›n›n ve bunlar›n innervasyonunu sa¤layan
sinirlerin patolojilerini de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. Larengeal elektromiyografi, temel olarak
herhangi bir larengeal kas grubunda oluﬂan aksiyon
potansiyeli depolarizasyonunun elektriksel kayd›n›
yapan bir tekniktir.

Vokal kord paralizilerinde genel olarak paralizinin baﬂlang›c›ndan iki-üç hafta sonra denervasyon
bulgular› ortaya ç›kmaktad›r. ‹lk olarak fibrilasyon
potansiyelleri, daha ileri dönemlerde ise pozitif keskin dalga potansiyelleri izlenmektedir. Bu potansiyeller fonasyon ve respirasyon esnas›nda düzensizdirler ve bu hareketler ile korelasyon göstermezler.
Larengeal sinir rejenerasyonu olan olgularda polifazik potansiyeller ortaya ç›kar.[5] Zedelenmeyi takip
eden ilk bir ayda MÜ aktivitesinin bulunmamas›n›n
kötü prognozun bir göstergesi oldu¤u ifade edilmesine karﬂ›n,[13] Gupta ve Bastian[14] vokal kord paralizisinden üç hafta sonra yap›lan LEMG’de MÜP saptanamayan iki hastas›nda iyileﬂme oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu konuda tam bir fikir birli¤i olmamas›na
ra¤men, genel olarak dört haftadan daha k›sa süreli
vokal kord paralizili olgularda LEMG’nin prognostik amaçl› kullan›lmas› önerilmemektedir.[15] Biz de
bu nedenle erken dönem hasta grubuna dahil edilen
tüm hastalara en erken birinci ayda LEMG çal›ﬂmas› yapmay› tercih ettik.

Vokal kord paralizilerinde; rekürren larengeal sinir tutulumunun olmas› durumunda vokal kordun
paramedian pozisyonda, rekürren ve süperior larengeal sinir tutulumlar›n›n birlikte oldu¤u olgularda
ise intermediate pozisyonda oldu¤u belirtilmektedir.[8,9] Bu çal›ﬂmada da erken dönem vokal kord paralizili hastalarda rekürren ve süperior larengeal sinir tutulumu oldu¤unda vokal kordlar›n intermediate pozisyonda, sadece rekürren larengeal sinir tutulumu oldu¤unda ise paramedian pozisyonda oldu¤u saptand›. Kronik dönemde oldu¤u kabul edilen
hastalarda ise sinir tutulumu ile vokal kordun pozisyonu aras›nda bir iliﬂki saptanmad›. Bu hastalarda
vokal kord pozisyonunun sinir tutulumundan ba¤›ms›z bulunmas›nda özellikle krikoaritenoid eklem
mobilitesi veya ankilozunun, krikotiroid kas›n fonksiyonel durumunun, denerve kaslardaki fibrozis derecesinin etkili oldu¤u ileri sürülmektedir.[9,10]

Vokal kord paralizilerinde özellikle erken dönemde prognozun klinik olarak tahmininde zorluklarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Larengeal elektromiyografi,
larenks intrensek kaslar›n›n elektrofizyolojik durumunu göstermesi nedeniyle di¤er tan› ve takip
amaçl› inceleme ve görüntü yöntemlerine üstünlük
sa¤lamaktad›r. Larengeal elektromiyografi uygulamas›nda MÜP yoklu¤u, fibrilasyon potansiyeli veya
pozitif keskin dalgan›n mevcudiyetinin denervasyonu gösterdi¤i, polifazik potansiyelin ise genellikle
reinnervasyonun göstergesi oldu¤u belirtilmektedir.[16] Erken dönem olgular›n LEMG ile yap›lan incelemelerinde rekrutmanda azalma ve polifazik reinnervasyon potansiyel kayd› al›nm›ﬂ olan olgular
parsiyel aksonal dejenerasyon olarak de¤erlendirilmiﬂ ve bu olgularda sinir fonksiyonlar›nda rejenerasyon beklenmiﬂtir. Buna göre erken dönemde
LEMG’nin prognostik tahmin oran› %80.95 olarak
saptanm›ﬂt›r. Motor ünit potansiyeli yoklu¤u ya da
azalmas› olan olgularda iyileﬂme beklemedikleri olgular› da dahil ederek yapt›klar› çal›ﬂmalarda Par-

