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NÖROMODÜLASYON
Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D‹NÇER**

NÖROMODÜLASYON UYGULAMALARI
Nöromodülasyon uygulamalar› a¤r› yolaklar›n›n dinamik
ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayan›r. Bu teknikler temelde elektrik ak›m arac›l›¤›yla uygulanan stimülasyon yöntemleri ve spinal yoldan ilaç uygulamalar› ile
gerçekleﬂtirilir. Bu makalede iki temel uygulamadan oluﬂan nöromodülasyon uygulamalar›n›n etki mekanizmalar›n› ve kronik a¤r› kontrolünde kullan›m etkinli¤i ve güvenli¤i anlat›lacakt›r.

ST‹MÜLASYON UYGULAMALARI
A¤r› tedavisi yöntemlerinin geliﬂiminde, elde edilen bilimsel temeller ve klinik bilgiler ›ﬂ›¤›nda son 40 y›lda uygulanmaya baﬂlayan nöromodülasyon teknikleri önemli bir yer
tutmaktad›r. Elektriksel uyaranlar kullan›larak; Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS), Spinal Kord
Stimülasyonu (SCS), Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ve
Periferik Sinir Stimülasyon (PNS) gibi yöntemlerle ve intraspinal analjezi ile a¤r› iletiminin dinamik ve fonksiyonel
olarak inhibe edilmesi nöromodülasyonu sa¤lamaktad›r.
Sinir sisteminde a¤r› sinyallerinin iletimi ve düzenlenmesi
konusunda milat say›lan ve 1965 y›l›nda Wall ve Melzack
taraf›ndan tan›mlanan “kap› kontrol teorisi” nöromodülatör tekniklerin temelini oluﬂturmaktad›r (1). Kap› kontrol
teorisine göre miyelinli A-beta, A-delta lifleri ve miyelinsiz
C lifleriyle omurili¤e taﬂ›nan impulslar, dorsal kolondaki
lamina II ve III’te bulunan substantia gelatinoza (SG) ve
lamina V’te bulunan T (transmisyon) hücrelerine iletilirler.
Miyelinli ve miyelinsiz primer afferentler, a¤r› transmisyon nöronlar› üzerinde do¤rudan uyar›c› etki gösterirken,
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SG nöronlar› T-hücreleri üzerinde inhibitör etki gösterirler. Miyelinli lifler, SG hücreleri üzerinde uyar›c› etki gösterirken, miyelinsiz lifler SG nöronlar›n› inhibe etmektedir. Tüm bu ba¤lant›lar›n sonucunda kap› hücresi olarak ta
adland›r›lan SG nöronlar› presinaptik olarak a¤r›l› uyaran›n transmisyon hücrelerine iletimini engellemektedirler.
Miyelinli afferentler SG inhibitör nöronlar›n› uyararak T
hücrelerine giriﬂi azaltmakta ve a¤r›y› inhibe etmektedir.
Bu durum kal›n miyelinli liflerin selektif olarak uyar›lmas›n›n analjezi oluﬂturmas› ile gösterilmiﬂtir. Miyelinsiz nosiseptörlerin harekete geçmesi inhibitör SG nöronunu inhibe etmekte ve T hücrelerinin çal›ﬂmas›n› sa¤lamaktad›r
(ﬁekil-1). Teorinin temelini dokunma ve titreﬂim gibi duysal bilgileri taﬂ›yan (A-beta lifleri) miyelinli liflerin, ince
liflerin getirdi¤i uyar›lara karﬂ› kap›y› kapal› tutmas› ve
sonucunda analjezi sa¤lamas› oluﬂturmaktad›r.
TENS direkt olarak A-delta lifleri boyunca a¤r›l› stimulusun amplitüdünü ve iletimini azaltmaktad›r. Konvansiyonel
TENS uygulama alan›nda güçlü fakat konforlu bir parestezi sa¤lar ve postoperatif dönemde tercih edilir. Akupunktur TENS lokal kas kontraksiyonlar›na e¤ilimi artt›rd›¤›ndan geç ve konforsuz bir analjezi sa¤lar. Akupunktur
TENS’te sa¤lanan analjezik etkinin endorfin salg›lanmas›ndaki art›ﬂa ba¤l› oldu¤u ileri sürülmektedir. Naloksan
ile akupunktur TENS’in analjezisi ortadan kald›r›labilmektedir (2).
Spinal Kord Stimülasyonu (SCS) ilk olarak 1967 y›l›nda
bir beyin cerrah› olan Dr. Norman Shealy ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Bu yeni uyar› tedavisinin uygulanmaya baﬂland›¤› y›llarda elektriksel stimülasyonun sadece medulla spinalisin dorsal boynuzunu etkileyece¤i düﬂünüldü¤ünden “Dorsal Kolon Stimülasyonu” (DCS) ad›
verildi. Ancak ileriki y›llarda elektriksel uyar›n›n medulla
spinalisin her yerinde inhibisyon sa¤lad›¤› ortaya konuldu¤unda bu iﬂlemin ad› Spinal Kord Stimülasyonu (SCS) olarak de¤iﬂtirildi (3).
1901 y›l›nda Japonyada Katawata ﬂiddetli bel a¤r›s›ndan
yak›nan iki hastada 10 mg morfini 20 mg eucaine ile birlikte subaraknoid aral›¤a vermiﬂtir. Opioid reseptörlerinin
bulunabilmesi için ise 70 y›l daha geçmesi gerekmiﬂtir.
Goldstein ve arkadaﬂlar› 1971 y›l›nda opioid reseptörlerini buldu. 1973’te sinir dokusundan izole edilmesini, 1974
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y›l›nda beyinden, 1976 y›l›nda ise omurilikte izole edilmeleri izlemiﬂtir. 1975’te endorfinler saptanm›ﬂ, 1976’da
opioidlerin do¤rudan spinal etkinli¤i gösterilmiﬂ ve 1979
y›l›nda insanda önce epidural daha sonra subaraknoid
aral›ktaki etkinli¤i gösterilmiﬂtir. 1981 de ise önce kanserli hastalardan baﬂlayarak uzun süreli intraspinal kullan›m gündeme gelmiﬂtir (4). Uzun süreli intraspinal ilaç
kullan›m› için geliﬂtirilen implantasyon teknikleriyle birlikte, morfin, hidromorfon, sufentanil, fentanil, bupivakain, baklofenin gibi ilaçlar analjezik amaçla kullan›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n yan› s›ra neostigmin, midazolam, klonidin, ketamin, somatostatin analoglar›, kalsiyum kanal blokerleri,
trisiklik antidepresanlar gibi adjuvan analjeziklerin de intraspinal uygulan›m›na dair çal›ﬂmalar bulunmaktad›r (4).

