
T lenfosit-makrofaj kökenli immün sistem yetmezli¤i virü-
sün sinir d›fl›na yay›lmas›ndan sorumlu tutulmaktad›r.

F‹ZYOPATOLOJ‹
Postherpetik nevralji, dorsal kök ganglionlar›ndaki (DRG)
nöronlar›n nekroz ve skarlaflmas› nedeniyle oluflan motor
ve sensoryal dejenerasyon sonucunda ortaya ç›kar. Ek ola-
rak, enflamatuar süreç spinal kordun hem ön hem de arka
boynuz hücrelerini tutabilir. Aksonal hasar ve myelin azal-
mas› ile karakterize olan mononörit DRG’den perifere do¤-
ru yay›l›r, bu sinire ba¤l› deride sonlanan serbest sinir sa-
y›s› azal›r. PHN olan hastalar›n DRG’lerindeki patolojik
de¤iflimlerin aras›nda “hayalet hücreler” de vard›r. Büyük
myelinli liflerin y›k›m› da rapor edilmifltir. PHN’li hastala-
r›n otopsi sonuçlar›nda karakteristik dorsal boynuz atrofi-
si görülmüfltür (1).

PHN ve HZ’de patolojik de¤iflimler tan›mlanm›fl olsa da,
a¤r› oluflumunun tam mekanizmas› aç›k de¤ildir. Akut
form olan HZ’de a¤r› direkt viral sald›r›ya ba¤l› primer
nosiseptörlerin aktivasyonu, deri, periferik sinirler, sinir
kökleri, arka kök ganglionlar› ve hatta spinal korddaki
enflamatuar de¤iflikliklere ba¤l› olabilir. Ancak PHN’nin
patofizyolojisinde hem periferik hem de santral mekaniz-
malar rol oynamaktad›r. PNH’de genifl çapl› nöronlarda
selektif bir azalma, segmental a¤r› modülasyon sisteminde
bir yetmezli¤e neden olabilir. A¤r›n›n kap›-kontrol teorisi-
ne göre kal›n sinir liflerindeki azalm›fl aktivite, spinal kor-
dun dorsal boynuzuna ulaflan a¤r› impulslar›nda art›fla yol
açabilmektedir. Bu aç›dan PHN bir tip deafferentasyon
a¤r›s› olarak de¤erlendirilebilir. Periferik sinir lezyonlar›-
n› takip eden dizestezik a¤r› nosiseptif a¤r› liflerinin hasar
ya da rejenerasyonuna ba¤l› olabilir. PHN’deki bu santral
mekanizmalar, nörektomi ya da spinotalamik traktotomi
gibi deafferantasyon yöntemleriyle a¤r› tedavisinde ortaya
ç›kan baflar›s›zl›klar› aç›klamaktad›r (1).

Araflt›rmac›lar PHN’deki patolojik de¤iflimleri semptom-
larla iliflkisi üzerine çal›flm›fllard›r. Morris ve ark. polimo-
dal nosiseptör içeren primer afferent fiberlerin rolünü ve
PHN hastalar›ndaki semptom ve bulgularla iliflkisini arafl-
t›rm›fllard›r (2). Torasik dermatomlar› etkileyen PHN has-
tas› olan ve dokunma veya pinprick’e hassasiyet gösteren
toplam 44 hasta, 14’ü normal 9’u geçirilmifl HZ hikayesi
olup a¤r›s› olmayan toplam 23 kontrol hastas› ile karfl›lafl-
t›rm›fllard›r. Daha sonra hastalar üç gruba ayr›lm›flt›r: sü-

