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KOMPLEKS BÖLGESEL A⁄RI SENDROMU TANI, TEDAV‹
‹brahim YEGÜL, Elvan ERHAN*

Kompleks bölgesel a¤r› sendromu klinik olarak a¤r›, kan
ak›m› ve terlemede anormallik, cilt ve ciltalt› dokularda
ödem, aktif ve pasif hareketlerde bozukluk, cilt, cilt ekleri
ve subkutan dokularda trofik de¤iﬂiklikler ile karekterizedir. Tip I (daha önce refleks sempatik distrofi “RSD” olarak bilinmekte idi) ve Tip II (daha önce kozalji olarak bilinmekte idi) ﬂeklinde s›n›flanmaktad›r (1). A¤r› ve sempatik sinir sistemi iliﬂkisi ile karakterize bir sendromdan ilk
bahseden Claud Bernard olmuﬂtur. Bernard’›n ö¤rencilerinden biri olan Silas Weir-Mitchell Amerikan iç savaﬂ› s›ras›nda kozaljinin tan›m›n› yapm›ﬂ, ça¤›n›n ötesinde santral ve periferik mekanizmalar› tart›ﬂm›ﬂ ve omurilikte refleks transferlerden bahsetmiﬂtir (2). Refleks sempatik distrofi ismi Evans’a ait olmakla birlikte bu isimlendirme
problem yaratmaktad›r (3). E¤er bir refleks mekanizma
sözkonusu ise bu komplike, multisinaptik ve tam karakterize de¤ildir. Sempatik otonomik de¤iﬂiklikler baﬂlat›c› sebep de¤ildir ancak epifenomen olabilir. Gerçek distrofi ise
hastalar›n yaln›zca % 10’unda oluﬂur. Geniﬂ tart›ﬂmalar
sonucunda 1995 y›l›nda Orlando’da gerçekleﬂtirilen konsensus toplant›s›nda isim kompleks bölgesel a¤r› sendromu
olarak de¤iﬂmiﬂtir (4-6). Sendrom için bu isim genel ve tan›mlay›c›d›r ancak herhangi bir etiyopatolojiyi belirtmemektedir.

santral sinir sistemi lezyonlar› ile kardiyak iskemidir. Bu
hastalarda belirgin bir sinir lezyonu olmadan asimetrik
distal ekstremite a¤r›s› ve ﬂiﬂli¤i ortaya ç›kar. Özellikle etkilenen ekstremitenin distalinde ço¤unlukla yan›c› spontan
a¤r› bildirilmektedir. Karakteristik olarak a¤r› yo¤unlu¤u
baﬂlatan olay ile orant›l› de¤ildir. Ekstremite hareketiyle
a¤r› artar. Uyar›ya ba¤›ml› olan a¤r›lar mekanik ve termal
allodini ve/veya hiperaljeziyi içermektedir. Bu sensoriyel
de¤iﬂiklikler genellikle erken ortaya ç›kar, distal bölgede
belirgindir, belirli bir sinir da¤›l›m›na uymaz ve baﬂlat›c›
lezyon bölgesinden ba¤›ms›z olabilir. Tipik olarak a¤r› eklemlerin bas›s› ve hareketi ile ortaya ç›kabilir (derin somatik hiperaljezi) (1).

EP‹DEM‹YOLOJ‹

Trofik de¤iﬂiklikler içinde anormal t›rnak büyümesi, t›rna¤›n büyümemesi, k›l büyümesinde artma veya azalma, fibrozis, ince parlak deri ve osteoporoz özellikle kronik dönemlerde görülebilir. Pasif hareketlerin k›s›tlanmas› özellikle uzun süreli olgularda mevcuttur; hem fonksiyonel motor bozukluklar hem de eklem ve tendonlar›n trofik de¤iﬂiklikleri ile iliﬂkili olabilir.

Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I insidans›n›n fraktürlerden sonra %1-2, beyin lezyonlar›ndan sonra %12,
myokard infarktüsünden sonra %5 oldu¤u tahmin edilmektedir. Ancak özellikle beyin lezyonlar› ve myokard infarktüsünden sonra bildirilen insidans›n yüksek olmas› geçmiﬂte uniform tan›sal kriterlerin olmamas›na ba¤lanabilir.
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip II insidans› periferik
sinir hasar›ndan sonra farkl› serilerde %2-14 aras›nda de¤iﬂmekte ortalama insidans %4 olarak verilmektedir. Kad›nlar›n erkeklerden daha fazla etkilendi¤i, bu nedenle kad›n erkek oran›n›n 2:1 ile 4:1 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmektedir. Tüm yaﬂlarda bir da¤›l›ma sahip olmakla birlikte en s›k 37-50 yaﬂ aras›nda gözlenmektedir (1).

