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Özet

Çal›flmam›zda, klini¤imiz elektrofizyoloji laboratuvar›nda tan› alan siyatik ve peroneal nöropati olgula-
r›nda, etkenlerin ve s›kl›¤›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Doksan befl siyatik sinir, 40 peroneal sinir ve 14 peroneal sinir ile birlikte posterior tibial sinir tutulu-
mu olan toplam 149 olgu, retrospektif olarak karfl›laflt›r›ld›.

Siyatik sinir lezyonlar›n›n %91.5’i, sinirin direkt travmas› sonucu geliflmiflti. Enjeksiyon nöropatileri, tüm
siyatik nöropatilerin %26.3’ünü oluflturmufltu. Siyatik nöropatilerde eksternal bas› ve tuzaklanma %7.4 ora-
n›ndayd›. Peroneal nöropatilerde ise direkt travma 19 hastada (%47.5), eksternal bas› ve tuzaklanma 17
hastada (%42.5) saptand›. Eksternal bas› ve tuzaklanmalar, peroneal nöropati grubunda siyatiklere göre
anlaml› derecede yüksekti. Eksternal bas› nedenleri içinde, s›k olarak, meslek nedeniyle bacak bacak üs-
tüne atma, bacaklar›n› iskemlenin kenar›na dayama tan›mlan›yordu.

Sonuç olarak, siyatik sinir lezyonlar›nda travmalar ve bu grupta öncelikle enjeksiyon olmak üzere iat-
rojenik nedenler yüksek orandad›r. Peroneal sinir lezyonlar›nda eksternal bas› ve tuzaklanmalar, travma-
lara yak›n ve siyatik nöropatilerdekinden anlaml› olarak yüksek orandad›r. 

Anahtar kelimeler: Düflük ayak, peroneal nöropati, siyatik nöropati

Abstract

Causes of Sciatic and Peroneal Neuropathies

In this study the causes and incidences of sciatic and peroneal neuropathies were compared.
Ninety-five patients with sciatic neuropathy, 40 patients with peroneal neuropathy and 14 patients with

both peroneal and posterior tibial neuropathies were evaluated retrospectively.
Trauma was the most common cause of sciatic neuropathy (91.5%). Intramuscular injection was the

etiological factor in 26.3% of the sciatic neuropathies. External compression was detected in only 7.4% of
them. In peroneal neuropathies, the incidence of external compression and entrapments was 42.5%, be-
ing significantly higher than in the sciatic neuropathy group. External compression due to occupational
postures was one of the common causes of peroneal neuropathies. 

We concluded that the majority of sciatic neuropathies were developed by direct trauma, among which
the proportion of iatrogenic trauma is considerably high. Peroneal neuropathies developed due to pro-
longed external compression and entrapment in similar proportion to the trauma. 
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Girifl
Siyatik ve peroneal sinirlerin anatomik özellik-

leri, lezyonlar›n›n klinik ve elektrofizyolojik bul-
gular› ayr›nt›l› olarak tan›mlanm›flt›r (1,2). Siyatik
sinir iki ayr› trunkustan oluflur: Lateral (peroneal
divizyon) ve medial (tibial divizyon). Bu iki trun-
kus, siyatik sinir olarak birlikte oldukça uzun bir
yol izler; uylukta birbirinden ayr›larak peroneal ve
posterior tibial sinirleri oluflturur (2). Siyatik sinir,
bu yol boyunca travmaya aç›kt›r ve s›k tutulur. Pe-
roneal siniri ise fibula bafl› hizas›nda yaln›zca fasia
ve deri örter (1). Bu nedenle, bu bölge bafll›ca tu-
zakland›¤› yerdir (2). Bu özellikleri nedeni ile bu
iki sinirin lezyonlar› s›k görülür.

Gerek siyatik, gerekse peroneal nöropatiler
düflük ayak gelifliminin bafll›ca nedenidir (2,3).
Siyatik sinirin iki uç dal› olan posterior tibial si-
nir ve peroneal sinir lezyonu birlikte oldu¤unda,
siyatik sinir lezyonuna benzer klinik tabloya ne-
den olur (4).