G‹R‹fi
Herpes Zoster (HZ), DNA grubu bir virüsün neden oldu¤u
akut enfeksiyöz bir hastal›kt›r. Di¤er yafl gruplar›na göre
50 – 70 yafl üzerinde görülme s›kl›¤›nda art›fl olmaktad›r.
‹leri yafl grubundaki bu art›fl›n olas› nedeni immün sistem-
de yaflla ortaya ç›kan zay›flamad›r. Akut HZ’ ye ba¤l› a¤-
r›n›n 3 hafta içinde azalmas› beklenir. A¤r›n›n döküntüle-
rin bafllang›c›ndan sonra 6 - 8 hafta süreyle devam etmesi
durumunda Post Herpetik Nevralji (PHN) söz konusudur.
Akut HZ a¤r›s› ile PHN a¤r›s›n›n ayr›m›n› yapmak ve uy-
gun tedaviyi seçmek  ya da tedavi sonuçlar›n› yorumlamak
zor olabilir. Bu zaman dilimi herpes veziküllerinin kabuk-
lanmas›ndan PHN’ nin ortaya ç›k›fl›na kadar olan süredir.
Bu süre ile ilgili de¤iflen zamanlar tan›mlanm›flt›r ve çeflit-
li kaynaklarda 6 aya kadar sürebilen  4 - 6 - 8 haftal›k dö-
nemler olabilece¤i bildirilmifltir. Son dönemde yeni verile-
rin ›fl›¤›nda PHN’ nin  alternatif tan›mlamalar› yap›lmak-
tad›r: Akut Herpetik Nevralji (döküntülerin ilk görüldü¤ü
30 gün içinde), Subakut Herpetik Nevralji (döküntülerin
ortaya ç›k›fl›ndan 30-120 gün sonra) ve Post Herpetik
Nevralji (döküntülerin ortaya ç›k›fl›ndan en az 120 gün
sonraya kadar devam eden a¤r›). 

PHN için iyi bilinen risk faktörleri: ileri yafl, HZ enfeksi-
yonu süresince fliddetli akut a¤r›, çok fliddetli ve yayg›n dö-
küntü ve dermatomal a¤r›n›n döküntülerin ortaya ç›k›fl›n-
dan önce görülmesidir. Bütün bu risk faktörlerine sahip
olan hastalarda döküntüden alt› ay sonra devam eden a¤r›
riski %50 ila %70 aras›nda bildirilmektedir.

Akut HZ enfeksiyonunu takiben, PHN s›kl›¤› 40 yafl alt›n-
da % 10 oran›nda, 60 yafl üzerinde % 20 – 50 oran›nda
görülür. Baz› genç hastalarda lezyonlar iyilefltikten sonra
1-2 hafta süreyle PHN görülebilir. Hipoestezi ve hiperes-
tezi ise daha uzun süreyle gözlenebilir. A¤r› akut HZ’ de-
kine benzer flekilde fliddetli paroksismal bat›c›, yan›c› ve
s›zlay›c› flekildedir. Hastalar›n birço¤unda sürekli a¤r›ya
allodini de efllik etmektedir. PHN hastalar›nda fliddetli a¤-
r›ya uyku bozuklu¤u, ifltahs›zl›k, kab›zl›k, libido azalmas›
gibi vejetatif bulgular ve depresyon da efllik edebilir (1). 

Kanser hastalar› ve immün sistemi bask›lanm›fl hastalar
HZ aç›s›ndan daha yüksek riske sahiptir. HZ özellikle
Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomada, kronik lenfositik löse-
mide, kanser veya transplantasyon sonras› kemoterapi ve
radyoterapi uygulamas›nda ve lupus eritematozusta s›k or-
taya ç›kmaktad›r. ‹mmün sistemi bask›lanm›fl hastalarda
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rekli ve yanma tarz› s›k›nt›s› olanlar, yanma tarz› s›k›nt›,
allodini ve pinprick’e hiperaljezik cevab› olanlar ve yanma
tarz› s›k›nt›, allodini ve pinprick’e hipoaljezik yan›t› olan-
lar. Primer afferent lif fonksiyonlar›n›n indirekt ölçümü de
Doppler flowmetre kullan›larak topikal kapsaisin’e nöroje-
nik akson refleksinin ölçümü ile yap›lm›flt›r. Allodini olan
deneklerde nörojenik cevaplar, allodini olmayan PHN has-
talar› ve kontrol gruplar›na göre belirgin olarak azald›¤›
bildirilmifltir. Yazarlar bu çal›flmadan hareketle PHN has-
talar›ndaki allodininin, primer afferent liflerinin fonksi-
yonlar›nda bozulmaya ba¤l› olabilece¤ini ifade etmifllerdir. 