Otonomik de¤iﬂiklikler ﬂiﬂlik, terleme de¤iﬂiklikleri ve cilt
kan ak›m› de¤iﬂikliklerini içerir. Kompleks bölgesel a¤r›
sendromu tip I’in akut döneminde etkilenen ekstremite
karﬂ› ekstremiteden genellikle daha s›cakt›r. Terleme de¤iﬂiklikleri (s›kl›kla hiperhidrozis, nadiren hipohidrozis) hemen hemen tüm hastalarda mevcuttur. Etkilenen ekstremitede akut distal ﬂiﬂlik özellikle yak›nmalara neden olan
uyaranlara ba¤l›d›r. ﬁiﬂli¤in sempatik bloklardan sonra
azalabilmesi nedeniyle sempatik aktivite arac›l›¤›yla gerçekleﬂmesi olas›d›r.

Etkilenen ekstremitede güçsüzlük ço¤unlukla mevcuttur.
‹nce hareketler karakteristik olarak bozulmuﬂtur. Sinir
ileti çal›ﬂmalar› ve elektromyografi kronik ve ileri dönem
hastalar d›ﬂ›nda normaldir. Yaklaﬂ›k hastalar›n yar›s›nda
artm›ﬂ fizyolojik tremoru gösteren postüral veya hareket
tremoru mevcuttur. Olgular›n %10’unda etkilenen el veya
ayakta distoni mevcuttur (7).

KL‹N‹K ÖZELL‹KLER
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I
(refleks sempatik distrofi):
En önemli baﬂlat›c› olay ekstremitenin distal bölümünü etkileyen bir travma (%65), özellikle fraktür, post-cerrahi
durumlar, kontüzyonlar, yüklenme olmaktad›r. Daha nadir
olaylar ise omurilik hasar› veya serebrospinal olaylar gibi
*

Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip II (kozalji):
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip II semptomlar›
kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I semptomlar›na benzemektedir. Tek farkl›l›¤› tan› için periferik sinir yap›lar›nda bir lezyon ve fokal defisitin mevcut olmas› ﬂart›d›r.
Semptom ve bulgular hasarlanan periferik sinirin inner-
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vasyon alan›n›n d›ﬂ›na da yay›lmaktad›r ve genellikle hasar
bölgesinden uzakta ortaya ç›kmaktad›r (1).
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu bask›n olarak bir ekstremitede ortaya ç›kmaktad›r. Çal›ﬂmalar üst ve alt ekstremite da¤›l›m›n›n 1:1, 2:1 oldu¤unu göstermektedir. Birden
çok ekstremitenin etkilenmesi % 7 oran›nda görülmektedir
(1).
Tedavi nedeniyle kompleks bölgesel a¤r› sendromunda tan›n›n olabildi¤ince erken konmas› çok önemlidir. Kompleks bölgesel a¤r› sendromu ço¤unlukla akut olarak baﬂlamakta, kardinal bulgular saatler ve günler içinde ortaya
ç›kmaktad›r. Baﬂlang›çta ana semptomlar spontan a¤r›,
yayg›n ﬂiﬂlik ve cilt ›s›s›nda taraf farkl›l›klar›d›r. Bu erken
semptomlar lezyonun etkilemedi¤i bölge ve dokularda geliﬂir. Bu nedenle a¤r› ve ﬂiﬂlik kompleks bölgesel a¤r› sendromunun erken tan›s› için önemli bilgi sa¤lamaktad›r.
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu baﬂlamadan önce a¤r›
önceden olan lezyonun bulundu¤u alandad›r. Kompleks
bölgesel a¤r› sendromu baﬂlang›c›nda ise a¤r› yayg›nlaﬂ›r,
distal ekstremite içinde derine iner, ﬂiﬂlik jeneralize olur.
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu ile ilgili hastal›¤›n üç
dönemi oldu¤u bildirilmektedir. Ancak bu evrelemenin uygun olup olmad›¤› tart›ﬂmal› oldu¤undan hastalar›n sensoriyal, otonomik, motor ve trofik de¤iﬂikliklerin yo¤unlu¤una göre ›l›ml›, orta ve ciddi ﬂekilde derecelendirilmesi daha pratik olmaktad›r.
Ço¤u hastada önemli psikolojik stres s›kl›kla depresyon ve
anksiyete mevcuttur. A¤r› ile iliﬂkili semptomlar nedeniyle
hastalar yeterli psikolojik destek almad›klar›nda yanl›ﬂ baﬂa ç›kma metotlar› geliﬂtirebilir. Bu bulgular nedeniyle
kompleks bölgesel a¤r› sendromu etyolojisinde emosyonel
nedenleri suçlama e¤ilimi vard›r ve kompleks bölgesel a¤r› sendromunun bir psikiyatrik hastal›k oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Ancak kompleks bölgesel a¤r› sendromunun bir
psikolojik durum oldu¤u ile ilgili herhangi bir kan›t mevcut
de¤ildir. Anksiyete ve stres nosisepsiyonu artt›rd›¤›ndan
dolay› relaksasyon ve antidepresan tedavi yararl› olmaktad›r. Kompleks bölgesel a¤r› sendromunda mevcut olan a¤r› psikiyatrik problemlere neden olur ancak bunun aksi
do¤ru de¤ildir. Hastalardaki yanl›ﬂ davran›ﬂlar korku, regresyon ve yanl›ﬂ bilgilendirmeye ba¤l›d›r, psikopatoloji oldu¤unu göstermez.

