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ABSTRACT
Objective: Double peak sensory responses elicited with submaximal stimulation is
an electrophysiological method that has not been studied previously in pathological
conditions. The second peak of the response was claimed to be produced by
anodal stimulation and originated from the most distal regions of the nerve fibers.
The objective of the study was to test double peak sensory responses in two
groups of diabetic patients in two different stages of the disease.
Methods: Conventional nerve conduction studies performed in 20 patients with
impaired glucose tolerance (IGT), 14 with type 2 diabetes mellitus (DM), and in 25
healthy control subjects revealed normal results. Orthodromic double peak 
sensory responses with submaximal stimulation of the median nerve, sural/radial
amplitude ratio and medial plantar nerve orthodromic sensory nerve action 
potentials (SNAP) were also studied in the non-dominant side. IGT and DM
patients were evaluated with the Michigan Diabetic Neuropathy Scale (MDNS). 
Results: The mean median nerve sensory distal latency was prolonged and ulnar
SNAP amplitude was significantly reduced in DM patients compared to the subjects
in the other two groups. DM and IGT patients had higher stimulation thresholds
and maximal stimulation intensities than the control subjects. The latencies of the
first and second components of the double peak sensory responses were also
prolonged in the DM group compared to the other groups. 
Conclusion: This study did not reveal any result indicating that double peak 
sensory responses with submaximal stimulation were superior to conventional
nerve conduction studies in the detection of early diabetic polyneuropathy.
However, the number of subjects included in our study is insufficient for a final
decision on this matter, and further studies are needed to include diabetic patients
having clinical signs and  symptoms of polyneuropathy and normal nerve 
conduction studies. Stimulation threshold assessment might be a promising tool for
the detection of early nerve involvement, if its reproducibility is achieved. This
study showed once more that peripheral neuropathy may develop in individuals
with diabetes even in early stage and with good glycemic control. (Archives of
Neuropsychiatry 2010; 47: 338-43)
Key words: Polyneuropathy; Impaired glucose tolerance, diabetes mellitus,
diabetic polyneuropathy

ÖZET 
Amaç: Submaksimal uyar›mla elde edilen çift tepeli ortodromik duysal yan›tlar
henüz hasta gruplar› üzerinde çal›fl›lmam›flt›r. Bu yöntemle elde edilen ikinci
yan›t tepesinin anodal uyar›mla ortaya ç›kt›¤› ve en distal sinir liflerinden 
kaynakland›¤› ileri sürülmektedir. Bu çal›flmada klinik olarak ve standart sinir
iletim incelemeleri ile polinöropati bulgusu olmayan iki diyabetli hasta 
grubunda çift tepeli ortodromik duysal yan›tlar araflt›r›ld›. 
Yöntemler: Çal›flmam›za bozuk glukoz tolerans› (BGT) olan 20 hasta, tip 2 
diyabetes mellitusu (DM) olan 14 hasta ve 25 sa¤l›kl› gönüllü al›nd›. Dominant
olmayan tarafta motor iletim incelemelerine ek olarak median sinirde 
ortodromik çift tepeli duysal yan›tlar, ortodromik duysal aksiyon potansiyelleri
(DAP), sural/radiyal amplitüd oran› ve medial plantar sinir DAP çal›fl›ld›. BGT ve
DM hastalar› Michigan Diyabetik Nöropati Skalas› ile de¤erlendirildi. 
Bulgular: DM grubunda median sinir duysal distal latans› uzun ve ulnar sinir
duysal aksiyon potansiyeli amplitüdü düflük bulundu. Çift tepeli ortodromik
duysal yan›t incelemesinde uyar› efli¤i ve maksimal uyar› fliddeti, BGT ve DM
gruplar›nda kontrollerden yüksekti. DM grubunda birinci tepe ve ikinci tepe
latanslar›nda uzama saptand›. 
Sonuç: Bu çal›flmada çift tepeli duysal yan›tlar›n erken diyabetik polinöropati
tan›s›nda standart elektrofizyolojik testlere üstünlü¤ünü gösteren bulgu 
saptanmad›. Ancak çal›flman›n polinöropati ile uyumlu yak›nmalar› olan, 
elektrofizyolojik incelemeleri normal olan gruplarda tekrarlanmas›n›n uygun
olaca¤› düflünüldü. Buna karfl›l›k duysal efliklerde saptanan farkl›l›klar
nedeniyle, güvenilirli¤i test edildi¤i taktirde, eflik belirleme yönteminin erken
polinöropati tan›s› için umut verici oldu¤u kan›s› edinildi. Bu çal›flmada elde
edilen elektrofizyolojik bulgular, genel olarak erken dönemde ve iyi 
kontrol alt›nda olan diyabetiklerde bile polinöropatinin bafllam›fl oldu¤unu
göstermekteydi. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 338-43)
Anahtar kelimeler: Polinöropati, bozuk glukoz tolerans testi, diyabetes mellitus,
diyabetik polinöropati
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Girifl