Elektrofizyolojik inceleme, düflük ayak ile
baflvuran hastalarda, öncelikle lezyonun lokali-
zasyonu, ayak dorsofleksion zaaf›na neden ola-
bilecek pleksus, radiks veya ön boynuz düze-
yindeki lezyonlar›n veya polinöropatinin ay›r›m›
aç›s›ndan önemlidir (2). 

Siyatik ve peroneal nöropatilerle ilgili yay›n-
larda, lezyon nedenleri belirtilmifltir (2,3). Siyatik
nöropatilerde travma, kalça eklemini ilgilendi-
ren cerrahi giriflimler, peroneal nöropatilerde ise
travmalar›n yan› s›ra tuzaklanmalar, bu sinirlerin
lezyonlar›nda bafll›ca etkenlerdir. Ancak siyatik
ve peroneal nöropatilerde etkenlerin s›kl›¤›na
iliflkin kesin say›lar ve bunlar›n karfl›laflt›r›lmas›
bulunmamaktad›r. 

Çal›flmam›zda, klini¤imiz elektrofizyoloji la-
boratuvar›nda tan› alan siyatik ve peroneal nö-
ropati olgular›nda, etkenlerin ve s›kl›¤›n›n karfl›-
laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
1993-2001 y›llar› aras›nda düflük ayak nede-

niyle klini¤imiz elektrofizyoloji laboratuvar›na

gönderilmifl hastalar retrospektif olarak araflt›r›l-
d›. Diyabetik hastalar d›fllanarak, 231 hastan›n
dosyas›na ulafl›ld›. Yirmi yedi olgu yetersiz kli-
nik bilgi nedeniyle d›flland›. Birinci motor nöron
tutulumu olan veya elektrofizyolojik inceleme-
lerde; ön boynuz, radiks, pleksus tutulumu veya
polinöropatisi olan 55 hasta çal›flma d›fl›nda b›-
rak›ld›. Doksan befl siyatik sinir, 40 peroneal si-
nir ve 14 peroneal sinir ile birlikte posterior tibi-
al sinir tutulumu olan toplam 149 olgu etkenler
aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Nöropati etkenleri üç ana gruba ayr›ld›: 1-
Eksternal bas› ve tuzaklanma (periferik sinirin
tuzaklanma bölgesinde bafll›ca postür nedeniyle
d›flardan bas› alt›nda kalmas› veya bir neden
saptanmaks›z›n geliflen tuzaklanmalar); 2- Trav-
ma (periferik siniri do¤rudan etkileyen direkt
travmalar); 3- Kitle (periferik sinire bas› yapan
kitleler). Bu üç ana grupta yer alan etkenler, alt
gruplara ayr›larak de¤erlendirildi.

Siyatik nöropati ve peroneal nöropati grubun-
daki eksternal bas› ve tuzaklanmalar›n istatistik-
sel karfl›laflt›r›lmas›nda Fisher testi uyguland›.

Bulgular
Hastalar›n yafl ve cinsiyetleri ile etyolojik et-

kenlerin iliflkisi Tablo 1’de gösterildi. Otuz alt›
ateflli silah ve kesici alet yaralanmas›n›n otuz be-
fli erkekti (%97.2). Bunlar›n 18’i, 20-30 yafllar›
aras›ndayd› (%50). Yirmi befl enjeksiyon nöropa-
tisinin dokuzu, 10 yafl alt›ndayd› (%36). 

