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BAﬁARISIZ BEL CERRAH‹S‹ SENDROMU VE EP‹DURAL L‹Z‹S
Gül Köknel TALU*

Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromu (failed back surgery
syndrome; FBSS, postlaminektomi sendromu), cerrahi tedavi sonras›nda çeﬂitli nedenlere ba¤l› olarak hastalarda
bel/bel-bacak a¤r›lar›n›n geçmemesi, tekrar ortaya ç›kmalar› olarak tan›mlanabilir. Diskektomi, laminektomi, uygulanan cerrahi ne olursa olsun aç›k cerrahiyi takiben hastalar›n küçük bir oran›nda kronik bel-bacak a¤r›s› ortaya ç›kar. Postoperatif dönemde ortaya ç›kan problemlerin büyük bir oran›nda aç›klay›c› organik neden tespit edilebilir.
Farkl› organik nedenlere ba¤l› da olsa bu hasta grubu baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromu ad› alt›nda toplan›r (1). Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromunun gerçek oran›n› bilmek
oldukça zordur. Öncelikle cerrahinin hangi endikasyon ile
uyguland›¤›n› bilmek gerekir. Bununla birlikte yay›nlarda
ço¤unlukla salt cerrahinin baﬂar›s›ndan söz edilir. Örne¤in
füzyon sonras› baﬂar› %98 olarak bildirilirken bu oranda
cerrahi baﬂar›, a¤r›, iﬂe geri dönme gibi parametrelerden
ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmektedir. Benzer ﬂekilde
mikrodiskektomide baﬂar› %95–98 aras›nda görülürken
iﬂe dönme, ilaç kullan›m›nda azalma gibi parametreler de¤erlendirildi¤inde bu oran %74’e düﬂmektedir(2).
Yap›lan çal›ﬂmalar FBSS’de çeﬂitli organik nedenler ortaya ç›karm›ﬂt›r (Tablo1). Neden ne olursa olsun FBSS’nin
en öncelikli tedavisi oluﬂmadan engellemektir. FBSS ancak do¤ru hastaya, do¤ru seviyeden, do¤ru operasyon ile
önlenebilir.
“Do¤ru hasta, do¤ru seviye, do¤ru operasyon”
Kuzey Amerikada yap›lan bir araﬂt›rmada y›lda ortalama
200,000 adet laminektomi uyguland›¤› ve bu iﬂlemlerin
1/3 oran›nda baﬂar›s›z oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Boﬂa gitmiﬂ bir cerrahiye harcanan zaman ve para, hastay› tedavi
etmek için harcanan zaman ve para, hastan›n üretkenlikten uzak kald›¤› süre ve finansal boyutu göz önüne al›nd›¤›nda baﬂar›s›z bel cerrahisinin bireysel ve toplumsal aç›dan ne denli önemli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r (3).
Disk hernisi operasyonu için do¤ru hasta radiküler ﬂekilde
baca¤a yay›lan bel-bacak a¤r›s› ﬂikayeti olan hastad›r. A¤r› ayakta durmakla, e¤ilmekle, yürümekle, oturmakla artar dinlenmekle azal›r. Bu tür hastalarda cerrahiye karar
vermeden önce yatak istirahati uygulanmal›, konservatif
yöntemler denenmeli, nörolojik–cerrahi aciliyet yoksa minimal invazif yöntemler uygulanmal›d›r.
Bel a¤r›s›na yol açan diskopatiler, refere radiküler a¤r›lar*

Tablo 1: Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromunda nedenler.











Foraminal stenoz
Spinal stenoz
Yanl›ﬂ seviyede cerrahi
Rekürren disk
A¤r›l› disk hastal›¤›
Psödoartrit
Nöropatik a¤r›
Enfeksiyon
Araknoidit
Psikojenik a¤r›