TANI
Kompleks bölgesel a¤r› sendromunun tan›s›nda IASP klinik kriterlerinden yararlan›lmaktad›r (4).
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I
1. Baﬂlatan zararl› bir olaydan sonra geliﬂen bir
sendromdur.
2. Spontan a¤r› veya allodini/hiperaljezi oluﬂur,
tek periferik sinir bölgesiyle s›n›rl› de¤ildir, ﬂiddeti baﬂlatan olay ile orant›l› de¤ildir.
3. Baﬂlat›c› olaydan itibaren a¤r›n›n oldu¤u bölgede ödem, cilt kan ak›m›nda anormallik veya anormal su-
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domotor aktivite mevcuttur.
4. A¤r› ve disfonksiyonu aç›klayan baﬂka bir sebebin varl›¤› bu tan›y› ekarte ettirir.
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip II
1. Sinir hasar›ndan sonra geliﬂen bir sendromdur.
Spontan a¤r› veya allodini/hiperaljezi oluﬂur, hasarlanan
sinir bölgesiyle s›n›rl› olmas› ﬂart de¤ildir.
2. Baﬂlat›c› olaydan itibaren a¤r›n›n oldu¤u bölgede ödem, cilt kan ak›m›nda anormallik veya anormal sudomotor aktivite mevcuttur.
3. A¤r› ve disfonksiyonu aç›klayan baﬂka bir sebebin varl›¤› bu tan›y› ekarte ettirir.
Tan› için a¤r›n›n olmas› ﬂartt›r. Spontan kavram› d›ﬂ etken
olmadan a¤r›n›n oldu¤unu belirtir. Motor semptomlar ve
bulgular bu s›n›flamada dahil edilmedi¤i halde s›k gözlenir
ve tremor, güçsüzlük ve distoniyi içerir.
Bu kriterler yeterince sensitiftir, kompleks bölgesel a¤r›
sendromu olan hastay› saptamama olas›l›¤› düﬂüktür. Ancak geçerlilik çal›ﬂmalar› kompleks bölgesel a¤r› sendromu tan›s›n›n gerçekte oldu¤undan daha çok kondu¤unu
göstermiﬂtir. Bu nedenle motor ve trofik bulgu ve semptomlar kategorisinin eklenmesi sensitiviteyi kaybettirmeden spesifiteyi önemli ölçüde artt›rmaktad›r. Bu geçerlilik
çal›ﬂmalar›na dayan›larak yeni bir tan›sal algoritm önerilmiﬂtir, bu algoritm Tablo 1’de görülmektedir (8).