Siyatik ve peroneal nöropatilerdeki etyolo-
jik da¤›l›m Tablo 2 ve fiekil 1’de gösterildi. Si-
yatik sinir lezyonlar›n›n %91.5’i, sinirin direkt
travmas› sonucu geliflmiflti. Enjeksiyon nöropa-
tileri, travmalar içinde %29 oran›ndayken, tüm
siyatik nöropatilerin %26.3’ünü oluflturmufltu.
Siyatik nöropatilerde eksternal bas› ve tuzak-
lanma %7.4 oran›ndayd›. Peroneal nöropatiler-
de ise direkt travma 19 hastada (%47.5), eks-
ternal bas› ve tuzaklanma 17 hastada (%42.5)
saptand›. Peroneal nöropati grubunda ekster-
nal bas› ve tuzaklanma oran›, siyatik nöropati
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grubunda bulundu¤undan ileri derecede an-
laml› olarak yüksekti (p<0.0001). Peroneal ve
posterior tibial sinir birlikte tutulumu olan 14
olguda %78.6 oran›nda travma, %21.4 oran›nda
eksternal bas› etkendi.

Siyatik ve peroneal nöropatilerde etyolojik
etkenlerden biri olan eksternal bas› nedenleri
Tablo 3’te gösterildi. Mesleki nedenlerle perone-
al nöropati geliflti¤i düflünülen olgularda, terzi-
lik, kuyumculuk, tarlada çal›flma, inflaat iflçili¤in-
de çal›flma tan›mlan›yordu.

Siyatik sinirin lateral ve medial trunkus tutu-
lumlar› Tablo 4’te gösterildi. Siyatik sinir lezyon-
lar›n›n yaln›z %8.4’ünde medial trunkusun belir-
gin tutulumu mevcuttu. %91.6 oran›nda lateral
trunkus belirgin veya medial trunkusla eflit dere-
cede tutulmufltu. Ateflli silah yaralanmalar›nda
medial trunkusla lateral trunkusun eflit tutulumu
%78.5 oran›ndayd›. Enjeksiyon nöropatilerinde
lateral trunkus %56 oran›nda tek bafl›na tutul-
mufltu.

Tart›flma
Çal›flmam›zda, olgular›n etkenlere göre yafl

ve cins da¤›l›m› incelendi¤inde, ateflli silah ve
kesici alet yaralanmas› olan olgular›n tamam›na
yak›n yüksek oran›n›n genç erkekler oluflu dik-
kat çekiciydi. Enjeksiyon nöropatilerinin ise

Tablo 1. Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenlere göre yafl ve cins da¤›l›m›

Etyoloji Cins Yafl

(kad›n/erkek) ortalama+standart sapma (min.-maks.)

Eks. bas› ve tuzak

Eksternal bas› 5/16 39.86+22.35 (15-94)

Tuzak-idiopatik 2/5 45.57+24.89 (5-68)

Travma

ASY 1/19 28.3+9.45 (13-51)

KAY 0/16 33.2+16.27 (16-72)

Deprem 9/4 27.2+12.88 (5-55)

Frkt/alç›, cer, TK 13/29 39-98+25.6 (6-80)

Enjeksiyon 7/18 37.84+30.66 (1-83)

Kitle

Enfeksiyon 0/1 32

Tümör 0/3 36.17+32.15 (1.5-65)

Hematom 0/1 38

Toplam 37/112

Min-maks: minimum-maksimum; Eks. bas› ve tuzak: eksternal bas› ve tuzaklanma; ASY: ateflli silah
yaralanmas›; KAY: kesici alet yaralanmas›; Frkt/alç›, cer, TK: fraktür ve alç›, cerrahi giriflim, trafik kazas›

fiekil 1- Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenler.

per+tib: peroneal ve posterior tibial sinir birlikte tutulumu
tzk+eks.: eksternal bas› ve tuzaklama

siyatik peroneal per+tib

travma

tzk+eks.

kitle

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

H
as

ta
 o

ra
nl

ar
› (

%
)



Siyatik ve Peroneal Nöropatilerde Etkenler

22

%36’s› 10 yafl alt›ndayd›. Enjeksiyon nöropatisi
riskinin çocuklarda eriflkinlere göre daha yüksek
oldu¤u bir araflt›rmada belirtilmifltir (3).