Resim-1:
Spinal kord
stimülasyonu Elektrot yerleﬂimi.

SP‹NAL KORD ST‹MÜLASYONU (SCS)
Stimülasyon uygulamas› ile analjezik etkinin; spinal kord
seviyesinde endojen opioid sistemin, serotonin gibi baz› nöromodulatör nörotransmitterlerin artmas› ve sinaptik kap›
sisteminin aktivasyonu ile oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir. SCS
uygulamas›nda hasta seçim kriterleri, yöntemin baﬂar›s›
için çok önemlidir. Hastan›n a¤r›s›n›n organik bir nedeni
bulunmal›d›r. A¤r› ﬂikayetleri çok s›k ve ﬂiddetli olmal›, di¤er tedavi yöntemlerinden yeterli yan›t al›nmam›ﬂ olmal›d›r. SCS uygulanmas› düﬂünülen hastalar psikiyatrik aç›dan kontrol edilmeli ve majör psikiyatrik sorunlar›n›n veya ilaç ba¤›ml›l›klar›n›n olmad›¤› ortaya konmal›d›r (5, 7).
TENS uygulanan ve olumlu yan›t al›nan hastalarda SCS
uygulamas›ndan da iyi sonuç al›nabilir.
Endikasyonlar
Spinal kord lezyonu, fantom a¤r›s›, periferik nöropati ve
periferik vasküler hastal›k, lumbar radikülopati, baﬂar›s›z
bel cerrahisi sendromu, sempatik sisteme ba¤l› olan yada
olmayan kompleks rejyonal a¤r› sendromu, kronik ve inatç› a¤r›lar SCS uygulamas›n›n özgün endikasyonlar›d›r (6).
ﬁiddetli kanser a¤r›lar›nda, vertebral metastaz bulunmas›
durumunda SCS uygulanmamas› önerilir. Son y›llarda spinal kord stimülasyonunu angina pektoris a¤r›lar›nda öneren klinisyenler de bulunmaktad›r (6, 7). Ayr›ca periferik
sinir stimülasyonu ile periferik sinir nöropatilerinde ve oksipital sinir nevraljisinde de kullan›m› önerilmektedir. En
yeni endikasyonlardan biri fekal ve üriner inkontinans olgular›d›r. Bunun yan› s›ra pelvik a¤r›, intertisyel sistit a¤r›lar›nda sakral stimülasyon uygulamalar› giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
Teknik
Baﬂlang›çta laminektomi ile yerleﬂtirilen elektrotlar, günümüzde perkütan yerleﬂtirilecek biçimde geliﬂtirilmiﬂtir
(Resim-1). ‹mpuls jeneratörünün yerleﬂtirilmesi iki ﬂekilde
yap›labilir. [1] Vücut d›ﬂ›nda taﬂ›nan impuls jeneratörleri;
kablo ile bir antene iletilen elektriksel impulslar implante
edilmiﬂ al›c›da radyo dalgalar›na dönüﬂtürülür. [2] ‹mplante impuls jeneratörleri; içinde pili ve jeneratörü olan vücut d›ﬂ›ndan bir bilgisayar modülü ile programlanabilir jeneratörlerdir. Jeneratörden kaynaklanan uyar›lar, perkütan veya cerrahi olarak a¤r›l› segmentin epidural aral›¤›na