Tablo 1: Kompleks Bölgesel A¤r› Sendromu için revize
edilmiﬂ tan›sal kriterler:
Klinik bulgular ve semptomlar
1. Pozitif sensoriyal de¤iﬂiklikler
Spontan a¤r›
 Mekanik hiperaljezi
 Termal hiperaljezi
 Derin somatik hiperaljezi
2- Vasküler de¤iﬂiklikler
 Vazodilatasyon
 Vazokonstrüksiyon
 Cilt ›s›s›nda asimetri
 Ciltte renk de¤iﬂiklikleri
3- Ödem
 Terleme de¤iﬂiklikleri
 ﬁiﬂme
 Hiperhidrozis
 Hipohidrozis
4- Motor/trofik de¤iﬂiklikler
 Motor güçsüzlük
 Tremor
 Distoni
 Koordinasyon defisitleri
 T›rnak, saç de¤iﬂiklikleri
 Ciltte atrofi
 Eklem de¤iﬂiklikleri
 Yumuﬂak doku de¤iﬂiklikleri
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Klinik amaçl› kullan›m için: Her kategori için 3 veya daha
fazla semptom ve her kategori için 2 veya daha fazla bulgu
olmas› durumunda sensitivite: 0.85, spesifite: 0.60
Araﬂt›rma amaçl› kullan›m için: Her kategoriden 4 semptom ve her kategoriden 2 veya daha fazla bulgu olmas›
durumunda sensivite: 0.70, spesifite: 0.96

Günümüzde kompleks bölgesel a¤r› sendromu tan›s› yukar›da belirtilen klinik belirtilere dayanmaktad›r. Ancak baz› testler tan›y› do¤rulamak için ek bilgi sa¤layabilir (1).
Kemik sintigrafisi: Kemik de¤iﬂikliklerine kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I ve II’de s›k rastlanmaktad›r. Üç
fazl› kemik sintigrafisi bu yönüyle yararl› bilgi sa¤layabilir. Özellikle inaktiviteye ba¤l› osteoporoz ayr›m›nda yararl› olabilir. Ancak kemik sintigrafisi önemli de¤iﬂiklikleri ancak ilk y›l içinde gösterebilir.
Direkt grafi ve kemik dansitometri: Endosteal ve intrakortikal ekskavasyon, subperiostal ve trabeküler kemik rezorbsiyonu, noktasal ve lokalize kemik demineralizasyonu
veya osteoporoz kompleks bölgesel a¤r› sendromuna ait
spesifik bulgular olarak düﬂünülmektedir. Ancak bu bulgular yaln›zca kronik olgularda mevcuttur. Manyetik rezonans görüntülemenin bu radyografik tetkiklerden daha güvenilir oldu¤u belirtilse de bu konuda ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Cilt ›s› ölçümleri: Vasküler fonksiyon için kolay bir ölçümdür ve tan›da yard›mc› olabilir.

TEDAV‹:
Farmakolojik tedavi
Kompleks bölgesel a¤r› sendromunun tedavisinde oral farmakolojik tedavi ile iliﬂkili randomize kontrollü çal›ﬂma
say›s› oldukça azd›r. Bu konudaki yetersiz çal›ﬂmalar nedeniyle tedavi ço¤unlukla ampirik olmaktad›r (1,8,9).
NSA‹‹ (Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar): Kompleks
bölgesel a¤r› sendromunun tedavisinde incelenmemiﬂtir.
Ancak klinik deneyimler hafif ve orta ﬂiddetteki a¤r›y›
kontrol edebilece¤ini göstermektedir.
Opioidler: Postoperatif, enflamatuar ve kanser a¤r›s›nda
opioidlerin etkinlikleri kan›tlanm›ﬂt›r. Ancak kompleks
bölgesel a¤r› sendromunun tedavisinde çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
Opioidler kapsaml› a¤r› tedavi program›n›n bir bölümü
olarak kullan›labilir, di¤er analjeziklerin yararl› olmad›¤›
durumda opioidlere yan›t veren a¤r›lar için kullan›labilirler.
Antidepresanlar: Trisiklik antidepresanlar farkl› nöropatik
a¤r› durumlar›nda yo¤un olarak çal›ﬂ›lm›ﬂt›r, ancak kompleks bölgesel a¤r› sendromunun tedavisinde çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r. Serotonin ve noradrenalin geri al›m inhibitörlerinin ve
selektif noradrenalin blokerlerinin diyabetik ve postherpetik nöropatide yararlar› detayl› çal›ﬂmalarla kan›tlanm›ﬂt›r.
Sodyum kanal blokerleri: Lidokainin intravenöz yolla uygulanmas›n›n kompleks bölgesel a¤r› sendromu tip I ve tip
II’de spontan ve uyar›lm›ﬂ a¤r›da etkili oldu¤u gösterilmiﬂ-