da operasyon uygulanmas› baﬂar›s›z sonuçlara yol açar.
Hastalarda de¤erlendirme s›ras›nda nörolojik muayene,
gerekli radyodiyagnostik testler, klini¤i desteklemek ve
ay›r›c› tan›ya gitmek aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Bulgular›n zaman içersindeki tutarl›l›¤› da önem taﬂ›r.
Hastalar›n yanl›ﬂ seviyeden opere olabilece¤i ihtimali teoride olanaks›z gibi gözükse de pratikte tahmin edilenin
oldukça üzerindedir. Cerrahi s›ras›nda seviyenin tam olarak belirlenememesi, sakralizasyon varl›¤›, birden fazla
semptomatik disk olmas› yanl›ﬂ seviyede operasyona yol
açabilir. Yanl›ﬂ seviyede operasyonu engellemek için seviyenin miyelografi ve diskografi ile verifiye edilmesi gerekmektedir.
Do¤ru operasyon hastan›n klinik problemini çözen operasyondur. Buna karﬂ›n operasyonun tekni¤i her zaman için
ideal teknik olmayabilir. Örne¤in radikülopatik semptomlara yol açan ekstrüde bir diskin basit bir diskektomi ile sinir köküne hasar vermeden ç›kart›lmas› %90 baﬂar› sa¤lar. Buna karﬂ›n komﬂu sevilerin temizlenmesi, gereksiz
yere faset eklemlerin ç›kart›lmas›, ya da spinöz ç›k›nt›lar›n
ç›kart›lmas› postoperatif erken ve geç komplikasyonlara
yol açacakt›r. Bu aﬂamada problemler s›kl›kla reküren
herniasyon, yanl›ﬂ seviyenin operasyonu, fragman b›rak›lmas›, yetersiz dekompresyon, posterior elemanlar›n fazla
ç›kart›lmas› gibi nedenlere ba¤l› olmaktad›r.
Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromu ile ilgili olarak çeﬂitli
araﬂt›rmalara yap›lm›ﬂt›r. Tabi ki iﬂlemlerin uyguland›¤›
co¤rafi bölge, hastalar›n cerrahi öncesi primer semptomlar›, cerrah›n yetene¤i, kurumun alt yap› ve donan›m› gibi
parametreler çal›ﬂmalar›n standardize olmas›n› engelle-
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mektedir. Buna karﬂ›n bu parametreler gözard› edildi¤inde ortaya s›kl›kla belirli organik nedenler ç›kmaktad›r
(Tablo 1).
Foraminal-spinal stenoz: Cerrahi sonras›nda rezidüel foraminal stenoz varl›¤›, cerrahi öncesi veya s›ras›nda sinir
köklerinin yeterince eksplore edilememesine ba¤l› olabildi¤i gibi, diskin ç›kart›lmas› sonucu ortaya ç›kan destabilizasyondan da kaynaklanabilir. Cerrahi öncesinde ve cerrahi s›ras›nda spinal anatomi yeterince de¤erlendirilemez ise
rezidüel spinal stenoz ﬂiddetli a¤r› ve disabilite yaratan bir
problem olarak kendini belli eder.
Tan› genellikle klinik de¤erlendirme, MRG ya da BT ile konur. Tedavi probleme yönelik ikinci bir operasyondur.
A¤r›l› disk hastal›¤›: Cerrahi sonras› a¤r›l› disk varl›¤› ya
opere diskin yeterince ç›kart›lmamas›na ya da cerrahinin
bir seviye yukardan, bir seviye aﬂa¤›dan yap›lmas›na ba¤l›
olabilir. Tan›da provokatif diskografi önemli yer tutar.
Provokatif diskografi ile a¤r›l› disk veya disklerin seviyeleri, komﬂu disklerin bu a¤r›ya katk›s› net olarak de¤erlendirilebilir. Tedavide disk içi iﬂlemler (Tablo2) uygulan›r.
Bu iﬂlemler yetersiz kald›¤›nda cerrahi önerilir.

Tablo 2: Disk içi iﬂlemler.
Tan›sal:
Terapötik:

Provokatif diskografi
Disk içi solüsyonlar
Steroid
Lokal anestetik steroid kombinasyonlar›
Restoratif solüsyonlar
IDET-intradiskal elektrotermokoagülasyon
Disk RFTC- intradiskal radyofrekans
Termokoagülasyon
Nükleoplasti
Kemonükleolizis

