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Özet
Medulla spinalis yaralanması (MSY); fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyon
bozukluklarına neden olabilen yıkıcı bir hastalıktır. MSY sonrası nöropatik ağrı
(NPA) sıktır, değişik derecelerde görülebilir ve MSY sonrası oluşan tedavisi en
zor problemlerden biridir. MSY sonrası fonksiyon kayıplarına NPA’nın da eklenmesiyle hastaların uyku düzenleri, duygudurumları ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenir. Ağrıyı etkili bir şekilde tedavi edebilmek için MSY sonrası görülen ağrının sınıflandırması dikkatli ve doğru yapılmalıdır. Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu’nun oluşturduğu sınıflamaya göre MSY sonrası görülen
ağrı nosiseptif ve NPA olarak iki ana gruba ayrılır MSY sonrası görülen nosiseptif ağrı, musküloskeletal ya da visseral kaynaklı olabilir. NPA “somatosensoriel sistemi doğrudan etkileyen bir lezyon veya hastalık sonucu ortaya çıkan
ağrı” olarak tanımlanmaktadır. MSY sonrası görülen NPA görüldüğü anatomik bölgeye göre sınıflandırılır (lezyon seviyesinin üstünde, lezyon seviyesinde, lezyon seviyesinin altında). MSY sonrası görülen NPA tedavisi çoğu zaman
zordur ve tedaviye yanıt almak da uzun zaman alabilir. Bu nedenle MSY sonrası NPA’nın tedavisi multidispliner olmalıdır. Tedavi seçenekleri farmakolojik
tedaviyi, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu uygulamasını, psikiyatrik
tedavi yaklaşımlarını ve seçili olgularda cerrahi yaklaşımları içerir. Farmakolojik tedavide ilk sırada yer alan ajanlar trisiklik antidepresanlar, pregabalin
ve gabapentin yer alır. Bu derlemede MSY sonrası görülen NPA’nın mekanizmaları, değerlendirilmesi ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışılacaktır.