Siyatik sinir lezyonlar›nda en s›k etken, litera-
türle uyumlu olarak, kalça eklemini ilgilendiren
cerrahi giriflim, fraktür gibi direkt travmayd› (5).
Enjeksiyon nöropatileri, bizim serimizde az›m-
sanmayacak orandayd›. Oysa yay›nlarda, enjek-
siyon nöropatileri, son derece nadir bir sendrom
olarak bildirilmektedir (3). Peroneal nöropatile-
rin nadir nedeni olarak bildirilen kitleler, bizim
serimizde %10 gibi az›msanmayacak bir oran-
dayd› (2). 

Olgular›m›zda, siyatik nöropatilerde eksternal
bas› ve idiopatik tuzaklanma %7.4 oran›nday-
ken, peroneal nöropatilerde bu oran %42.5 bu-
lundu. Peroneal nöropatilerde eksternal bas› ve
tuzaklanma, siyatik nöropatilerdekine göre an-
laml› derecede yüksekti. Siyatik sinir tuzaklan-
malar›n›n, nadir oldu¤u bildirilmifltir (6). Pero-

neal sinir için, eksternal bas› ve tuzaklanma ora-
n›n›n yüksek oldu¤u belirtilmifltir. Ancak yaln›z
bir çal›flmada peroneal nöropati etkenlerinin s›k-
l›¤› bildirilmifltir (7). Bu çal›flmadaki hasta gru-
bunda, diabetik hastalar ve polinöropati gibi sis-
temik hastal›klar› olan olgular da bulundu¤un-
dan, ayr›ca çal›flman›n yap›ld›¤› hastane by-pass
ameliyatlar› için referans hastanesi oldu¤undan,
bizim çal›flmam›zla karfl›laflt›rma yapma olana¤›
olmam›flt›r. Siyatik sinir ve peroneal sinirin tu-
zaklanma ve eksternal bas›s›na ba¤l› lezyon
oranlar›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› bir yay›na da, litera-
türde rastlamad›k. 

Çal›flmam›zda, peroneal nöropatili olgular-
da eksternal bas› ve tuzaklanma travmaya ya-
k›n s›kl›ktad›r ve az olmayan say›da mesleki
oturufl flekline ba¤l› olarak geliflmifltir. Perone-
al nöropatili olgularda mesleki nedenler, ya-
y›nlarda belirtilmemifltir. Ülkemize özgü gele-
neksel ba¤dafl kurarak oturma biçimi ve terzi-

Tablo 2. Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenler

Etyoloji Siyatik Peroneal Pern+post. Tib

N (%) N (%) N (%)

Eks. bas› ve tuzak

Eksternal bas› 5 (5.3) 13 (32.5) 3 (21.4)

Tuzak-idiopatik 2 (2.1) 4 (10) - -

Travma

ASY 14 (14.7) 3 (7.5) 3 (21.4)

KAY 15 (15.7) 1 (2.5) - -

Deprem 5 (5.3) 2 (5) 6 (42.9)

Frkt/alç›, cer, TK 28 (29.5) 13 (32.5) 2 (14.3)

Enjeksiyon 25 (26.3) - - - -

Kitle

Enfeksiyon - - 1 (2.5) - -

Tümör 1 (1.1) 2 (5) - -

Hematom 1 (2.5) - -

Toplam 95 (100) 40 (100) 14 (100)

Pern+post. tib: peroneal ve posterior tibial sinir birlikte; Eks. bas› ve tuzak: eksternal bas› ve tuzaklanma;
ASY: ateflli silah yaralanmas›; KAY: kesici alet yaralanmas›; Frkt/alç›, cer, TK: fraktür ve alç›, cerrahi giriflim,
trafik kazas›
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Tablo 3. Eksternal bas› nedenleri