Pseudoartrit: Yetersiz füzyon pseudoartrite yol açabilir.
Yetersiz füzyon ise hastan›n sigara hikâyesine, özellikle
peroperatuar ve postoperatif dönemde sigara içimine,
nonsteroid antienflamatuar ilaç (NSA‹‹) kullan›m›na ya
da yetersiz cerrahi stabilizasyona ba¤l› olabilir. Tan› BT
ve/veya MRG ile konur. Diyagnostik injeksiyonlar›n özellikle tan› ve tedavide önemli yeri vard›r. Minimal invazif
yöntemlerden yararlanmayan hastalara cerrahi önerilir.
Nöropatik a¤r›: Cerrahi sonras› alt ekstremitede nöropatik
a¤r› geliﬂimi s›kl›kla epidural fibrozis varl›¤›na ba¤l› olarak görülür. Epidural fibrozis tüm cerrahiler sonras›nda
çeﬂitli boyutlarda görülmekle beraber, ço¤unlukla semptomatik de¤ildir. Semptomatik olmas› bask› alt›na ald›¤› sinirlere, daraltt›¤› alana ba¤l›d›r. Tan› MRG ile konur. Ay›r›c› tan› için ço¤unlukla EMG’ye gerek duyulur. Fibrozisi
kald›rmak için uygulanan cerrahiler sonras›nda tekrar fibrozis geliﬂme ihtimali %60’a kadar ç›kmaktad›r. Bu nedenle semptomatik epidural fibrozis varl›¤›nda konservatif
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yöntemler, minimal invazif iﬂlemler öncelikli olarak uygulanmal›d›r (4).
Cerrahi tedaviden fayda görmemiﬂ kronik bel a¤r›l› hastan›n tedavisi oldukça zordur. Bu hasta grubunun mutlaka
multidisipliner yaklaﬂ›m ile de¤erlendirilip tedavi edilmeleri daha sonra ortaya ç›kacak problemleri ve bunlar›n boyutlar›n› azaltacakt›r. Multidisipliner olarak de¤erlendirmede beyin cerrah›, ortopedist ya da omurga cerrah›, fizik
tedavi uzman›, algolog ve psikiatrist bulunmal›, hastan›n
a¤r›s›, disabilitesi organik ve psikososyal aç›dan de¤erlendirilmeli, tan› aﬂamas›nda radyolojik ve elektrofizyolojik
gerekli testler yap›larak o aﬂamada hastaya en az zarar ve
en fazla fayda getirecek iﬂleme karar verilmelidir. Hastaya planlanan tedavi, bu tedavinin süresi, bu tedaviye hekimlerin ve kendisinin aktif kat›l›m›n›n önemi aç›klanmal›, tedavi sonucunda gerçekçi hedefler belirlenerek hasta
ayd›nlat›lmal›d›r.
Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromunda tedavinin farkl› aﬂamalar›nda çeﬂitli tan›sal bloklar ve terapötik minimal invazif giriﬂimsel yöntemler uygulanabilir. Bu iﬂlemler Tablo 3’te özetlenmiﬂtir.

Tablo 3: FBSS ‘de uygulanabilecek minimal invazif
iﬂlemler.
Faset eklem injeksiyonlar›
Medial sinir injeksiyon- RFTC, elektrotermokoagülasyon
Epidural – foraminal steroid injeksiyonlar›
Disk içi iﬂlemler
Epidural lizis
DRG-arka kök rizotomi
DCS-dorsal kord stimulasyonu
‹ntraspinal opioid uygulan›m›
Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromunun en önemli nedenlerinden biri de epidural aral›ktaki semptom yaratan yap›ﬂ›kl›klard›r. Ross ve arkadaﬂlar› diskektomi sonras› epidural
skar oluﬂumu ile reküren radiküler a¤r› aras›ndaki iliﬂkiyi
incelemiﬂler, yayg›n skar dokusu geliﬂen hastalar›n 3.2 kez
daha fazla reküren radiküler a¤r›dan yak›nd›klar›n› göstermiﬂlerdir(5,6).
Geliﬂmiﬂ cerrahi yöntemlere karﬂ›n epidural skar ya da yap›ﬂ›kl›k halen önemli bir komplikasyondur. Kadavra çal›ﬂmalar› L4–5 düzeyinde %40 oran›nda, L5 -S1 düzeyinde
%36 oran›nda L3–4 düzeyinde ise %16 oran›nda yap›ﬂ›kl›k göstermiﬂtir .
Epidural yap›ﬂ›kl›klar en s›k cerrahi sonras› ortaya ç›kmakla beraber anüler y›rt›k sonras› disk materyalinin epidural aral›¤a akmas› ile ortaya ç›kan enflamatuar süreç de
epidural yap›ﬂ›kl›klara yol açar.
Epidural Lizis
Çeﬂitli nedenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan epidural yap›ﬂ›kl›lar, yap›ﬂ›kl›lar›n boyutunu de¤erlendirmede MRG,
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BT, miyelografi gibi konvansiyonel yöntemler kimi zaman
yetersiz kalabilmektedir. Epidural yap›ﬂ›kl›klar›n en iyi tan› yöntemi epidurogramd›r. Epidurogram skopi kontrolü
alt›nda kaudal hiatusdan özel bir i¤ne ile epidural aral›¤a
girilerek radyoopak madde injekte edilip epidural yap›ﬂ›kl›k alan›nda dolum defektlerini de¤erlendirme esas›na dayan›r. Ço¤unlukla kaudal uygulanan epidurogram gerekli
koﬂullarda interlaminer, foraminal yaklaﬂ›m ile de uygulanabilir. Epidural yap›ﬂ›kl›lar›n varl›¤› herhangi bir klinik
problem yaratmazken, bu yap›ﬂ›kl›lar›n sinirleri s›k›ﬂt›rmas›, epidural alanda ciddi dolum defektleri yaratmas›,
ödeme yol açmas› ﬂiddetli a¤r› ve disabiliteye yol açar.