Diyabetik nöropati (DN) vasküler damar hastal›¤› ve 
nefropatinin ard›nda Diyabetes Mellitus’un (DM) en s›k görülen 3.
komplikasyonudur. Diyabetik nöropati görülme s›kl›¤›   %5-80 
aras›nda de¤iflen oranlarda bildirilmifltir (1). Diyabetin süresi 
artt›kça DN geliflme riski ço¤al›r. En s›k görülen DN distal 
simetrik polinöropatidir. Hastaneye baflvuran olgular›n %75’i bu
grupta yer al›r (2). Genellikle ilk tutulum en distaldeki duysal 
liflerden bafllar. Belirti ve bulgular zaman içinde yukar› do¤ru 
ilerler. Tan› anamnez, nörolojik muayene ve sinir ileti ölçümleri ile
konulur. Erken dönemde tan› konulmas› geliflebilecek komplikas-
yonlar›n önlenmesinde aç›s›ndan önemlidir. Son y›llarda yap›lan
çal›flmalarla Bozuk Glukoz Tolerans’› (BGT) olan hastalarda da
polinöropati geliflme riskinin yüksek oldu¤unu gösterilmifltir. 
Kontrolsüz çal›flmalar glukoz tolerans bozuklu¤u olan kiflilerde
idiyopatik aksonal polinöropati oran›n›n genel toplumdan daha
yüksek oldu¤unu göstermifl, fakat bu bulgu kontrollü çal›flmalarla
do¤rulanmam›flt›r. Söz konusu polinöropatinin belirti ve bulgular›
distal, uzunlu¤a ba¤›ml› hafif bir aksonal polinöropati fleklinde
seyreder. Bu özellikleri ile diyabetik distal simetrik polinöropatinin
hafif bir formunu teflkil etti¤i düflünülmektedir (3-7).

Median sinirde çift tepe duysal yan›tlar yaklafl›k 50 y›l önce
tan›mlanm›fl ancak hasta gruplar› üzerinde çal›fl›lmam›fl elektro-
fizyolojik bir yöntemdir (8). Submaksimal uyar› ile elde edilir. 
Ortodromik olarak duysal sinir iletisi çal›fl›rken dikkati bir 
gözlemci, uyar›y› yavafl yavafl artt›r›rken çift tepeli bir yan›t 
görebilir. Uyar› fliddeti yükseltildi¤inde ikinci tepe kaybolur ve 
tipik duysal aksiyon potansiyeli (DAP) ortaya ç›kar. Bu yöntemde
katod alt›nda uyar›lan sinir liflerinin 1. tepeyi, anod alt›nda 
uyar›lan cilt içi sinir sonlanmalar›n›n ya da duysal reseptörlerin 2.
tepeyi oluflturdu¤u düflünülmektedir. Çift tepeli duysal yan›tlar›
tan›mlayan yazarlar (8) iki tepenin farkl› çapta sinir lifleri 
taraf›ndan oluflturuldu¤u varsay›m›n› ortaya atm›fllard›r. Ancak
çift tepeli duysal yan›tlar›n oluflum mekanizmas›n› anlamaya 
yönelik kapsaml› deneylerin yap›ld›¤› iki çal›flmada  (9,10) her iki
tepeye ait sinir ileti ölçümlerinin benzer oldu¤u gösterilerek çift
tepe yan›tlar›n farkl› sinir lifi popülasyonuna ait oldu¤u hipotezi
çürütülmüfltür. 

Çal›flmam›z›n amac› periferik sinirin en distal k›sm›n› 
de¤erlendirdi¤i düflünülen çift tepeli duysal yan›tlar›n, standart 
sinir ileti incelemeleri normal olan-BGT’li  ve tip 2 DM’li  hastalarda
erken dönemdeki periferik sinir hasar›n› gösterip göstermeyece-
¤inin ortaya konmas›d›r.

Yöntem

I. Olgular
Çal›flmam›za BGT ve tip 2 DM tan›s› ile takip edilen,  

polinöropati ya da Karpal Tünel Sendromu (KTS) düflündürecek
yak›nmas› olmayan 2 hasta grubu ve kontrol olgular› al›nd›. Olgu
gruplar› afla¤›daki flekilde oluflturuldu.

Olgular›n Davet Edilmesi:
BBGGTT  ggrruubbuu::  ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi ‹ç

Hastal›klar› Anabilim Dal› Endokrinoloji Bilim Dal› taraf›ndan BGT
tan›s› ile izlenmekte olan 73 hasta aras›ndan telefon numaras›

bafl›nda (0212) alan kodu olan 64 hasta aranarak davet edildi. 
Onyedi hastaya ulafl›lamad›, 29 hasta daveti kabul ederek 
incelemeye geldi. Dokuz hasta sinir ileti incelemeleri sonras› KTS
veya polinöropati saptanmas› nedeni ile çal›flmadan d›flland›. 
Kalan 20 hasta çal›flmaya dahil edildi. 