yerleﬂtirilmiﬂ olan bir dizi elektrot vas›tas›yla medulla spinalise aktar›l›rlar (5).
SCS uygulamas›n›n en kritik ve önemli aﬂamas› deneme
sürecidir. Deneme için geçici elektrot tak›ld›ktan sonraki
takipte, a¤r›larda yeterli gerileme olmas›, hastan›n yaﬂam
kalitesinde art›ﬂ, uyku düzeninin iyileﬂmesi, kullan›lan ilaç
dozlar›nda azalma gibi etkenler yöntemin etkinli¤ini göstermektedir. Geçici elektrot ile 3-4 hafta izlenen hastadan
al›nan yan›t tatminkar olursa kal›c› sistem yerleﬂtirilmesi
için karar al›n›r.
Skopi alt›nda yüzüstü pozisyonda veya yan yatar pozisyonda yat›r›lan hasta steril koﬂullarda giriﬂim için haz›rlan›r
(5). Hastan›n a¤r›s›na uygun dermatoma göre giriﬂ yeri belirlenir (Tablo-1). ‹ntervertebral aral›kta orta hatta küçük
bir insizyon yap›l›r. ‹nsizyonun yan›nda elektrotun ba¤lant› kablolar›n›n yerleﬂtirilebilece¤i bir cep oluﬂturulur. Kanama kontrolü yap›ld›ktan sonra 14 G Touhy / 16 G R-K
i¤ne ile paramedian ve 45∞ 'ye yak›n aç› ile epidural aral›¤a girilir. Epidural aral›¤a girilip girilmedi¤i çok az miktarda radyoopak madde verilerek kontrol edilir. Epidural
i¤ne içerisinden öncelikle epidural bölgede elektrotun rahat giriﬂini sa¤lamak amac› ile yönlendirici gönderilir. Daha sonra elektrot skopi kontrolü alt›nda uygun dermatoma
do¤ru ilerletilir. Bu noktada lateral skopide elektrotun ön
veya arka epiduralde olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir.
Epidural bölgede elektrotun arka epidural bölgede ve a¤r›l› tarafta bulunmas› gerekir. De¤iﬂik stimülasyon modlar›
Tablo-1: A¤r›n›n yerine göre giriﬂ düzeyleri.
A¤r› yeri
Ayak
Alt ekstremite

Giriﬂ düzeyi
L2-L3

Üst s›n›r
T11-L1

(kalça ve bel tutulumu dahil)

T12-L1

T9-T10

T4-T6
T1-T3

T1-T2
C3-C5

Üst gö¤üs duvar›
(interkostaller)

Üst ekstremite
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ile uyaran verilerek, i¤nelenme hissinin, hastan›n a¤r›l›
alan›n› en uygun kapsad›¤› yer belirlenir ve elektrot cilt alt›na sabitlenir. Elektrotun ara ba¤lant›lar› cilt alt›ndan geçirilerek uzak bir noktadan ç›kar›l›r. Deneme süresi sonunda baﬂar›l› bir sonuç al›nm›ﬂsa, kal›c› sistemin yerleﬂtirilmesi için intervertebral aral›¤a yerleﬂtirilen parça kal›c›
elektrota ba¤lanarak sistem tamamlan›r (7).
Birçok araﬂt›rmac›ya göre baﬂar›l› sonuç oran› % 48-75
aras›nda de¤iﬂmektedir. Yöntemin uzun süreli takibine ait,
iskemik a¤r›da %80-90, nöropatik a¤r› da ise ortalama
olarak % 50 baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
Komplikasyonlar
Epidural implantasyonlarda görülebilen, dura rüptürü,
spinal kök veya kord hasar›, kanama, enfeksiyon gibi erken
komplikasyonlar›n yan›s›ra, en s›k rastlanan komplikasyon
elektrot dislokasyonu ve migrasyonudur. Bu komplikasyonlar ile sistem sonland›r›lmaz ve çeﬂitli revizyonlar ile tekrar sürdürülebilir (5).