epidural steroid uygulamalar›, faset eklem injeksiyonu, vs.)
yak›nmalar› süren hastalarda önerilmektedir. Epidural
alanda adezyona ve kök bas›s›na yol açabilecek oluﬂumlarda (disk sorunlar›, postoperatif skar dokusu, metastatik
nedenler), faset eklem sendromu, kamç› sendromu gibi boyun a¤r›s›na neden olan rahats›zl›klarda endikedir.

TEKN‹K

Giriﬂim s›ras›nda hasta lateral dekübitus pozisyonda yat›r›l›r. Servikal bölge giriﬂimlerinde sa¤ omuz, öne kayd›r›larak skopinin görüntü alan› d›ﬂ›na ç›kar›l›r. Lateral olarak spinöz ç›k›nt›lar görüntülenir. 16 veya 17G R-K i¤nesi kullan›l›r. Giriﬂim direnç kayb› yöntemi ile gerçekleﬂtirilir. Giriﬂim noktas›n›n lateralde, a¤r›s›z tarafta kalacak
ﬂekilde iﬂaretlenip, i¤nenin paramedyan yaklaﬂ›mla ilerletilmesi önerilir. Üst servikal alanlar için en uygun giriﬂim
yeri C7-T1 veya T1-T2 aral›¤›d›r. ‹¤nenin yeri lateral ve
AP görüntüleme ile saptan›r. Negatif aspirasyondan sonra
1-3 ml opak maddenin da¤›l›m› ve dolma defektleri gözlenir. Opak madde verilirken spinal kord bas›s› olabilece¤i
için volüm düﬂük tutulmal›d›r. Üst torakal ve servikal alan
için 1 ml opak madde yeterlidir. Skopi cihaz› AP pozisyonuna getirilerek kateterin ucu (Racz Tun-L-Kath) adezyon
alan›na ulaﬂ›ncaya kadar ilerletilir. Kateterden 1 ml opak
madde verilerek adezyon içinde da¤›l›m› görüntülenir. Kateterin epidural aral›kta yerleﬂimi tamamlan›nca cilde dikkatli bir tespitle giriﬂim tamamlan›r ve hasta yata¤›na al›n›r (7, 10).
‹ﬂlem tamamland›ktan sonra deposteroid, lokal anestetik
ve %10 hipertonik serum sale kullan›l›r. Uygulamadan hemen sonra test dozunu takiben deposteroid injekte edilir.
Daha sonra hastaya 3 gün süreyle önce %0.25 bupivakain
30 dakikada sonra da %10 hipertonik serum sale injekte
edilir. ‹njeksiyonlar infüzyon cihaz› ile çok yavaﬂ yap›lmal›d›r (10).
Uygulama s›ras›nda lokal anestetikler hipertonik salinin
a¤r›l› injeksiyonundan korumak için verilir. Ayr›ca lokal
anestetikler akson depolarizasyonunu önleyerek bu yap›lardan elektriksel sinyallerin transmisyonunu durdurur.
Afferent liflerin bloke edilmesi ile analjezik etki oluﬂur.
Deposteroid (metilprednizolon veya triamsinolon) ile
%0.25 bupivakain veya %1 lidokain kar›ﬂ›m› bir defa olmak üzere kateterden injekte edilir. Kar›ﬂ›m›n volümü ve
depo kortizon dozu injekte edilen alana göre de¤iﬂir ve servikal bölgede 3-4 cc olarak haz›rlan›r. Triamsinolon ise
40 mg olarak injekte edilir. Test dozu ile lokal anestezik,
deposteroid kar›ﬂ›m› operasyon odas›nda da injekte edilebilir. Böylece injeksiyon s›ras›nda skopik olarak kar›ﬂ›m›n
opak maddeyle yer de¤iﬂtirmesi ve adezyon alan›nda da¤›l›m› gözlenebilir. Deposteroidlerin en belirgin etkileri antienflamatuar özellikleridir. Bu etki sayesinde sinire bas› yapan enflamasyonlu dokulardaki ödemi azalt›r. Vasküler
ak›m› düzenleyici özellikleri ile de steroidler, epidural
alandaki hassas yap›lar üzerindeki vasküler bas›n›n azal-