DDMM  GGrruubbuu:: Ac›badem Bak›rköy Hastanesi Endokrinoloji ve
Dahiliye bölümleri taraf›ndan 2002-2010 y›llar› aras›nda tip 2 DM
tan›s›yla izlenen ve diyabetik polinöropati ön tan›s› ile EMG 
laboratuar›na yönlendirilen 66 hastadan, ayn› hastanenin EMG 
laboratuar›nda incelenerek sinir iletim incelemeleri bu 
laboratuvar›n normal de¤erlerine göre normal bulunan ve telefon
numaras›n›n bafl›nda (0212) alan kodu olanlar aranarak davet
edildi. Daveti kabul eden 25 hastadan  5 tanesinde Michigan 
Diyabetik Nöropati Skalas› (11) ile polinöropati ile  uyumlu bulgu
saptand›. Kalan 20 hasta çal›flmaya dahil edildi.

Olgular› Seçilmesi:
Ça¤r›ya olumlu yan›t veren olgular ‹stanbul T›p Fakültesi, 

Nöroloji Anabilim Dal›, Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dal› 
Elektromiyografi Laboratuvar›na davet edilerek de¤erlendimeye
al›nd›. Hastalar›n  yafl, cins, a¤›rl›k, boy, kan bas›nc› gibi 
demografik bilgileri, OGTT bozuklu¤u ve diyabet öyküleri 
(diyabetin türü, süresi ve kullan›lan tedavi) bilgileri al›nd›. Üç ay
içinde yap›lm›fl açl›k plazma glukoz düzeyi ve Hemoglobin A1c
(HbA1c) de¤erleri incelendi. 

Alkol ve/veya madde ba¤›ml›l›¤› olan, yeterli zihinsel kapasite
ve/veya iflbirli¤i içinde olmayan, beslenme bozukluklar› olan, 
hipotroidizm, pernisiyöz anemi, kanser öyküsü olan,  paraproteine-
mi, amiloidoz, kollagen doku hastal›¤›, HIV, lepra, sifiliz, 
tüberküloz gibi hastal›¤› olan, toksik madde maruziyeti olan, gebe
ve kalp pili olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. 

Tüm olgularda afla¤›da belirtilen sinir iletim incelemeleri 
elektrofizyolojik çal›flman›n ilk bölümünde gerçeklefltirildi. Bu 
incelemelerde median sinirin bilekte ya da baflka bir lokalizasyon-
da tutulumunu gösteren bulgu tafl›yanlar d›fllanarak çal›flman›n
bir sonraki aflamas›na dahil edilmedi. 

Olgu Gruplar›:
BBoozzuukk  GGlluukkoozz  TToolleerraannss  GGrruubbuu:: Yukar›daki kriterleri karfl›layan

ortalama yafl› 51.4±3.9 (43-57) olan 8 erkek, 12 kad›n BGT tan›l›
hasta çal›flmaya dahil edildi. 

Diyabetes Mellitus Grubu: Yukar›daki kriterleri karfl›layan, 
Hb A1c de¤erleri 7.5’ in alt›nda olan 20 tip 2 DM hastas› 
de¤erlendirmeye al›nd›. Bunlar›n aras›ndan MDNS ile hafif 
nöropati olarak etiketlenen 6 hasta gruptan d›flland› ve geriye 
kalan ortalama yafl› 55.1±6.6 (44-65), 4 erkek, 10 kad›n olgu grup
2’yi oluflturdu.

KKoonnttrrooll  GGrruubbuu:: Bilinen sistemik hastal›¤› ve periferik sinir 
hastal›¤›  öyküsü olmayan ortalama yafl› 44.2±9.9 (21-65), 10 erkek,
15 kad›n gönüllü çal›flmaya al›nd›.

‹ki hasta grubundaki hastalar ve kontrol grubundaki 
gönüllülere çal›flman›n tüm aflamalar› aç›kland› ve kendilerinden
Gönüllü Onam formu al›nd›. 

Bozuk Glukoz Tolerans ve DM hastalar›nda polinöropati 
varl›¤› Michigan Diyabetik Nöropati Skorlamas› ile araflt›r›ld›. 

II. Elektrofizyolojik ‹ncelemeler
Elektrofizyolojik incelemeler ‹stanbul T›p Fakültesi, 

Nöroloji Anabilim Dal›, Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dal›
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Elektromiyografi Laboratuvar›nda, ayn› araflt›rmac› taraf›ndan, ayn›
cihazla (Medelec Synergy, Oxford Instruments, ‹ngiltere) ve ayn›
uyar›m, kay›t elektrodlar› kullan›larak yap›ld›. Tüm incelemeler ya
ayn› gün ö¤leden sonra tek bir oturum halinde ya da ayn› hafta
içerisinde sinir iletim incelemeleri ve çift tepe yan›tlar olarak iki
oturumda gerçeklefltirildi.