SAKRAL S‹N‹R ST‹MÜLASYONU
Pelvik tavan, mesane, üriner ve anal sfinkterler ile kolon
ve rektumu innerve eden sakral sinirlerin uyar›lmas› temeline dayanan sakral sinir stimülasyonu ile idrar ve d›ﬂk›
kontrolü sa¤lanmaktad›r. T›bbi tedaviden ve biofeedback
uygulamalar›ndan baﬂar›l› sonuç al›namayan fekal inkontinens olgular›nda sakral sinir stimülasyonu etkin ve güvenli bir seçenektir. Psikolojik de¤erlendirmeleri sonucunda psikolojik instabilitesi olmayan ve mental yetersizli¤i
bulunmayan olgular sakral sinir stimülasyonu için uygun
adaylard›r. Genel durumu a¤›r olan, sepsis veya giriﬂim yerinde lokal iltihab› bulanan hastalarda, barsakta enflamatuar hastal›k olmas› durumunda, rektal prolapsus veya
prosidentia saptanmas›nda, gebelikte, ventriküler stimülatör veya implantable defibrilatör gerektiren kardiak hastal›kta uygulama kontrendikedir. Ayr›ca yöntemin seyrine
iliﬂkin sorgulamalar› ve takip kriterlerini kendi baﬂ›na sürdürebilecek kooperasyonun kurulamad›¤› küçük veya ileri
yaﬂta hastalarda da sakral sinir stimülasyonu uygulanmamal›d›r (8). Giriﬂim spinal kord implantasyonunda oldu¤u
gibi interlaminar epidural yaklaﬂ›mla ancak sefaladdan
kaudale do¤ru yönelimle olabilece¤i gibi do¤rudan sakral
foramenler geçilerek de uygulanabilir. Burada daha kolay
olan sakral foramenden giriﬂim anlat›lacakt›r. Ancak bu
yöntemde elektrodun yer de¤iﬂtirmesi olas›l›¤› daha fazlad›r. Son y›llarda geliﬂtirilen t›rnakl› elektrodlar ile bu sorun da k›smen önlenmiﬂtir.
Teknik
Sakral sinir stimülasyonu iki aﬂamal› olarak uygulanmaktad›r. Test döneminde geçici elektrot ile uygulaman›n etkinli¤i de¤erlendirildikten sonra olumlu etki elde edilebilirse ikinci basamak olarak kal›c› stimülasyon elektrotu ve
pil yerleﬂtirilir (8).
Test uygulamas› (Birinci safha)
Hasta operasyon masas›na yüzüstü pozisyonda yat›r›l›r.

Resim-2: Sakral sinir stimülasyonu; ﬂematik i¤ne giriﬂi
ve elektrod yerleﬂimi.

Sakrum horizontal kalacak ﬂekilde, kalça ve dizler hafif
bükülü pozisyonda, kalçaya ve ayaklara yast›k yerleﬂtirilir.
Bel ve kalça alan› temizlenerek steril koﬂullarda haz›rlan›r. Stimülasyonun gözlenebilmesi için anüs gere¤inde görülebilecek ﬂekilde ve ayaklar aç›kta b›rak›l›r. Hafif sedasyon yeterlidir. Gluteal pli, süperior posterior iliyak ç›k›nt›
(SP‹Ç) iﬂaretlenir. Orta hatta gluteal pli iﬂaretinin 1.5 cm
yan›ndan geçen iki paralel çizgi üzerinde, önce SP‹Ç’in
1.5 cm inferiorunda bu çizgilere denk gelen noktada S2
iﬂaretlendikten sonra bu noktan›n 1.5 cm alt›nda di¤er
sakral foramenler iﬂaretlenir. Ayr›ca skopi kullan›larak bu
noktan›n do¤rulu¤u anterior-posterior (AP) ve lateral görüntüleme ile izlenir (8).
‹¤ne giriﬂimi S2, S3, ve S4 foramenlerden tercihan S3’den
gerçekleﬂtirilir. Foramen saptand›ktan sonra lokal anestetik injeksiyonunu takiben 20 G stimülasyon i¤nesi cilde
600 (sakruma yaklaﬂ›k 900) aç› ile ilerletilerek skopi
kontrolünde sakrum ön ucunda ç›k›ﬂ› izlenir (Resim-2). ‹¤nenin d›ﬂta kalan k›sm› alligatör ile tutturularak uyaran
verilir. Periferik sinirin erken de¤erlendirilmesinde bacak
kalça rotasyonu, ayakta plantar fleksiyon yan›t› ve kalf
kontraksiyonu S2 forameni, perineumda körüklenme, ayak
ve bacakta yan›ts›z kal›nmas› S4 forameni ve perineumda
körüklenme, baﬂparmakta nadiren di¤er parmaklarda
plantar fleksiyon ise S3 forameni gösterir. Stimülasyon sonucu yer kesinleﬂince i¤nenin mandreni ç›kar›larak geçici
elektrot ilerletilerek ayn› stimülasyon yan›t tekrarlan›r.
Daha sonra elektrotun d›ﬂta kalan k›sm› cilde tutturularak
eksternal stimülatörle birleﬂtirilerek, Hasta subakut dönemde 1-8 haftal›k süre içerisinde de¤erlendirilir. De¤erlendirmede stimülasyon parametreleri olarak volt (0.5 – 2
volt aras›nda), at›m frekans› (15 Hz) ve at›m geniﬂli¤i
(210 mikrosaniye) kullan›l›r (8).
Kal›c› sakral sinir stimülasyon uygulamas› (‹kinci safha)
Kal›c› sistem için hasta geçici uygulamada oldu¤u gibi
operasyon masas›na yüzüstü pozisyonda yerleﬂtirilir. Uygulama genel anestezi alt›nda veya sedasyon ve lokal anestezi uygulamas› ile gerçekleﬂir. Sakrum üzerinde vertikal
insizyon ile cilt, cilt alt›, adale tabakas› sakral foramen gö-
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rülene dek doku katlar› aç›l›r. Kal›c› elektrot insizyondan
sakral foramene ulaﬂt›r›l›r ve skopi kontrolü alt›nda sakral
sinire ilerletilir. Periferik sinir de¤erlendirmesi yap›l›p yerleﬂim kesinleﬂince elektrot periost üzerine sabitleﬂtirilir.
Cilt alt› tünel ile elektrot ve pil yerleﬂtirilece¤i alana ilerletilir. Pil için en uygun yer bat›n alt kadran› olaca¤›ndan
tünel vücut yan taraf›na ve oradan bat›n alt kadran›na ilerletilecek ﬂekilde iki basamakl› olabilir. Sakral bölgede iﬂlem tamamlan›nca hasta yan yatar pozisyona getirilir. Pilin girece¤i cilt alt› yuva cerrahi olarak haz›rlan›r ve pil ile
elektrot birleﬂtirilir. Cilt dikiﬂleri tamamlan›r. Stimülasyon uygulamas›na implantasyondan 1 gün sonra baﬂlan›r
ve hastalar›n uygun parametrelerinin saptanmas›, cihaz›
tam olarak kullanabilmesi için bir kaç gün hastanede kalmalar› gerekebilir. Kal›c› sistem yerleﬂtirildikten sonra taburcu edilen hastalar daha sonra düzenli aralarla yaﬂam
kalitesi skorlar›, inkontinans skorlar› ile takip edilirler (8).
Bu uygulamada infeksyon, sinir hasar›, mesane ve rektum
hasar› gibi sorunlar oluﬂabilir. Ayr›ca zamanla uygulamaya ba¤l› a¤r› yak›nmalar› da geliﬂebilir.