Eksternal Bas› Siyatik Sinir Peroneal Sinir Peroneal+post. Tib

Operasyon* 4 1 -

Alç› - - 2

Alkolizm** 1 - -

Oturma flekli*** - 7 1

Mesleki oturufl**** - 5 -

Toplam 5 13 3

* : Siniri direkt etkilemeyen, cerrahi giriflim s›ras›ndaki uzun süreli postürle eksternal bas› sonucu geliflen 

nöropatiler; by-pass ve prostat operasyonlar›

** : Afl›r› alkol al›m› sonucu eksternal bas› nedeni olan postürde uzun süre kalma

*** : Habitüel bacak bacak üstüne atarak veya bacaklar›n› k›v›rarak üstüne oturma veya bu flekilde uyuma

**** : Mesle¤i nedeniyle bacaklar›n› k›v›rarak veya iskemle kenar›na dayayarak çal›flma 

Tablo 4. Siyatik nöropatilerde lateral ve medial trunkus tutulumlar›

Siyatik Sinir Lateral Tr. Medial Tr. Lateral ve Medial Toplam

Lezyonlar› (belirgin/tek) (belirgin) (eflit)

Eks. bas› ve tuzak

Eksternal bas› 2 1 2 5

Tuzak-idiopatik - - 2 2

Travma

ASY 3 - 11 14

KAY 7 2 6 15

Deprem - - 5 5

Frkt/alç›, cer, TK 13 2 13 28

Enjeksiyon 14 3 8 25

Kitle

Enfeksiyon - - - -

Tümör - - 1 1

Hematom - - - -

Toplam 39 8 48 95

Lateral tr. (belirgin/tek): lateral trunkusun belirgin veya tek bafl›na tutulumu; Medial tr. (belirgin): medial  
trunkusun belirgin tutulumu; Lateral ve medial (eflit): lateral ve medial trunkus eflit derecede tutulumu;
Eks. bas› ve tuzak: eksternal bas› ve tuzaklanma; ASY: ateflli silah yaralanmas›; KAY: kesici alet
yaralanmas›; Frkt/alç›, cer, TK: fraktür ve alç›, cerrahi giriflim, trafik kazas›
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lik, kuyumculuk, tarlada çal›flma gibi küçük el
sanatlar›na ve el iflçili¤ine dayal› mesleklerin
eksternal bas›ya ba¤l› peroneal nöropati oran›-
n› yükseltti¤i düflünüldü. 

Elektromiyografik kay›tlar incelendi¤inde; si-
yatik sinirin tek bafl›na medial trunkus tutulumu-
nun nadir oldu¤u, enjeksiyon ve ateflli silah ya-
ralanmalar› hariç her tür lezyonda medial ve la-
teral trunkusun birlikte veya tek bafl›na lateral
trunkusun tutuldu¤u görüldü. Enjeksiyon nöro-
patilerinde lateral trunkus tutulumu belirgin s›k-
t›. Ateflli silah yaralanmalar›nda ise her iki trun-
kus yüksek oranda birlikte tutulmaktayd›. ‹lginç
olarak birçok çal›flmada, lateral turunkusun, he-
men her tür nedenle daha belirgin olarak tutul-
du¤u, ancak ateflli silah yaralanmalar›n›n istisna
oluflturdu¤u belirtilmektedir (4). Lateral trunku-
sun daha s›k tutuluflunun nedeni olarak; daha
büyük fasikülleri olmas›, destek dokunun daha
az olmas›, siyatik çentik ve fibula boynu aras›n-
da sabitlendi¤i için gerilmeye daha kolay maruz
kalmas› belirtilmifltir (4). Ateflli silahlar›n istisna
olufluna kesin bir aç›klama getirilmemekle bir-
likte, muhtemelen siyatik sinirin tama yak›n ha-
raplanmas›na neden olacak a¤›r lezyonlar gelifl-
mektedir.

Sonuç olarak, siyatik sinir lezyonlar›nda, ülke-
mizde halen öncelikle enjeksiyon olmak üzere iat-
rojenik nedenler önemli yer oluflturmaktad›r. Di-
¤er taraftan ateflli silah yaralanmalar› ve kesici alet
yaralanmalar› genç insanlarda önemli nörolojik
defisite yol açmaktad›r. Peroneal sinir lezyonlar›n-
da s›kl›kla mesleki oturufl nedeniyle tuzaklanma-
lar görülmekte ve hastalara, periferik sinirlere eks-
ternal bas›y› önleyecek tarzdaki ekstremite pozis-
yonlar›n›n anlat›lmas› önem tafl›maktad›r. 
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