Epidural lizis epidural alanda oluﬂmuﬂ skar dokusunun kaudal/interlaminer/foraminal yaklaﬂ›m ile yap›ﬂ›kl›k alan›na
yerleﬂtirilmiﬂ bir kateter yolu hipertonik serum sale ve steroid injeksiyonu uygulan›m› ile eritilmesi, sinirlere olan
bask›s›n›n azalt›lmas› esas›na dayan›r.
Epidural bölgedeki yap›ﬂ›kl›lara hastalar›n büyük bir ço¤unlu¤unda kaudal bölgeden, sakral hiatustan özel bir i¤ne olan Racz i¤ne ve bu i¤neden epidural yap›ﬂ›kl›k alan›na yerleﬂtirilen özel bir kateter (Racz Tune kateter) ile ulaﬂ›l›r (Resim 1). ‹ﬂlem steril cerrahi koﬂullar alt›nda skopi
kontrolü ile yap›l›r. Kateter ideal alana yerleﬂtirildikten
sonra hastane koﬂullar›nda hastan›n yap›ﬂ›kl›¤›n›n boyutu,
daraltt›¤› alan göz önünde bulundurularak planlanm›ﬂ dozlarda 1–3 gün süre ile steroid-lokal anestetik ve hipertonik
serum sale uygulan›r.

Resim-1: ‹ﬂlem, Racz i¤nesi, kateter ve dolum defekti
skopik görüntü.
‹lk kez 1989’da Racz ve arkadaﬂlar› taraf›ndan tan›mlanan yöntemin amac› epidural alanda a¤r›ya yol açan adhezyon oluﬂumlan›n›n lizisini sa¤lamakt›r (7). Uygulanan
teknik ile epidural aral›kta sorunun bulundu¤u alan›n epidurografi ile saptan›p skopi kontrolü alt›nda bu alana özel
bir kateterin yerleﬂtirilmesi önemlidir (8, 9). Kullan›lan
ilaçlar böylece epidural aral›ktaki patolojiye en yak›n noktadan injekte edilerek daha etkili olacakt›r. Bu teknik uygulanan di¤er tedavi yöntemlerine ra¤men (ilaç tedavisi,
istirahat, fizik tedavi uygulamalar›, aktivite programlar›,

Servikal bölgede epidural aral›kta saptanan patolojinin alt
seviyesinden giriﬂim yap›l›r. Bu bölgelerde injekte edilen
solüsyonlar›n spinal korda bas› yapmas›ndan çekinilir.
Bu nedenle solüsyonlar daha az volümde ve yavaﬂ olarak
injekte edilir.