PER‹FER‹K S‹N‹R ST‹MÜLASYONLARI (PNS)
Periferik sinir stimülasyonu, mononöropatik a¤r›lar›n tedavisinde kullan›labilen bir yöntemdir (9, 10). Ayr›ca refleks sempatik distrofi, kozalji, postherpetik nevralji gibi
kronik a¤r› sendromlar›n›n tedavisinde de kullan›labilmektedir. Periferik sinirlere yak›n olarak implante edilen
elektrotlar arac›l›¤›yla uygulanan stimülasyon tekni¤idir.
PNS için s›k kullan›lan sinirler aras›nda N. Medianus, N.
Ulnaris, N. Radialis, N. Peroneus comminis, N. Tibialis
posterior say›labilir (9, 10). Tek bir travmatize periferik
sinir da¤›l›m›ndaki a¤r›, PNS için en iyi endikasyondur.
Buna ra¤men iki sinir implant› ile birlikte iyi sonuçlar bildirilmiﬂtir. TENS veya lokal anestetiklerle yap›lan sinir
bloklar›ndan fayda gören hastalarda PNS ile daha iyi sonuçlar al›nmaktad›r. Ancak TENS ile hastan›n a¤r›lar› gerilemiyorsa bu durum hastay› PNS aday› olmaktan d›ﬂlamaz (10).

DER‹N BEY‹N ST‹MÜLASYONU (DBS)
Bu teknik uzun süreli a¤r›s› olan hastalarda kullan›lmakta
olan ileri tedavi seçeneklerinden biridir. Bilgisayarl› tomografi veya manyetik görüntüleme yöntemlerinden biriyle beyindeki hedef bölge belirlenir ve cerrahi olarak beyin
içine elektriksel uyaranlar› bu bölgelere iletecek özelliklerdeki uyar›c› cihazlar yerleﬂtirilir. Bu sistemin di¤er ucu
cilt alt›na yerleﬂtirilerek d›ﬂar›dan gerekli programlama
ayarlar› yap›l›r. Bu yöntem uygulanan hastalarda ortaya
ç›kabilecek yan etkiler; baﬂ a¤r›s›, enfeksiyon, beyin içine
yerleﬂtirilen iletken cihaz›n k›r›lmas›, kullan›lan uyar›c›
sistemin iﬂlevlerinde ortaya ç›kabilecek bozukluklar, epilepsi, bulan›k görme, beyin içi kanama olarak say›labilir (11).