tir. Ancak karbamazepin kompleks bölgesel a¤r› sendromu
tedavisinde çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
GABA agonistler: Baklofenin intratekal uygulamas›n›n
kompleks bölgesel a¤r› sendromuna ba¤l› distoni tedavisinde yarar› gösterilmiﬂtir. Ancak bunun d›ﬂ›nda kompleks
bölgesel a¤r› sendromu tedavisinde yararl›l›¤›na iliﬂkin kan›t bulunmamaktad›r.
Gabapentin ve pregabalin: Kompleks bölgesel a¤r› sendromu hastalar›yla yap›lan çal›ﬂmalarda gabapentinin etkinli¤ine iliﬂkin preliminer kan›tlar umut vermektedir. Bu ajanlar a¤r›l› diabetik nöropati ve PHN de yararl› ajanlard›r.
Steroidler: Akut (<13 hafta) kompleks bölgesel a¤r› sendromu hastalar›nda oral yolla verilen prednizon, 10 mg
günde 3 kez, klinik durumda yaklaﬂ›k %75 olguda düzelme sa¤lam›ﬂt›r. Ancak immunglobulinler ve immunsupresif ajanlar gibi di¤er immun modülatör tedavilere iliﬂkin
kan›t bulunmamaktad›r.
NMDA reseptör blokerleri: Ketamin ve dekstrometorfan
gibi NMDA reseptör blokerlerinin kompleks bölgesel a¤r›
sendromu hastalar›n›n tedavisinde yeni seçenekler oldu¤u
düﬂünülmekle birlikte bu ajanlar›n kullan›m›na yönelik çal›ﬂmalar mevcut de¤ildir.
Kalsiyum regüle eden ajanlar: Günde 3 kez uygulanan intranazal kalsitoninin kompleks bölgesel a¤r› sendromu hastalar›nda önemli a¤r› kontrolü sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir. Yine akut kompleks bölgesel a¤r› sendromu hastalar›nda
klodronat 300 mg/gün ‹V ve alendronat 7.5 mg/gün ‹V a¤r›, ﬂiﬂlik ve hareket geniﬂli¤inde anlaml› düzelme sa¤lam›ﬂt›r. Ancak bu ajanlar›n kompleks bölgesel a¤r› sendromunda etki mekanizmas› bilinmemektedir.
Alfa-2 adrenerjik agonist olan klonidinin transdermal uygulamas› küçük hiperaljezi alanlar›nda yararl› olabilmektedir.
Sempatik sinir sistemi düzeyinde giriﬂimsel yöntemler
Günümüzde sempatik aktiviteyi bloke etmek için iki giriﬂimsel teknik kullan›lmaktad›r (1, 8,10)
1- Sempatik ganglion bloklar›: Sempatik paravertebral
ganglionlar›n çevresine lokal anestezik ajan›n verilmesidir.
Üst ekstremite için stellat gangliyon blo¤u ve torakal 2-3
sempatik blok, alt ekstremite için lomber sempatik blok
uygulanmaktad›r.
2- ‹ntravenöz rejyonal sempatolizis: Turnike ile bloke edilmiﬂ izole ekstremitede postgangliyonik aksonda noradrenalini azaltan ajanlar içinde guanetidin, bretilyum veya reserpinin rejyonal intravenöz uygulanmas›d›r.
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu tedavisinde sempatik giriﬂimlerin etkilerini de¤erlendiren birçok kontrolsüz çal›ﬂma mevcuttur. Olgular›n yaklaﬂ›k %75’inde tam veya parsiyel yan›t gözlenmiﬂtir. Ancak sempatik blok ve intravenöz rejyonal sempatolizisin akut ve uzun dönem etkilerinin
a¤r› ve motor fonksiyon dahil di¤er semptomlar üzerine et-
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kilerini de¤erlendiren ileri çal›ﬂmalar gereklidir (1,8,10).
Stimülasyon teknikleri ve spinal ilaç uygulamalar›
Transkutanöz elektiriksel sinir stimülasyonu (TENS) baz›
olgularda yararl› olabilir ve minimal yan etkiye sahiptir.