Vokal kord paralizisi saptanan hastalar›n kontrolleri s›ras›nda s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan soru hastan›n ﬂikayetlerinin normale dönüp dönmeyece¤i ve dönecekse bu durumun ne kadar zaman alaca¤›d›r. Larengeal elektromiyografi ile sinir lezyonunun yeri
ve karakteri (üst ve alt motor nöron tipi) hakk›nda
bilgi sahibi olunabilirken, sinirin etkilenme durumu, patolojinin fonksiyonel mi yoksa organik mi oldu¤unun ay›r›m›, nöropati ve miyopati ayr›m› ve larengeal eklem patolojileri ile yutma fonksiyonunun
özellikle farengeal faz›ndaki de¤iﬂikliklerin de¤erlendirilmesi (TA, KT ve krikofarengeal kas incelenmesi), elde edilen elektrofizyolojik yan›t›n durumuna göre prognozun de¤erlendirilmesi ve uygulanacak tedaviye yön verilmesi sa¤lanabilmektedir.[3,11]
Aritenoid subluksasyonu olan hastalarda normal
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nes ve Satya-Murti[13] %90, Elez ve Çelik[18] %80 oran›nda prognozu do¤ru olarak tahmin etmiﬂlerdir.
Gupta ve Bastian[14] ise iyi prognoz bekledikleri 10
hastan›n yedisinde, kötü prognoz bekledikleri sekiz
hastan›n alt›s›nda LEMG ile do¤ru tahmin yapt›klar›n› belirtmektedirler. Bizim çal›ﬂmam›zda erken olgular›n tümünde MÜP saptand›¤›ndan iyileﬂme
beklenmeyen olgu yoktu.

bu yönlerde araﬂt›rmalar yap›lmas› önerilmektedir.[7,16] Çal›ﬂmam›zda birinci grupta yer alan hastalarda en erken iyileﬂme dördüncü ayda, en geç iyileﬂme 11. ayda gözlendi. Olgulardaki ortalama iyileﬂme süresi ise 6.42 ay olarak saptand›. Bununla
birlikte polifazik reinnervasyon potansiyel kayd› al›nan olgularda prognoz her zaman ayn› de¤ildir. Rejenerasyon potansiyeli ne kadar fazla ise iyileﬂme o
kadar iyi olmaktad›r.[16] ‹kinci grupta yer alan hastalar›n semptomlar›n›n baﬂlamas›ndan itibaren en az
18 ay izlenmelerine ra¤men sinir fonksiyonlar›nda
düzelme saptanmad›. Bu nedenle vokal kord paralizilerinde EMG ile parsiyel aksonal dejenerasyon
saptand›¤› takdirde, olgulara kal›c› cerrahi giriﬂimler yap›lmadan önce en az 12 ayl›k takip uygulanmas› gerekti¤i düﬂünüldü. Larengeal elektromiyografide total aksonal dejenerasyon saptanan olgularda ise takip sonunda elektrofizyolojik de¤iﬂim saptanmad›¤›ndan bu tür olgularda kal›c› cerrahi giriﬂimler düﬂünülebilir.

Larengeal elektromiyografide dinlenme s›ras›nda erken dönemde bol miktarda fibrilasyon potansiyeli saptanmas› takip gerektirirken, geç dönemde
kötü prognozun göstergesi olarak kabul edilmektedir.[18] Erken dönem olgular›n LEMG incelemelerinde fibrilasyon potansiyeli saptanan yedi olgunun birinde düzelme saptanmad›. Bu nedenle, erken dönem olgular›nda LEMG’de fibrilasyon potansiyellerinin kaydedilmesinin tek baﬂ›na kötü prognostik
kriter olarak de¤erlendirilmesinin yan›lg›ya neden
olabilece¤i kanaatine var›ld›. Geç dönemde fibrilasyon olan ve olmayan olgular aras›nda prognoz bak›m›ndan farkl›l›k gözlenmedi¤inden, geç dönemde
fibrilasyon varl›¤›n›n tek baﬂ›na kötü prognostik bir
faktör oldu¤unu söyleyebilmek mümkün de¤ildir.