Abstract
Spinal cord injury (SCI) is a devastating disease which may cause physical,
psychological and social dysfunction. Neuropathic pain (NP) after SCI is common, can be seen in varying degrees and is one of the most difficultly treated
problems developing after SCI. With the addition of the NP to loss of function
after SCI, sleep patterns, moods and daily activities of patients are adversely
affected. In order to treat pain effectively, classification of pain after SCI
must be done carefully and correctly. According to classification of International Pain Study Group, pain after SCI is divided into two main groups as nociceptive and neuropathic pain. Neuropathic pain is defined as “pain occuring
as a direct result of a disease or lesion directly affecting somato-sensorial
system”. NP after SCI can be classified according to anatomical region (above
the level of lesion, at the level of lesion, below the level of lesion). Treatment
of NP after SCI is often challenging and receiving response to treatment may
take long time. Therefore, treatment of NP after SCI should be multifactorial.
Treatment options include pharmochologic treatment, application of transcutanous electrical nerve stimulation, psychiatric treatment approaches, and
surgical approaches in selected cases. In pharmachologic treatment, first
line agents are tricyclic antidepresants, pregabalin and gabapentin. In this
review, mechanisms and assessment and treatment of NP after SCI is discussed with the guide of current literature.
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Giriş
Medulla spinalis yaralanması (MSY) sonrası görülen ağrı sıktır
ve hastaların uyku düzenini, yaşam kalitesini ve günlük yaşam
aktivitelerinin olumsuz etkilemektedir [1]. MSY sonrası kronik
ağrı prevalansı %11 ile %94 arasında değişmektedir. MSY sonrası nöropatik ağrı (NPA) sıklığı ise %18.3 ile %53 arasında değişmektedir [2-4]. Ülkemizde ise MSY sonrası ağrı sıklığı %61,
NPA sıklığı ise %53 olarak bildirilmiştir [4,5]. Yine Türkiye’den
bildirilmiş bir çalışmada MSY sonrası kronik ağrısı olan hastaların %88.6’sında NPA saptanmıştır [6].
Ağrı tedavisini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için MSY
sonrası görülen ağrının sınıflandırmasının dikkatli ve doğru yapılması şarttır. MSY’na bağlı kronik ağrı sınıflamasında en çok
kabul gören Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu’nun oluşturduğu sınıflamaya göre MSY sonrası görülen ağrı nosiseptif ve NPA olarak iki ana gruba ayrılır [7]. Nosiseptif ağrı serbest sinir uçlarındaki ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla ortaya çıkar. MSY sonrası görülen nosiseptif ağrı, musküloskeletal (kemik/eklem/kas
dokularında travma ya da enflamasyon, kas spazmı, aşırı kullanım, mekanik instabilite) ya da visseral (böbrek/bağırsak/sfinkter disfonksiyonu, disrefleksif başağrısı) kaynaklı olabilir [8].
NPA ise“somatosensoriel sistemi doğrudan etkileyen bir lezyon
veya hastalık sonucu ortaya çıkan ağrı” olarak tanımlanmaktadır [9]. MSY sonrası görülen NPA görüldüğü anatomik bölgeye göre sınıflandırılır (lezyon seviyesinin üstünde, lezyon seviyesinde, lezyon seviyesinin altında). Lezyon seviyesinin üstündeki NPA kompresif mononöropatileri, kompleks bölgesel ağrı
sendromunu, lezyon seviyesindeki NPA sinir kökü kompresyonlarını, post travmatik siringomyeliyi, spinal kord travma/iskemisini, lezyon seviyesinin altındaki NPA spinal kord travma/iskemisini içerir [8]. NPA’sı olan MSY’li hastalar sıklıkla allodini ve hiperaljezi gibi duyusal bozukluklardan şikayet ederler [10].
MSY sonrası görülen NPA genelde şiddetli ve uzun sürelidir [11].
Bu nedenle de hem emosyonel hem fiziksel açıdan MSY’li hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bulunmuştur [12].
Finnerup ve arkadaşları da MSY sonrası NPA’sı olan hastalarda yaptıkları çalışmalarında hastaların %90’ında NPA’nın günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilediğini bulmuşlardır [13].
Bu derlemede MSY sonrası görülen NPA’nın mekanizmaları, değerlendirilmesi ve tedavisi tartışılacaktır.
Medulla Spinalis Yaralanması Sonrası Görülen Nöropatik
Ağrının Mekanizmaları
MSY sonrasında spinal kordda, beyinde ve periferik dokularda
bir takım patolojik değişiklikler meydana gelir. NPA’nın da bu değişimler sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir [14,15].
Spinal Kord
Akut iskemik ya da travmatik hasar sonucunda spinal korda bir
dizi anatomik, nörokimyasal, eksitotoksik ve enflamatuar patolojik olay meydana gelir. Bu olaylar spinal nöron fonksiyonunda değişime ve ağrıya yol açar [14]. Cinsiyet, ırk ve hormonal
faktörler de kaskadın işleyişine etki ederler [16]. Enflamatuar
(sitokinler, prostoglandinler, reaktif oksijen radikalleri) ve nöromodülatör (glutamat, GABA, opioidler, serotonin, noradrenalin)
ajanlar spinal kordda nöronal fonksiyonda üç ana etkiyle değişime yol açarlar [17]:
1. İstirahat halindeki astrositleri ve mikroglial hücreleri aktive
ederler [18].
2. Nöronal ateşleme yaparak stimülasyon sonrası artmış nöronal rekrütmana, artmış düzensiz arka plan aktivitesine, sodyum
kanal akımlarında değişkenliğe yol açarlar [19,20].
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3. Modifiye sinaptik bağlantıların kurulması, protein sentezinde
değişiklikler meydana gelmesi, apoptozun indüklenmesi, modifiye gen transkripsiyonu/translasyonunun indüklenmesi ile uzun
süreli sinaptik plastisite sağlarlar [21,22].
Beyin
MSY sadece spinal kordda değil primer motor ve duyusal kortekste de atrofiye yol açar [23]. Kortekste vucüt temsil alanlarında değişimler meydana gelir [24]. Dahası MSY sonrası özellikle talamusta nöronal ateşlemede değişiklikler olduğu bulunmuştur [25]. MSY sonrası beyinde fonksiyonel reorganizasyon
iki aşamada meydana gelir. İlk olarak hızlı bir mekanizma ile
inaktif durumdaki sinapslar aktifleşirler, ikinci daha yavaş ama
etki süresi daha uzun olan mekanizma ile de deafferente korteks
bölümlerinde kalınlaşma meydana gelir [11].
Perifer
Literatürde MSY sonrası yüzeyel dokulardaki morfolojik ve fonksiyonel değişimleri inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır
[26,27]. MSY’lı hastalarda rezidüel spinotalamik yolların stimülasyonu ile periferik ağrı jeneratörleri aktive olabilir, bu da MSY
sonrası NPA’nın eksaserbasyonunda rol oynayabilir [28]. Daha
önce hayvan çalışmalarında MSY sonrası görülen lezyon seviyesi üzerindeki NPA’da hasar görmemiş primer afferent liflerde artmış duyarlılık olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar da MSY
sonrası periferik sinir liflerinde artmış sensitizasyon olması ile
tarif edilen “periferik sensitizasyon” teorisini desteklemektedir
[15,29]. İnsanlarda da MSY sonrası mekanik ve termal uyaranlara karşı uyarılma eşiğinin düşmesi de insanlarda da bu teorinin
varlığının göstergesi olarak kabul edilmektedir [30].
Medulla Spinalis Yaralanması Sonrası Görülen Nöropatik
Ağrının Değerlendirilmesi
Uluslararası NPA tedavi kılavuzlarında NPA’nın değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar da yer almaktadır [31,32]. MSY sonrası görülen NPA değerlendirmesinde de aynı yolun izlenmesi önerilmiştir [33].
MSY sonrası NPA değerlendirilmesinde ilk basamak NPA tanımını doğru yaparak diğer ağrı sebeplerini dikkatli bir şekilde dışlamaktır. NPA hastalar tarafından yanma, zonklama, uyuşma,
karıncalanma, hissizlik, iğnelenme ya da künt bir ağrı diye tarif edilebilir [34]. NPA’ya dizestezi, allodini (ağrı oluşturmayacak
bir uyaranla ağrı duyulması) ya da hiperaljezi (ağrılı bir uyaran
için ağrı eşiğinin azalması) gibi duyu bozuklukları eşlik etmektedir [35]. Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu NPA terimleri Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye’den bildirilmiş bir çalışmada da MSY
sonrası NPA karakterini hastaların % 39.1’i yanıcı, %37.7’si acıma, %5.8’i kesici, %4.3’ü iğneleyici ve %4.3’ü ise kramp olarak
tariflemişlerdir [36].
MSY olan her hastada olduğu gibi NPA’sı olan hastalar da en son
2011 yılında American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından revize edilen ve International Spinal Cord Society (ISCoS)
tarafından da kabul edilmiş olan omurilik yaralanması nörolojik
sınıflaması için uluslararası standartlara göre muayene edilmeli
ve sınıflandırılmalıdır [37]. Sonrasında da refleks muayenesi, duyusal bozuklukların muayenesi, kas spazmı, spastisite ve klonus
değerlendirmesi yapılmalıdır. Hem aktif hem pasif eklem hareket açıklıkları ölçülmelidir. Ağrı bölgesi inspeksiyon ve palpasyonla değerlendirilmelidir. Ayrıca hastanın ambulasyon durumuna göre tekerlekli sandalye kullanımı, postür ve yürüyüş paterni
açısından da gözlem yapılmalıdır [38].
Ayrıca MSY sonrası görülen NPA’nın ayırıcı tanısında Leeds nö-
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Tablo 1. Uluslararası Ağrı Çalışma Grubu Nöropatik Ağrı Terimleri
Ağrı terimi