1. Sinir ‹letim ‹ncelemeleri
Dominant olmayan üst ve alt ekstremitede inceleme yap›ld›.

Ekstremite s›cakl›klar› aral›kl› olarak ölçülerek el s›rt› >33 °C ve
krural bölge >32°C düzeyinde olmas›na dikkat edildi, e¤er düflük-
se ekstremite ›s›t›ld›.

Motor ve duysal sinir iletimleri kay›t elektrodu olarak 
interelektrod mesafesi 3 cm olan e¤er fleklinde elektrodlar 
kullan›larak kaydedildi. Uyar›m elektrodu olarak ortodromik 
duysal sinir iletimleri için yüzük elektrod çifti, antidromik duysal ve
motor iletimlerde interlektrod mesafesi 3 cm olan e¤er elektrod
kullan›ld›. 

Duysal sinir iletimleri median, ulnar, medial plantar duysal 
sinirlerde ortodromik ve superfisyel radial, sural sinirlerde 
antidromik olarak çal›fl›ld›. Motor sinir iletimlerinde dominant 
olmayan tarafta median ve peroneal sinir kay›tlamas› yap›ld›.

Klinik bulgular› ve yukar›daki incelemelerde KTS flüphesi 
ortaya ç›kan hastalarda dominant kolda median motor ve duysal
ileti incelemesi de yap›ld›. Karpal Tünel Sendromu saptanan 
hastalar çal›flmaya al›nmad›.

2. Median Sinirde Çift Tepeli Duysal Yan›t Protokolü 
Yüzük elektrod dominant olmayan el 3. parma¤›na, katod 

proksimalde, anod distalde, bu elektrodlar aras›ndaki mesafe 
5 cm, olacak flekilde ve parmak kökü ile katod aras›nda minumum
1 cm, mesafe olacak flekilde yerlefltirildi. Uyar›mlar olarak 0.1 ms
süreli kare ak›mlar halinde verildi. Kay›t elektrodu (interelektrod
mesafesi 3 cm, olan e¤er elektrod) bilek üzerinde median sinir 
trasesi üzerine yerlefltirilerek, aktif distalde, referans proksimalde
olacak flekilde kay›tlama yap›ld›. Kay›t ve stimülasyon elektrodlar›
aras›na toprak elektrod yerlefltirildi.

Filtre aral›¤› 3Hz-10KHz olacak flekilde ayarland›. Tarama h›z›
1 ms/divizyon, duyarl›l›k 10-20 μv/divizyon idi.

Stimulasyon efli¤ini saptamak için elektriksel ak›m 
fliddeti 0.3 mA’lik basamaklar halinde artt›r›ld›. Olgunun elektriksel
uyar›y› ilk hissetti¤i fliddete “Uyar›m efli¤i” (UE) denildi.  

Stimulasyon efli¤i saptand›ktan sonra, ak›m fliddeti 0.3 mA’l›k
ad›mlar halinde artt›r›larak ikinci tepenin olufltu¤u ve maksimum
amplitüdlü elde edildi¤i uyar›m fliddeti saptand› (Maksimum 
uyar›m fliddeti) (MUfi). Bu fliddette yan›t 300 kez averajland›. 

Elde edilen çift tepeli median yan›tlarda afla¤›daki parametreler
ölçüldü (fiekil 1):

1. Birinci ve ikinci tepe  pik latanslar›
2. Birinci tepenin temel çizgi-tepe amplitüdü 
3. ‹kinci tepenin tepe- tepe amplitüdü
4. Birinci ve ikinci tepenin latans fark›
5. Uyar›m efli¤i
6. Maksimal uyar›m fliddeti
‹kinci tepenin bafllang›c› birinci dalga taraf›ndan örtülebildi-

¤inden de¤iflkenlik göstermekteydi. Bu nedenle 1. dalgan›n temel
çizgi-tepe amplitüdü, 2. dalgan›n tepe-tepe amplitüdü ölçüldü.

III.   ‹statistiksel Analiz
Çal›flmada elde edilen veriler de¤erlendirilirken, istatistiksel

analizler için SPSS (Statistical Package for Social Siences) for

Windows 17 program› kullan›ld›. Çal›flmada verileri yorumlarken
tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (ortalama, standart sapma)
yan›s›ra, niceliksel verilerin gruplar aras› karfl›lafltr›r›lmalar›nda
Kruskal Wallis testi kullan›ld›.  Ba¤›ms›z iki grup ortalamas›n›n
karfl›laflt›r›lmas›nda Mann-Withney U testi uyguland›. Sonuçlar 
% 95‘lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p< 0.05 olarak de¤erlendirildi.

Sonuçlar

I. Klinik Özellikler
Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmifltir. Bu

tabloda olgular›n yafllar›n›n kontrol grubundan BGT ve  oradan
DM grubuna do¤ru artt›¤›,  VK‹ de¤erlerinin de ayn› s›ra ile art›fl
gösterdi¤i buna karfl›l›k DM ve BGT gruplar›nda takip sürelerinin
yaklafl›k ayn› oldu¤u izlendi. BGT hastalar› diyet ile, DM hastalar›
oral antidiyabetik ilaçlarla izleniyorlard›. Her iki grupta da HbA1c
düzeyleri % 7.5 ‘un alt›ndayd›.