Epidural spinal kord stimülasyonu (SCS) seçilmiﬂ kronik
hastalarda yararl› olmaktad›r. A¤r› kontrolündeki etkisinin periferik vazodilatasyonla olmad›¤›, santral disinhibisyon yoluyla gerçekleﬂebilece¤i düﬂünülmektedir. ‹mplante edilmiﬂ elektrotlar ile periferik sinir stimülasyonu,
derin beyin stimülasyonu gibi di¤er stümülasyon tekniklerinin de seçilmiﬂ olgularda yararl› olabilece¤i bildirilmektedir.
Ciddi refrakter hastalarda yüksek dozlarda epidural klonidin uygulamas› düﬂük dozlara göre daha iyi a¤r› kontrolü
sa¤layabilir. Ancak epidural kolonidin sedasyon ve
hipotansiyon gibi ciddi yan etkilere sahiptir (1,8).
Fizik tedavi
Fonksiyonun düzelmesi ve rehabilitasyonun sa¤lanmas›
için klinik deneyimler fizyopterapinin en önemli noktalardan biri oldu¤unu göstermektedir. Bu yöntemler a¤r›y›
azalt›p aktif mobiliteyi artt›rabilir. Öncesinde daha az a¤r› ve motor disfonksiyonu olan hastalarda fizik tedavi yöntemlerinin yarar› daha belirgindir (1,8).
Psikolojik tedavi
Kompleks bölgesel a¤r› sendromu hastalar›nda psikolojik
faktörlerin etkisi düﬂünüldü¤ü halde psikolojik tedavinin
etkinli¤ini gösteren çok az çal›ﬂma mevcuttur. Bu konuda
yap›lm›ﬂ prospektif kontrollü bir çal›ﬂmada fizik tedavi ile
uygulanan kognitif davran›ﬂsal tedavinin semptom kontrolünde uzun süre etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (1,8).
Tedavide önerilen algoritm
Tedavi olabildi¤ince erken baﬂlanmal› ve özellikle ekstremitenin tüm fonksiyonlar›n›n restorasyonuna yönelik olmal›d›r. Bu amaç için en uygun yol özellikle a¤r› tedavisi
ve fonksiyonel restorasyonu içeren kapsaml› multidisipliner yaklaﬂ›md›r. Anestezist, nörolog, ortopedik cerrah,
fizyoterapist ve psikolo¤u içeren bir multidisipliner ekip ile
tedavinin belirlenmesi gereklidir. Hastal›¤›n ciddiyeti
tedavi rejimini belirler. A¤r›n›n azalt›lmas› di¤er tüm yaklaﬂ›mlar için gereklidir. Akut evrelerde hasta dinlenme ve
hareket halinde ciddi a¤r›dan yak›nd›¤›nda yo¤un aktif
tedaviyi gerçekleﬂtirmek mümkün de¤ildir. Bu dönemde
a¤r›l› giriﬂimler ve agresif fizik tedavi zorlay›c› olabilir.
Bu nedenle yo¤un a¤r› tedavisi hemen baﬂlat›lmal› bu
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konuda opioidler, trisiklik antidepresanlar, gabapentin,
pregabalin ve karbamazepin gibi ajanlardan yararlan›lmal›d›r. Enflamatuar bulgular önde ise kortikostreoidler
düﬂünülebilir. Sempatikolitik giriﬂimler tercihen sempatik
ganglion bloklar› sempatik sinir sistemi arac›l›¤›yla ortaya
ç›kan a¤r› komponentini belirlemekte yararl›d›r. Etkin oldu¤unda bir seri blok uygulanmal›d›r. Refrakter a¤r›s›
olan hastalarda kalsiyumu regüle eden ajanlar kullan›labilir. ‹stirahat halinde a¤r› azald›¤›nda önceleri pasif
fizik tedavi daha sonra aktif izometrik ve izotonik hareketler motor fonksiyon düzelinceye kadar uygulanmal›d›r.
Psikolojik tedavide baﬂa ç›kma stratejilerini güçlendiren
yöntemler önemlidir. Refrakter olgularda spinal kord
stimülasyonu ve spinal klonidin kullan›labilir (1, 8).
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