Tanım

Allodini

Ağrılı olmayan bir stimulusun neden olduğu ağrı

Hiperaljezi

Ağrılı stimulusa artmış cevap

Hiperpati

Uyarıya anormal ağrılı cevap ile karakterize ağrılı sendrom

Parestezi

Spontan veya uyarılma ile oluşan, rahatsız edici olmayan anormal duyu

Dizestezi

Spontan veya uyarılma ile oluşan hoş olmayan, rahatsız edici
anormal duyu

Anestezi

Ağrılı stimulus ile ağrının yokluğu

Hiperestezi

Stimulusa artmış duyarlılık

Hipoaljezi

Ağrılı stimulusa azalmış cevap

Hipoestezi

Stimulusa azalmış duyarlılık

ropatik semptom ve bulgu değerlendirme testi ya da NPA DN-4
Anketi kullanılabilir [39]. Her iki testin de Türkçe dilinde geçerlilik çalışması da yapılmıştır [40,41]. NPA DN-4 Anketi klinikte kolayca uygulanabilecek pratik bir değerlendirme yöntemidir. Toplam 10 maddeden oluşur, 7 madde hastaya sorulan sorulardan
3 madde ise fizik muayene bulgularından oluşur (Tablo 2). 10
maddeden en az dördünün pozitif olması NPA varlığını gösterir [41].
Tablo 2. Nöropatik Ağrı DN4 Anketi
Hasta ile görüşme

