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Mevcut yazıda belirtilen piriformis sendromunda kullanılan tanı
testlerindeki anlam kargaşasının düzeltilmesi planlanmaktadır.
Hastanın ağrılı tarafı yukarı gelecek şekilde yan yatar pozisyonda,
kalça ve diz fleksiyonda iken, pelvisi stabilize ederek dize baskı uygulanıp
kalçayı iç rotasyon ve adduksiyona zorladığımızda, piriformis kasının
gerilerek siyatik sinire bası yapması sonucunda oluşan siyatalji Beatty
manevrası olarak bilinmektedir (1-3). Bu şekilde uyluğa Fleksiyon,
ADduksiyon ve İç Rotasyon (FADİR veya FAİR olarak bilinen manevra)
uygulanmış olur (1-3). Ancak Beatty bu manevrayı açıklarken kalça ve diz
fleksiyonda ve diz muayene masasında istirahattayken hastanın bacağını
ve dizini masadan birkaç santimetre kaldırmasıyla yani abduksiyonuyla
(Pace testindekine benzer şekilde bacak fleksiyondayken piriformis
kasının adduktör kas olmasından faydalanarak) piriformis kasının
kasılarak bacakta değil de kalçada ağrı oluşması şeklinde tanımlamıştır
(3). Yazıda metin içinde ve şekil 3’te bu manevra Pace manevrası olarak
bildirilmiştir.
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Pace testi hasta oturur pozisyonda yani kalça fleksiyondayken dirence
karşı bacağın abduksiyonuyla piriformis kası kasılarak siyatik sinire bası
yapar ve siyatalji oluşur (1, 2).
Freiberg testi ise uyluğun ekstansiyonu sırasında pasif internal
rotasyonu ile piriformis kasının gerilerek veya dirence karşı eksternal
rotasyonuyla piriformis kasının kasılarak siyatik sinire bası yapması
sonucu siyatalji oluşmasıdır (1, 2).
Anlam kargaşalarının önlenmesi amacıyla metin içindeki tanı ve ayırıcı
tanı bölümlerinin bu şekilde tekrar incelenmesinin okurlar açısından
faydalı olacağını düşünmekteyiz.
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