klinik 69-140

8/2/07

3:25 PM

Page 89

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

mas›n› sa¤larlar. Ayr›ca uzun süreli sinir bas›s› sonucu nosiseptif liflerde oluﬂan kontinü uyar› steroidlerin membran
stabilizan etkisi ile önlenebilir. Lokal anestetik ve hipertonik salin volümü de uygulanan bölgeye göre de¤iﬂir. Servikal epidural aral›kta lokal aneztetik 4-5 cc, hipertonik
serum sale ise 3-4 cc olrak injekte edilir. Hipertonik
serum salenin epidural injeksiyonu iki önemli mekanizma
ile etkisini gösterir: Birincisi osmotik etki ile hücrelerden
s›v› migrasyonunu sa¤layarak oluﬂturdu¤u güçlü antiödem
etki ile bas› yapan dokular›n küçülmesini sa¤lar, ikincisi
ise sinir kökleri üzerinde gösterdi¤i güçlü lokal anestetik
etki nedeniyle sinir irritasyonu önler. Ayr›ca son y›llardaki
araﬂt›rmalarda kontrast madde injeksiyonunu takiben
kateterden hiyaluronidaz verilmesi de önerilmektedir. 3cc
serum fizyolojik içinde 500 ünite hiyaluronidaz injekte
edilir. Hiyaluronidaz, adezyon çözücü, kapiller permeabiliteyi art›r›c› ve hidrolizise ba¤l› oluﬂan doku
bariyerlerini önleyici etkileri nedeniyle verilen ilaçlar›n
doku içine yay›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Böylece injekte edilen
solüsyonlar›n epidural aral›kta daha geniﬂ alana da¤›lmalar› sa¤lanabilir.
Yöntemin etkinli¤ine yönelik olumlu sonuç bildiren araﬂt›rmalar olmas›na karﬂ›n, bunlar henüz yeterli say›da de¤ildir. Ayr›ca uygulamaya ait; enfeksiyon, kateterin y›rt›lmas› veya kopmas› gibi komplikasyonlar›n yan› s›ra
giriﬂim s›ras›nda dura delinmesi, kök hasar› hatta medulla
spinalis hasar› oluﬂabilir. Kullan›lan ajanlara ait ciddi
sorunlar ortaya ç›kabilir. Lokal anestetiklerin intratekal
injeksiyonuna ba¤l› yüksek spinal blok oluﬂabilir. Hipertonik serum salenin fark›nda olmadan intratekal injeksiyonu ise beyin ödemi, medulla hasar› gibi çok ciddi hatta fatal seyirli komplikasyonlara neden olabilir.
Epidural adezyonlar›n perkütan lizisi; epidural alanda fibrozisi olan, ödem, enflamasyon, santral sensitizasyonun eﬂlik etti¤i bel-bacak a¤r›l› hastalarda gerekli tan›sal yöntemlerin uygulanmas›n› takiben ve konservatif tedavi yöntemlerinin baﬂar›s›z kald›¤› durumlarda uygulanmal›d›r.
Hastalar iﬂlem sonras›nda fizik tedavi ile desteklenmelidir.
‹ﬂlem do¤ru endikasyonlar dahilinde, alt yap› ve donan›m›
uygun kliniklerde, yatan hasta koﬂullar›nda ve deneyimli
ellerde uygulanmal›d›r. Gerek erken dönem iﬂleme ba¤l›,
gerek iﬂlem s›ras›nda uygulanan ilaçlara ba¤l›, gerekse
ileri dönemde ciddi komplikasyonlar bulunmaktad›r (11).
Bu komplikasyonlar Tablo 4’te özetlenmiﬂtir.

SONUÇ
Baﬂar›s›z bel cerrahisi sendromu, hastalar için oldu¤u
kadar hekimler için de ciddi bir problemdir. En önemli
tedavi yöntemi oluﬂmas›n› engellemektir. Baﬂar›s›z bel
cerrahisi sendromunun oluﬂmas› bel a¤r›l› hastalar›n multidisipliner bir yaklaﬂ›m ile çok yönlü de¤erlendirilmeleri,
gerekli diyagnostik-prognostik bloklar›n uygulanmas› ile
do¤ru tan›ya gidilmesi ve bu tan›ya yönelik tedavi ile engellenebilir. S›kl›kla psikososyal faktörlerin de eﬂlik etti¤i
bu sendromda genellikle organik neden bulunmakla
beraber bir sonraki cerrahi aﬂamadan önce gerekli konvansiyonel ve minimal invazif giriﬂimler uygulanmal›d›r.
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Tablo 4: Epidural lizis komplikasyonlar›.
Erken:
‹ﬂleme ba¤l›
Kanama
Dura y›rt›lmas›
‹¤nenin e¤rilmesi
Kateter k›r›lmas›
Kateter kopmas›
Yanl›ﬂ yerleﬂim
Enfeksiyon-menenjit
‹laçlara ba¤l›
Hipotansiyon
Solunum s›k›nt›s›
Spinal blok
Geç:
Araknoidit
Uzam›ﬂ uyuﬂukluk
Kauda ekina sendromu
Perineal uyuﬂukluk
‹drar-gaita inkontinans›
Seksüel disfonksiyon
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