viye yanıt almak da uzun sürebilir. MSY sonrası NPA’nın tedavisi
multidisipliner olmalıdır. Tedavi planı; farmakolojik tedaviyi, fizik tedavi modalitelerinden transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) tedavisini ve psikiyatrik tedavi seçeneklerini içerir, dirençli olgularda cerrahi tedaviler de gündeme gelebilir [45].
MSY sonrası görülen NPA’nın tedavisinde antidepresanlar, antikonvülzanlar, baklofen, non-opioid ve opioid analjezikler, alfa
adrenerjik agonistler ve ketamin gibi çok sayıda ilaç araştırılmıştır. Ancak bazı ilaçların tedavide etkinlikleri düşük kaldığından bazılarının ise şiddetli yan etkileri olduğundan kullanımları
sınırlı kalmıştır [46].
MSY sonrası görülen NPA’nın tedavisinde ilk sırada trisiklik antidepresanlar, pregabalin ve gabapentin yer almaktadır. Bir trisiklik antidepresan olan amitriptilinin 50-150 mg arasında, pregabalinin 150-600 mg arasında, gabapentinin 900-3600 mg arasında kullanılması önerilmektedir. İkinci sırada tramadol, opioidler ve lamotrijin yer almaktadır [32]. Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu’nun 2010’da en son kılavuzunda yayınlanan MSY
sonrası NPA’daki ilaç tedavisi için kanıtların ilaç önerileriyle birlikte sınıflaması tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu’nun MSY Sonrası Görülen
Santral Nöropatik Ağrıda İlaç Tedavisi için Kanıtların, İlk ve İkinci, Üçüncü Sıra
İlaç Önerileriyle Birlikte Sınıflaması
A düzeyi
değer

B düzeyi
değer

C düzeyi değer veya A/B
düzeyi kanıtlarla zayıf/tutarsız sonuçlar

İlk sıra için
öneriler/ ilaç
dozları

İkinci/üçüncü
sıra için öneriler/ ilaç dozları

Pregabalin

Trisiklik antidepresanlar
Tramadol
Opioidler

Gabapentin
Lamotrijin
Karbamezapin
Levatirasetam
Valproat
Meksiletin
S-Ketamin
iontoforezi

Amitriptilin/
(50-150 mg)
Pregabalin/
(150-600 mg)
Gabapentin/
(900-3600
mg)

Tramadol/
(100-400 mg)
Opioidleroksikodon/
(10-80 mg)
Lamotrijin/
(200-400 mg)

Soru 1: Ağrı aşağıdaki bir veya daha fazla özelliğe sahip mi?
1. Yanma

Evet

Hayır

2. Ağrılı soğuk hissi

Evet

Hayır

3. Elektrik çarpması

Evet

Hayır

Soru 2: Ağrı, aynı bölgede aşağıdaki yakınmalardan bir veya daha fazlasıyla
ilişkili mi?
4. Karıncalanma

Evet

Hayır

5. İğnelenme

Evet

Hayır

6. Hissizlik

Evet

Hayır

7. Kaşınma

Evet

Hayır

Hastanın Muayenesi
Soru 3: Ağrı fizik muayenenin yapıldığı bir alana lokalize ve aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasını açığa çıkarıyor mu?
8. Dokunma hipoestezisi

Evet

Hayır

9. İğne hipoestezisi

Evet

Hayır

Soru 4: Ağrılı bölgede ağrıya neden olabiliyor ya da ağrıyı artırabiliyor mu?
10. Fırçalama