Larengeal elektromiyografi uygulanmas› s›ras›nda birtak›m anatomik belirleyici noktalar›n iﬂaretlenmesi gerekmektedir. Bu anatomik belirleyici noktalar; tiroid ve krikoid kartilajlar, KT boﬂluk, tiroid
çentik, tiroid kartilaj alt tüberkülünün arka s›n›r›d›r.
Larengeal elektromiyografi uygulamas› esnas›nda
baz› hasta gruplar›nda sorun ile karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Özellikle k›sa boyun, boyun ekstansiyonuna engel olabilecek servikal vertebra problemleri, obezite,
ileri derecede kalp ve akci¤er (KOAH) rahats›zl›¤›
olan hastalar sorunlu hasta grubunu oluﬂturmaktad›r. Elez ve Çelik[18] LEMG uygulamas› s›ras›nda bir
hastada subkutanöz hematom ve beﬂ hastada larenks insersiyonu oluﬂtu¤unu ve ciddi bir komplikasyon ile karﬂ›laﬂ›lmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada da LEMG uygulamas› s›ras›nda hayat› tehdit edici ve uygulamay› sonland›rmay› gerektirecek
boyutta komplikasyon ile karﬂ›laﬂ›lmad›. Sadece
dört hastam›zda biraz önce belirtilen i¤nenin fazla
ilerletilmesine ba¤l› larengeal iritasyon ile paroksismal öksürük oluﬂtu. Bu durumda i¤ne geri çekildi
bir süre beklendikten sonra iﬂleme tekrar devam
edildi.

Erken dönemde MÜP yoklu¤unun kötü prognozun belirteci olup olmad›¤› halen tart›ﬂ›lan bir konudur.[17] Rodriquez ve ark.da[20] bir y›ldan daha geç olgularda vokal kord immobilitesi mevcut ise iyileﬂme
ile LEMG’de istemli MÜP olmas› aras›nda iliﬂki kurulamayaca¤›n› belirtmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda yer
alan erken dönem hastalar›n tümünde MÜP saptand›¤›ndan, erken dönemde MÜP yoklu¤unun prognoza etkisi hakk›nda bilgi sa¤lanamad›. Bununla
birlikte geç dönemde yer alan ve düzelme saptanmayan 48 larengeal sinir tutulumunun 10’unda
MÜP yoklu¤u, geri kalan k›sm›nda ise MÜP varl›¤›
saptand›. Bu nedenle geç dönem olgularda MÜP
varl›¤› ile iyileﬂme aras›nda bir iliﬂki kurulamad›.
Rejenere olan aksonlar taraf›ndan oluﬂturulan
normal potansiyellerin görülmesi denervasyonu takiben en az›ndan 80 gün sonra olmaktad›r. Klinik
uygulamada ise larengeal paralizilerde bir cerrahi
giriﬂime karar vermeden önce alt› ayl›k bir süre beklemek tercih edilmekte, alt› aydan sonra LEMG’de
spontan iyileﬂmeyi düﬂündürecek de¤iﬂiklikler gözlenmezse cerrahi tedavi düﬂünülmektedir.[3] Travmadan sonra alt›nc› ayda yap›lan LEMG’de vokal kord
hareketi olmaks›z›n, kas elektriksel aktivitesi normal ise bu hastalarda larengeal kas sinkinezisi, eklem fiksasyonu, yetersiz kas dönüﬂümü düﬂünülüp

Sonuç olarak, erken dönemde LEMG vokal kord
paralizilerinin prognozunun tahmin edilmesinde oldukça do¤ru bilgi sa¤layabilen bir inceleme yöntemidir. Motor ünit potansiyeli varl›¤›, polifazik potansiyellerin ortaya ç›kmas› ve rekrutman›n azalma
derecesi prognostik aç›dan önemli faktörlerdir. Kro68
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nik dönemde LEMG bulgular› bizce prognozu belirlemede genellikle yetersiz kalmaktad›r. Vokal kord
paralizilerinde LEMG ile parsiyel aksonal dejenerasyon saptand›¤› takdirde olgulara kal›c› cerrahi giriﬂimler yap›lmadan önce en az 12 ayl›k takip gerekmektedir. Larengeal elektromiyografide total aksonal dejenerasyon saptanan olgularda ise takip sonunda elektrofizyolojik de¤iﬂim saptanmad›¤›ndan
bu tür olgularda kal›c› cerrahi giriﬂimler düﬂünülebilir.
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