II. Elektrofizyolojik Bulgular 
Üç gruba ait motor ve duysal sinir ileti incelemeleri Tablo 2

ve Tablo 3’te özetlendi.  Bu parametrelerden gruplar aras›nda
çoklu karfl›laflt›rma testinde (Kruskal Wallis testi) farkl›l›k 
bulunanlar median sinir DAP pik latans› ve ulnar sinir DAP 

fiekil 1. Median sinirden elde edilen çift tepeli ortodromik duysal yan›tta
de¤erlendirilen parametreler: 1. Birinci ve ikinci tepe  pik latanslar›, 
2. Birinci tepenin temel çizgi-tepe amplitüdü, 3. ‹kinci tepenin tepe- tepe
amplitüdü, 4. Birinci ve ikinci tepenin latans fark›-(K›sa ok 1. tepeyi, uzun
ok 2. tepeyi, düz çizgi 1. ve 2. tepe aras›ndaki interlatans mesafeyi göster-
mektedir).

1.3 ms

3.5 ms ; 5μV

10 ms ; 20μV
20

Wrist 1

2.2 ms ; 3.5μV

Tablo 1. Üç olgu grubunun demografik bulgular›

De¤iflkenler Kontrol±SD BGT±SD DM±SD       
(N= 25) ( N= 20) (N= 20)

Yafl 43.1±9.3 51.4±3.9 55.1±6.6 

Cins 10 E/15 K 8 E/12 K 4 E/10 K

Boy (m) 1.64±0.1 1.62±0.8 1.61±0.9

Kilo (kg) 65.5±12.7 78.0±12.2 75.1±14.4

VK‹ (kg / m2 ) 24.3±4.1 29.5±4.1 28.7±4.5 

Takip süresi    (y›l) 7.4±0.5 6.1±3.3

N: Kat›l›mc› say›s›, VK‹: Vücut Kitle ‹ndeksi, E: Erkek, K: Kad›n, SD: Standart deviasyon
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amplitüdü idi. Bunlardan median sinir DAP pik latans› DM 
grubunda di¤er 2 gruptan anlaml› derecede daha uzun iken, 
ulnar sinir DAP amplitüdü kontol grubunda di¤erlerinden daha
yüksek amplitüdlü bulundu. Sural sinir ortalama DAP amplitüdü
benzer flekilde kontrol grubunda di¤erlerinden daha yüksek 
e¤iliminde olmakla birlikte bu parametre için gruplar aras› 
istatistiksel anlaml› fark gözlenmedi.

Bu tabloda çoklu karfl›laflt›rma testi ile Uyar›m Efli¤i (p=0.01),
Maksimum Uyar›m fiiddeti (p=0.01), 1. (p=0.008) ve 2. tepe 
(p = 0.05) pik latanslar› gruplar aras›nda farkl›l›k göstermekte 
idi (Tablo 4). ‹kili karfl›laflt›rmalarda UE ve MUfi’nin kontrol 
grubunda di¤er 2 gruba göre anlaml› derecede daha düflük 
oldu¤u saptand›. 1. ve 2. tepe pik latanslar›n›n DM grubunda 
kontrol ve BGT grubuna oranla daha uzun oldu¤u izlendi. 

Tart›flma

Yap›lan çal›flmalar aflikar diyabet dönemi daha bafllamadan
polinöropatinin ortaya ç›kabilece¤ini göstermifltir (12). BGT 
aflamas›nda bile periferik nöropati benzer yafltaki normal
kontrollerle k›yasland›¤›nda 3 kez daha s›kt›r (13). Farkl› bir 
yaklafl›mla, idiopatik  polinöropati ön tan›s› ile incelemeye al›nan

hastalar aras›nda  benzer yafltaki normal kontrollerle oranla, 3 kat
daha fazla BGT’ye rastlanm›flt›r. Diyabetik nöropatinin erken 
tan›s› ve uygun tedavisi hastan›n, iyi kalitede bir yaflam› 
sürdürebilmesi  aç›s›ndan önem tafl›maktad›r (14). 

Bu çal›flma diyabetik polinöropatinin erken tan›s›nda 
çift tepeli ortodromik duysal yan›tlar›n, standart sinir ileti 
incelemelerine oranla bir üstünlük tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek
amac›yla planland›. Bu amaçla klinik muayene ve standart 
sinir iletim incelemesi bulgular›na göre polinöropatisi 
bulunmayan, sistemik hastal›k süreci 2 farkl› dönemde olan hasta
gruplar› seçildi. 