‹NTRASP‹NAL ANALJEZ‹
Geçti¤imiz otuz y›l içerisinde intraspinal opioidlerin kullan›ma girmesi ile a¤r› kontrolünde yeni bir dönem aç›lm›ﬂ-

t›r. Baﬂlang›çta yaln›z kanser a¤r›lar› için kullan›lan bu
yöntem daha sonra di¤er tedavi yollar›na cevap vermeyen
kanser d›ﬂ› a¤r›larda da kullan›l›r hale gelmiﬂtir (12).
‹ntraspinal opioidlerin etkisi genellikle Melzack ve
Wall’un kap› kontrol teorisine dayand›r›lmaktad›r. Periferik ve merkezi bir çok etken omurili¤in arka boynuzuna etki ederek afferent uyaranlar üzerinde bir modülasyon
oluﬂturmaktad›r. Opioid reseptörleri genellikle arka boynuzda pre ve postsinaptik olarak bulunmalar›na ra¤men
yaklaﬂ›k % 75’i presinaptik olarak yer almaktad›r. Presinaptik opioid reseptörlerinin aktivasyonu primer nosiseptif
afferentten nörotransmiterlerin salg›lanmas›nda azalmaya
neden olmaktad›r. Ancak enflamasyon ve nöropati s›ras›nda meydana gelen birçok olay opioid hassasiyetinde azalmaya yol açabilir. Bu mekanizmalar, opioid analjezisine
kolesistokinin’in etkili olmas›, presinaptik opioid reseptörlerinin kayb›,morfin antagonisti olarak hareket eden morfin metaboliti morfin 3 glukronid oluﬂumu olarak say›labilir. Opioidlere karﬂ› tolerans geliﬂmesinde NMDA reseptörlerinin de rolü vard›r (13, 14).
‹ntraspinal ilaç uygulama sistemleri ile opioidlerin yan› s›ra adjuvan analjeziklerde uygulanabilir. Asetilkolin esteraz inhibitörü olan neostigmin kolinesteraz inhibisyonu yoluyla asetilkolin geri al›m›n› önleyerek veya yavaﬂlatarak
sinaptik aral›kta asetil kolin miktar›n›n art›ﬂ›na ba¤l› spinal analjezi sa¤lar. Sonuç olarak ikinci nosiseptör nöronlar düzeyinde devam eden inhibitör nörotransmisyonun etkisini uzat›r (4). Midazolam hidroklorid, gamma-aminobutirik asit üzerinden etki göstermektedir. ‹ntraspinal infüzyon için uygun olmamakla birlikte spinal uygulamalarda özellikle akut postoperatif a¤r›n›n tedavisinde gelecek
vaat eden ajanlardand›r (4). Alfa-2 adrenerjik agonist olan
klonidin, kanser a¤r›s›nda, nöropatik a¤r›da ve spinal kord
yaralanmas›na ba¤l› a¤r›da spinal yoldan kullan›labilen etkili bir ajand›r. Substans-P sal›n›m›n›n inhibisyonu ve nosiseptif nöronlar üzerine olan etkisi ile analjezi sa¤lad›¤›
bildirilmektedir. Klonidinin en önemli yan etkilerinden biri sistemik hipotansiyondur (4). Klasik N- metil D-aspartat
(NMDA) reseptör antagonisti olan ketaminin klinik bileﬂiklerinin en önemli iki fonksiyonu opioid tolerans›n› önlemesi ve nöropatik a¤r›n›n tedavisi olarak görülmektedir.
Somatostatin analoglar› içerisinde en çok çal›ﬂma yap›lan
oktreotid ve vapreotid’dir. Her ikisi de kanser hastalar›nda çal›ﬂ›lm›ﬂ ve spinal uygulamada opioidlere alternatif
olarak umut vaat eden klinik sonuçlar al›nm›ﬂt›r. SNX111 (zikonotid) en iyi çal›ﬂ›lan kalsiyum kanal blokeridir.
Presinaptik terminalde kalsiyum ak›ﬂ›n› bloke ederek nörotransmiter vezikülün membran ile füzyonunu önleyerek
birinci nörondan ikinci nörona nörotransmisyonu engellemektedir. Trisiklik antidepresanlar›n spinal tedavisi için
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve etkisinin norepinefrin ve serotonin
geri al›m inhibisyonu üzerinden yapt›¤› düﬂünülmektedir (4).
‹ntraspinal ilaç uygulama sisteminin baﬂar›s› öncelikle
hastan›n do¤ru seçimine ba¤l›d›r. Oral yol ve di¤er daha
basit yollar etkisini yitirmiﬂse, spinal yolla a¤r› kontrolü
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daha etkin sa¤lanabiliyor ve yaﬂam kalitesini art›r›yorsa,
deneme sürecinde yöntemin etkinli¤i kan›tlanm›ﬂsa, hastan›n genel ve psikolojik durumu cihaz› kullanmaya uygunsa,
hastan›n çevresindeki insanlar bu cihaz› kullanabileceklerse, kullan›lacak intraspinal ilaç uygulama sistemi gerekti¤inden pahal› de¤ilse kullan›labilir (15).
‹ntraspinal ilaç uygulama sistemleri sistemin yerleﬂtirildi¤i yere, yerleﬂtirme ﬂekline ve kullan›lan sistemin özelliklerine göre de¤iﬂen yöntemlerle kullan›labilir (15).
n
n
n
n
n
n