Evet

Hayır

İkinci basamakta VAS (Vizuel ağrı skalası) ya da NAS (Numerik
ağrı skalası) kullanarak ağrının şiddeti ölçülmelidir. Bu skalalar
ile ağrının şiddeti hastalar tarafından subjektif olarak değerlendiriliyor olsa da NPA’nın şiddetinin zaman içerisindeki değişimini izlemek ve tedaviye cevabı değerlendirmek açısından önemlidirler [11]. NPA’nın klinik değerlendirmesi uyku düzeni, duygudurum ve yaşam kalitesi değerlendirmelerini de içermelidir [42].
Üçüncü basamakta laboratuar testler yapılabilir ancak bu testlerin kullanımı sınırlıdır. Elektronöromiyografi periferik sinir hasarını göstermek için kullanılabilir [43]. Magnetik rezonans görüntüleme ile spinal kord hasarının düzeyi ve buna bağlı gelişen
patolojik durumlar (post-travmatik siringomiyeli gibi) değerlendirilebilir [44].
Medulla Spinalis Yaralanması Sonrası Görülen Nöropatik
Ağrının Tedavisi
MSY sonrası görülen NPA tedavisi çoğu zaman zordur ve teda3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

MSY sonrası cerrahi tedaviler yapısal problemlerin giderilmesine yönelik olarak yapılır. Travma sonrası spinal stabilizasyon
cerrahisi yapılmasıyla sinir dekompresyonu sağlanabilir. Diğer
cerrahi yöntemler genelde farmakolojik tedavi yetersiz kaldığında uygulanır. Bunlardan DREZ (Dorsal Root Entry Zone) operasyonu ile dorsal boynuzdaki hasar seviyesine yakın hiperaktif sinir hücresini tahrip edilerek ağrının tedavisi hedeflenir. Ancak
DREZ için etkinlik sonuçları farklı bildirilmiştir [8]. Ciddi spastisite varlığında intratekal baklofenden faydalanılabilir. Kordotomi, kordomiyelotomi spinal kord stimülasyonu, derin beyin stimülasyonu, motor korteks stimülasyonu diğer daha az kullanılan
cerrahi tedavilerdir [8,47].
Son yıllarda transkranial doğru akım uyarımı (TDAU) da MSY
sonrası NPA tedavisinde en çok araştırılan tedavi seçeneklerinden birisi olmuştur. 2015 yılında yayınlanan bir meta-analizde
TDAU’nun MSY sonrası NPA tedavisinde ortalama bir etkisi olduğu ancak zamanla bu etkinin azaldığı bildirilmiştir [48]. Bu konuyla ilgili yapılacak daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
MSY sonrası NPA’da fizik tedavi modalitelerinden TENS etkinliği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir [49]. TENS uygulaması
kapı kontrol mekanizması ile ağrıyı azaltmaktadır. TENS kalp
pili varlığında, gebeliğin ilk üç ayında, hasta koopere olamadığında, kardiyak sorunu olan hastalarda göğüs ön duvarı üzerine, epilepsi, geçici iskemik atak ve serebrovasküler olay geçiren
hastaların baş ve boyun bölgelerine, gözler üzerine, karotis siJournal of Clinical and Analytical Medicine | 911
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nüs üzerine ve mukozalar üzerine uygulanmamalıdır [50]. TENS
tedavisi, etkinliği gösterildiğinden ve uygulaması kolay olduğundan kontraendikasyonları da göz önünde bulundurularak MSY
sonrası NPA tedavisinde seçenekler arasında yer almalıdır.
Sonuç
MSY sonrası NPA sıktır ve hastaların yaşam ve uyku kalitelerini
olumsuz etkilemekte, depresyona yol açmaktadır. Fizik muayene, ağrının karakterinin ve şiddetinin belirlenmesi ve gerekli durumlarda elektronöromiyografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerle MSY sonrası NPA değerlendirmesi yapılır. MSY sonrası NPA tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Tedavi seçenekleri farmakolojik tedaviyi, TENS uygulamasını, psikiyatrik tedavi yaklaşımlarını ve seçili olgularda cerrahi
tedaviyi içerir. Farmakolojik tedavide ilk sırada trisiklik antidepresanlar, pregabalin ve gabapentin yer alır. MSY sonrası NPA’nın
patogenezi ve tedavisi ile ilgili büyük hasta gruplarında yapılacak uzun takipli prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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