BGT ve  DM hastalar›nda diyabetik nöropatiye ait klinik ve
elektrofizyolojik bulgu olmamas› çal›flmaya al›nma kriteri olarak
kabul edildi. Ancak gruplar aras› karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda 
DM hastalar›nda standart sinir ileti incelemelerinden olan median
sinir DAP pik latans›nda di¤er gruplara göre uzama saptand›. 
Diyabetik kiflilerde KTS insidensinin artt›¤› ve benzer yafltaki 
kiflilerle k›yasland›¤›nda 1.4 kat kadar daha s›k görüldü¤ü 
bilinmektedir (15). Hastalar›m›zda standart sinir ileti çal›flmalar› ile
KTS olas›l›¤› d›fllanmaya çal›fl›lm›fl olsa da median sinir iletimini
di¤er sinir iletimleri ile karfl›laflt›ran daha duyarl› yöntemlere (4.
parmak median-ulnar mikst sinir pik latans fark›, 2. lumbrikal-

Tablo 3. Üç olgu grubuna ait duysal sinir ileti incelemeleri

Gruplar Sural DAP Sural Median Median Ulnar Ulnar MP DAP MP S/R
TL DAP amp DAP TL DAP amp DAP TL DAP amp TL DAP amp amp

Kontrol  (N=25) 3.4±0.3 16.5±8.4 2.5±0.1 27.2±12.5 2.3±0.2 17.3±8.9** 4.5±0.6 1.0±1.0 0.5±0.2

BGT (N= 20) 3.2±0.5 11.9±7.0 2.5±0.1 23.3±7.1 2.2±0.2 12.1±4.5 4.2±0.6 0.8±0.7 0.6±0.3

DM (N= 14) 3.5±0.3 11.3±3.9 2.7±0.2* 22.5±5.7 2.3±0.1 11.3±3.2 4.6±0.3 0.7±0.5 0.6±0.2

Kruskal Wallis AD AD 0.03 AD AD 0.02 AD AD AD

N: Kat›l›mc› say›s›, TL: Tepe latans›, MP: Medial plantar, amp: Amplitüd, S/R: Sural radial amplitüd oran›, AD: ‹statistiksel olarak anlaml› de¤il
*  DM grubu di¤er 2 gruptan anlaml› derecede farkl› (kontrol grubu ile fark için p= 0,01 ve BGT grubu için p= 0.05)
** Kontrol grubunu di¤er 2 gruptan anlaml› derecede farkl› ( DM grubu ile fark için p= 0,03 ve BGT grubu için p=0.01)

Tablo 4. Median sinir çift tepe ortodromik duysal yan›tlar›n 3 olgu grubundaki da¤›l›m›

Gruplar UE MUfi ÇT 1.tepe TL ÇT 2.tepe TL ÇT 1.tepe amp ÇT 2.tepe amp ‹LF

Kontrol (N=25) 2.8 ± 0,6 6.3±1.5 2.5±0.3 3.7±0.3 4.8±25 3.8±2.8 1.2±0.2

BGT (N=20) 3.4±0.6* (0.03) 8.0±2.3* (0.01) 2.6±0.3 3.6 ±0.3 4.9±2.7 2.8±1.9 1.1±0.2

DM (N=14) 3.5±0.8* (0.008) 8.0±1.7* (0.01) 2.8±0.2* (0.01) (0.02)** 4.1±0.4* (0.05), (0.03)** 3.5±2.0 3.2±1.9 1.3±0.2

Kruskal Wallis 0.01 0.01 0.008 0,05 AD AD AD

N:Kat›l›mc› say›s›,  amp: Amplitüd, UE: Uyar› efli¤i, MUfi: Maksimum uyar› fliddeti, ÇT: Çift tepe, TL: Tepe latans›,
‹LF: Çift tepe 1. ve 2. tepe, tepe latanslar› aras›ndaki fark
* Kontrol grubunun BGT ya da DM gruplar›ndan fark›, p <0.05

Tablo 2. Üç olgu grubuna ait motor sinir iletim incelemeleri

Gruplar Peroneal motor DL Peroneal motor amp Peroneal S‹H Median motor DL Median motor amp Median S‹H

Kontrol (N =25) 3.4±0.5 3.7±1.9 51.7±5.4 3.4±1.8 9.4±1.8 58.7±4.3

BGT  (N= 20) 3.8±0.7 4.4±1.5 49.3 ±6.0 2.6±0.3 10.0±2.6 59.1±3.5

DM (N= 14) 3.6±0.9 4.1±1.8 54.4±5.3 2.8±0.5 8.5±2.0 59.5±4.3

Kruskal Wallis AD AD AD AD AD AD

N: Kat›l›mc› say›s›, DL: Distal latans, S‹H: Sinir ileti h›z›, amp: Amplitüd, AD: ‹statistiksel olarak anlaml› de¤il

Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 338-43
Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 338-43

Yal›nay ve ark.
‹ki Tepeli Ortodromik Duysal Yan›tlar 341



1. interosseöz diatal latans fark›)  baflvurulmam›flt› (16). Bu 
nedenle grup karfl›laflt›rmas›nda DM grubunda saptanan median
sinir duysal latans uzamas›n›n geliflmekte olan  diyabetik polinöro-
patiye mi, yoksa bu zeminde ortaya ç›kan hafif sinir tuzaklanamas›-
na m› ba¤l› oldu¤unu ay›rmak kolay görünmemektedir. Ancak 
benzer bir bulguya di¤er sinir ileti incelemelerinde rastlanmad›-
¤›ndan erken dönem subklinik KTS olas›l›¤› a¤›rl›k kazanmaktad›r.