Perkütan epidural ve spinal kateterler
Subkutan epidural ve spinal kateterler
Subkutan epidural ve spinal port sistemleri
Subkutan mekanik pompalar
Subkutan infüzyon pompalar›
Eksternal pompalar olarak s›ralanabilir.

Perkütan epidural kateterler genellikle anestezi amac›yla
çok k›sa süreli olarak kullan›l›r.Yaﬂam süresi çok k›sa
kanserli hastalarda da epidural kateterler kullan›labilir.
Perkütan kateterler ayr›ca deneme döneminde hastaya uygulanmas› gereken yöntem de¤erlendirilirken de kullan›l›r
(Resim-3).
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Resim-4: Spinal portun yerleﬂtirilmesi.

her seferinde 1-1.5 ml solüsyonu spinal aral›¤a pompalarlar. Mekanik pompalarda dü¤melerin kullan›lmas›nda zaman zaman zorluklar yaﬂanmaktad›r. Bir sorun ç›kt›¤›
taktirde pompan›n cerrahi bir giriﬂimle yerinden ç›kar›lmas› gerekir.
‹nfüzyon pompalar› mekanik pompalara göre daha büyük
üstünlük taﬂ›maktad›r. Özellikle yaﬂam süresi uzun kanser
d›ﬂ› a¤r›lardan yak›nan hastalarda spinal infüzyon pompalar›n›n kullan›lmas› daha do¤ru olacakt›r. ‹nfüzyon pompalar› da sabit ayarl› pompalardan istenildi¤i biçimde
ayarlanabilen pompalara kadar de¤iﬂkenlik göstermektedir. ‹nfüzyon ile daha düﬂük dozda ilaçla daha uzun süreli
analjezi sa¤lamak mümkün olmaktad›r.
Subkutan yerleﬂtirilen pompalar›n yan› s›ra eksternal
pompalar da portlara ba¤lanarak kullan›labilir. Eksternal
pompalar genellikle hasta kontrollü analjezi biçiminde k›sa süreli a¤r›larda kullan›lmaktad›r.

Resim-3: Perkütan epidural kateter uygulamas›.

Subkutan olarak yerleﬂtirilen epidural ve spinal kateterler
genel sa¤l›k durumu bozuk, yaﬂam süresi çok k›sa kanserli hastalarda kullan›l›r. ‹njeksiyonun kolay olmas›, kolay
yerleﬂtirilmesi, eksternal bir pompaya ba¤lanabilmesi gibi
özellikleri vard›r.Yerinden kolay ç›kmas›, t›kanmas›, enfeksiyon, sürekli olarak hastan›n bandajl› dolaﬂmas›, hijyen zorluklar› gibi dezavantajlar› vard›r. Subkutan olarak
yerleﬂtirilmiﬂ kateterler genellikle epidural bölgeye yerleﬂtirilmekle birlikte çok seyrek de olsa spinal uygulamalar
da bulunmaktad›r.
Port sistemleri subkutan yerleﬂtirilmiﬂ kateterlere göre çeﬂitli üstünlükler taﬂ›maktad›r. Daha uzun süreli kullan›labilirler, sistemin yerinden ç›kmas› daha zordur. Ancak
port sistemlerinde de enfeksiyon riski, hastan›n cildinin küçük bir bölgesinden defalarca injeksiyon yap›lmas›, t›kand›¤› veya yerinden ç›kt›¤› taktirde yeniden cerrahi giriﬂim
gerekmesi gibi dezavantajlar› bulunmaktad›r (Resim-4).
Spinal aral›¤a yerleﬂtirilen mekanik pompalar yaﬂam süresi uzun hastalarda kullan›labilir. Mekanik pompalar›n ayda bir doldurulan bir deposu vard›r. ‹njeksiyon say›s› daha
azd›r. Bu sistemlerin de herhangi bir komplikasyon halinde ç›kar›lmas› için cerrahi giriﬂim gerekir. Bu pompalar

Cihazlar›n kullan›m›nda maliyet unsuru da önemlidir. Gereksiz yere yaﬂam süresi çok k›sa bir hastada en pahal› cihaz›n kullan›lmas› do¤ru de¤ildir Yap›lan araﬂt›rmalar
uzun süreli kullan›ld›¤› taktirde infüzyon pompalar›n›n
maliyetinin san›ld›¤› kadar çok olmad›¤›n› göstermektedir.
‹ntraspinal analjezide baﬂlang›çta tercih edilen yol epidural yaklaﬂ›md›. Ancak epidural yolun kullan›m›nda genellikle 3 ay içerisinde geliﬂebilen kateter ucunda fibrozis ve
enflamasyona ba¤l› injeksiyon s›ras›nda yanma gibi dezavantajlar›n bulunmas› spinal yolun daha fazla tercih edilmesine sebep olmuﬂtur. Hastan›n yaﬂam süresi, a¤r›s›n›n
niteli¤i, kanser yada kanser d›ﬂ› a¤r›lar, morfine yan›t gibi özellikler yine de epidural ve spinal yolun tercihinde
önemli rol oynar. Epidural yolun avantajlar› a¤r›ya uygun
dermatoma yerleﬂtirilebilmesi, spinal s›v› ak›nt›s› olmamas›, duran›n delinmesine ba¤l› baﬂ a¤r›s› olmamas› olarak
s›ralanabilir. Dura bir engel teﬂkil eder . Bu nedenle enfeksiyon riski azd›r. enfeksiyon genellikle cihaz›n yerleﬂtirilmesi için haz›rlanan cilt alt› cepte görülür.
Spinal yolun avantajlar› ise kateter t›kanma riskinin az olmas›, fibrozis ya da injeksiyon s›ras›nda yanma riski olmamas›, daha uzun süreli analjezi, daha düﬂük dozda opioid
kullan›m› olarak say›labilir. Spinal yol tercih edildi¤inde
kullan›lan opioid dozu epidural yolun onda biri kadard›r.
Spinal yolun dezavantajlar uygulaman›n baﬂlang›c›nda
s›kl›kla görülen baﬂ a¤r›lar›, idrar retansiyonu, bulant› ve
kusma say›labilir. Ayr›ca uzun bir süre uygulamadan sonra kateter ç›kar›lmak zorunda kal›n›rsa nadir de olsa su-

klinik 141-216

200

8/2/07

3:49 PM

Page 200

NÖROMODÜLASYON

baraknoid fistül oluﬂabilir. Bu fistülün tedavisi zordur ve
menenjit riski taﬂ›maktad›r.
1998 Brüksel Konsensus toplant›s›nda spinal yolun birinci
tercih olmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Epidural ve spinal
yol tercihinde aﬂa¤›daki ilkelerin göz önünde tutulmas›
yararl› olacakt›r.
a. Yaﬂam süresi k›sa hastalarda perkütan kateter,
cilt alt›na yerleﬂtirilen epidural kateter veya port sistemleri ile epidural yol tercih edilebilir.
b. Yaﬂam süresi uzun olan kanserli hastalarda
e¤er deneme döneminde opioidlere olumlu yan›t al›nm›ﬂsa
spinal yolun tercih edilmesi gerekir.
c. Opioidlere tek baﬂ›na olumlu yan›t al›namam›ﬂsa epidural yoldan verilebilecek lokal anestetik ve klonidin
gibi ilaçlar›n da kullan›m› gündeme gelece¤inden epidural
yol tercih edilebilir. Ancak son zamanlarda spinal yoldan
bupivakain de kullan›labilmektedir.
d. Kanser d›ﬂ› a¤r›larda kullan›lmas› gereken tek
yol spinal yoldur.
e. Manuel ve infüzyon pompalar›n›n kullan›labilmesi için yine tercih edilmesi gereken yol spinal yoldur.

5.

6.

7.

8.

SONUÇ
Nöromodülasyon uygulmalar› son y›llarda kronik a¤r›
kontrolünün temel tedavi modalatileri aras›nda yer almaktad›r. Teknolojik geliﬂmeler sonucunda yeni elektrot ve jenerator olanaklar› nörostimülasyon uygulamalar›n›n alan›n›
oldukça geniﬂletmiﬂtir. Bu sayede günümüzde sakral bölge
a¤r›lar› da dahil olmak üzere fekal ve üriner inkontinans
olgular›ndan, inatç› anjina pektoris a¤r›lar›na kadar bir
çok a¤r› sendromununda stimülasyon uygulamalar› gerçekleﬂtirilmektedir. Ayr›ca son y›llarda geliﬂtirilen programlanabilen ilaç pompalar›n›n implante edilmesi ve
spinal opioid ve adjuvan ilaç kullan›m› ile kanser ve kanser d›ﬂ› kronik a¤r› kontrolünde önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Her nekadar henüz bu tedavi seçeneklerinin etkinli¤i,
güvenilirli¤i ve karl›l›¤› ile ilgili yeterli say›da uzun süreli
karﬂ›laﬂt›rmal› araﬂt›rmalar bulunmasa da mevcut bilgiler
gelecek için umut vermektedir.

9.

10.

11.
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