Diyabetik distal simetrik polinöropatinin alt ekstremite 
distallerinden bafllayan ve ön planda duysal iletimleri etkileyen 
bilinen özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda BGT ve DM gruplar›nda
kontrollere oranla medial plantar ve sural sinir iletimlerinde 
farkl›l›k bulunaca¤› düflünülebilirdi (2). Bunlardan sadece sural 
sinir DAP amplitüdü kontrollere göre anlaml› olmayan bir düflme
göstermekteydi. Benzer biçimde ancak istatistik anlaml›l›k 
tafl›yan bir DAP amplitüd kayb› ulnar sinir duysal iletisi için de 
geçerliydi (Tablo 3). Artan VK‹’nin duysal aksiyon potansiyel 
amplitüdlerinde azalmaya neden oldu¤u bilinmektedir (17). Bu
bulgular›n hafif fliddette bir polinöropatiye mi, yoksa her iki hasta
grubunun kontrollere oranla daha yüksek olan vücut a¤›rl›klar› ve
VK‹’lerine mi ba¤l› oldu¤u ay›rt edilemedi. 

Diyabetik nöropatinin erken tan›s›nda, sural/radial amplitüd
oran› ve medial plantar sinir DAP de¤iflimlerinin kullan›labilece¤ine
dair yay›nlar vard›r (18,19). Çal›flmam›zda bu parametrelere 
ait gruplar aras› farkl›l›k bulmamam›z muhtemelen olgular›n normal
sinir iletimleri olanlar aras›ndan seçilmifl olmas›ndan 
kaynaklanmaktad›r.

Submaksimal çift tepe duysal yan›tlar 50 y›l önce tan›mlanm›fl
ve son y›llarda normal gönüllüler üzerinde yap›lan iki çal›flma ile
klinik nörofizyoloji literatürüne girmifltir. Ancak bu yöntemle 
flimdiye dek hasta gruplar› üzerinde yap›lm›fl çal›flma yay›nlanma-
m›flt›r. ‹lk bafllarda çift tepeli duysal yan›tlardan 2. tepenin daha
yavafl ileten ince sinir liflerinden kaynakland›¤› düflünülmekteydi.
Diyabetik a¤r›l› distal simetrik nöropatinin ön planda ince sinir 
liflerini tuttu¤u iddias› çeflitli dönemlerde bu liflerin fonksiyonlar›n›
ortaya koymay› amaçlayan yöntemlerin gelifltirilmesi çabalar›na
yol açm›flt›r. Bu yöntemler aras›nda Kantitatif Duysal Test (KDT),
otonom sinir sistemine yönelik testler ve epidermal sinir biyopsi
yöntemleri say›labilir (20). Çift tepeli duysal yan›tlara iliflkin ilk 
hipotezler bu aç›dan umut verici görünmekle birlikte daha sonra
yap›lan çal›flmalar çift tepeli yan›tlar›n kökenine iliflkin de¤iflik 
bilgiler sa¤lam›flt›r. ‹kinci tepenin standart sinir ileti incelemele-
rindeki median sinir DAP ile benzer latansa sahip olmas›, Aβ
lifleri taraf›ndan oluflturuldu¤unu düflündürtmüfltür. Bu 
potansiyel muhtemelen stimülatör anodunun alt›nda sinirin 
incelip, internodal mesafelerin k›sald›¤›, daha yüksek uyar›m 
direnci olan en distal sinir liflerinden kaynaklanmaktad›r. Yani
bu yöntem ince sinir liflerini de¤erlendirmemekle birlikte sinir 
liflerinin en distal k›s›mlar›na iliflkin bilgi verir görünmektedir. 
Bu çal›flmadaki amac›m›z da çift tepeli duysal yan›tlardan anod 
alt›nda oluflan ve serbest sinir sonlanmalar› ve cilt reseptörleri 
taraf›ndan oluflturuldu¤u düflünülen ikinci tepeye ait parametlerin
erken dönemdeki distal duysal aksonal polinöropatinin bir 
göstergesi olup olamayaca¤›n› araflt›r›lmas›yd›. 

Çal›flmam›zda önceki çal›flmalarda oldu¤u gibi, kay›tlama 
ortodromik olarak bilekte median sinir üzerinden yap›l›rken, 

uyar›m 3. parmaktan 5 cm’lik sabit anod-katod mesafesi ile 
yap›ld› (9,10). Bunun nedeni daha k›sa interelektrod aral›klar›nda
2. tepenin elde edilmesindeki güçlüktü. Metabolik polinöropatilerin
alt ekstremiteden bafllad›¤› klasik bilgisine ra¤men, alt 
ekstremitede bu interelektrod mesafesini sa¤layabilecek parmak
uzunlu¤u bulunmad›¤›ndan, ulnar sinir için de 5. parmak uzunlu¤u
bu mesafeyi genellikle sa¤layamad›¤›ndan çal›flmam›z için 
median sinir seçildi. Bu durum hem distal simetrik polinöropatinin
erken DM’de üst ekstremiteye ulaflma ihtimalinin azl›¤› hem de 
bu hasta grubunda median sinirin tuzaklanmaya aç›k olmas› 
nedenleri ile çal›flmam›z›n zay›f yönünü oluflturmaktayd›.

Çift tepeli ortodromik duysal yan›tlardan 1. tepe ve 2. tepe pik
latans› DM’li grupta di¤er gruplara k›yasla uzam›flt›. Bu bulgu 
median sinirin hem katod ve hem anod alt›nda uyar›lan sinir 
liflerinin iletiminin DM’li hastalarda daha yavafl oldu¤unu 
düflündürdü. DM hastalar›nda median sinir DAP latans› standart
sinir ileti incelemelerinde de uzam›fl oldu¤undan, çift tepeli 
yan›tlar›n standart sinir iletimleri ile benzer duyarl›l›kta oldu¤u 
görülmekteydi. Daha önce de vurguland›¤› gibi, bu bulgular›n 
tümünün en yüksek olas›l›kla diyabetik nöropati zemininde ortaya
ç›kan subklinik median sinir tuzaklanmas› ile iliflkili oldu¤unu 
düflünüldü.

BGT ve DM’li gruplarda median sinirde çift tepeli duysal 
yan›tlar›n uyar› efli¤i ve maksimal uyar› fliddeti normal 
popülasyona göre yüksek bulundu. Bilindi¤i üzere, sinir ileti 
incelemeleri kal›n çapl› sinir liflerini de¤erlendirirken, KDT, ›s› ve
so¤uk duyular›n›n iletilmesini sa¤layan küçük sinir liflerinin
fonksiyonlar›n› test etmektedir. KDT yayg›n klinik kullan›ma 
girmemifl olan ve daha çok bilimsel çal›flmalar için kullan›lan bir
incelemedir. KDT sonuçlar› kiflinin dikkatinin da¤›lmas›, 
s›k›lmas›, zihinsel yorgunluk, uykululuk veya konfüzyon ile 
de¤iflebilmekte ve bulgular›n›n tekrarlanabilirli¤i aç›s›ndan 
güçlükler tafl›maktad›r (21). Bulgular›m›z, uyar› efli¤i ve 
maksimal uyar› fliddetinin rutin elektrofizyolojik incelemelerin
öncesinde ayn› elektrofizyolojik cihaz kullan›larak ve ek zaman
harcamaya gereksinim olmaks›z›n uygulanabilecek bir 
polinöropati tan› arac› olabilece¤ini telkin etmifltir. Ancak bu ça-
l›flmada uyar› eflikleri düflük olgu gruplar› de¤erlendirilmifl ve
tekrarlanabilirlikler test edilmemifltir. Bu nedenle  daha genifl
hasta gruplar›nda güvenilirlik testleri yap›ld›¤› taktirde, 
erken polinöropati tan›s›nda ek bir parametre olarak kullan›m
aç›s›ndan umut vermektedir.

Özetle bu çal›flma çift tepeli duysal yan›tlar›n diyabetik 
polinöropatinin erken tan›s› için kullan›labilecek daha üstün bir
elektrofizyolojik yöntem oldu¤una iliflkin veri elde edilmemifltir.
Ancak çal›flmaya al›nan olgu gruplar› hem klinik hem de 
elektrofizyolojik aç›dan polinöropati bulgusu olmayan 
hastalardan seçildi¤i için benzer bir çal›flman›n, polinöropatiye
iliflkin klinik yak›nma ve bulgular› olan, ancak elektrofizyolojik 
bulgusu olmayan hasta gruplar›nda tekrar edilmesine ihtiyaç 
vard›r. Çift tepeli duysal yan›tlar›n alt ektremite sinirleri için 
çal›fl›labilece¤i teknik yöntemlerin gelifltirilmesi bu aç›dan 
yap›lacak çal›flmalar› daha çok veri elde edilir hale getirebilir. 
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Di¤er yandan çal›flmam›z klinik ve standart elektrofizyolojik 
bulgular› olmayan, iyi kontrollü, erken diyabetiklerde bile diyabeti
olmayanlara göre bozuk sinir iletimleri bulundu¤unu göstermifl ve
diyabetik polinöropatinin ne kadar erken bafllayabildi¤ini bir kez
daha ortaya koymufltur (22). 
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