PHN hastalar›nda adrenerjik reseptör aktivasyonunun a¤-
r› ve duyu kusurlar› üzerine etkileri Choi ve Rowbotham
taraf›ndan incelenmifltir (3). Çal›flmalar›nda hem salin
hem de adrenerjik agonistin normal deriye injeksiyonun,
PHN a¤r› yo¤unlu¤unu etkilemeden ve allodini oluflturma-
dan hafif ve geçici bir a¤r›ya neden oldu¤unu bildirmifller-
dir. Ancak PHN olan dokulara adrenerjik agonist injeksi-
yonu muhtemelen direkt C-nosiseptör aktivasyonuna ba¤l›
olarak A¤r› art›fl›na neden olmufltur. Artm›fl allodininin
santral kaynakl› oldu¤u ve C-nosiseptör giriflinde artmaya
ba¤l› olarak geliflti¤i düflünülmekteydi. Di¤er araflt›rmac›-
lar PHN’ de nosiseptör C lif giriflinin rolünü göz ard› et-
mifllerdir. Baron ve Saguer allodini sinyalizasyonunda sen-
sitize nosiseptif C-fiberlerinin rol oynamad›¤›n›, santral
a¤r› iletim yolaklar› aras› sinapslar› güçlendiren ve A-me-
kanoreseptörleri olumsuz etkileyen HZ enfeksiyonu sonra-
s›nda SSS’de de¤ifliklikler oluflabildi¤ini bildirmifllerdir
(4). Bu yüzden PHN’nin geç dönemlerinde afferent C-fiber
dejenerasyonuna ba¤l› olarak sinaptik reorganizasyon da-
ha s›k beklenmektedir.

TEDAV‹
Herpez Zosterin semptomlar bafllad›ktan sonraki ilk 72
saat içinde erken antiviral tedaviye bafllanmas› PHN
semptomlar›n› etkin olarak azaltabilir. Asiklovir ya da bri-
vudin ile tedavi edilen hastalarda postherpetik nevralji
oran›n› karfl›laflt›ran genifl prospektif bir çal›flmada arafl-
t›rmac›lar brivudin ile tedavi edilen grupta postherpetik
nevralji insidans›n›n düflük, ancak ortalama PHN a¤r› sü-
resinin her iki grupta da benzer oldu¤unu bildirmifllerdir
(5).

PHN’de etkinli¤i kan›tlanm›fl ilaçlar trisiklik antidepre-
sanlar (TSA), gabapentin, pregabalin ve opioidlerdir. Et-
kinli¤i göreceli olarak düflük olan tedaviler kapsaisin, tra-
madol, topkal lidokain ve valproatt›r. Birinci s›ra tedavi
olarak TSA’lar ya da gabapentin / pregabalin önerilmekte-
dir. Topikal lidokain yafll›larda, özellikle de allodini geli-
flen ve küçük bir alanda a¤r› hisseden hastalarda tercih
edilmelidir. Etkinli¤i gösterilmifl olsa da güçlü opioidler
ikinci seçenek olarak önerilmelidirler. Zay›f etkinli¤i olan
ya da etkisiz olan ilaçlar ise meksiletin, lorazepem ve
NMDA antagonisleridir (6). 

Zosterin erken döneminde uygulanmaya bafllayan nöropa-
tik tedavi ile de PHN insidans› azalt›labilmektedir. Zoster

döküntüleri bafllad›ktan sonra ilk 48 saatte bafllanan dü-
flük doz amitriptilin (25 mg/gün) yafll› hastalarda PHN
oran›n› belirgin olarak azaltmaktad›r. 

Yak›n zamanlarda tedavinin oda¤› antikonvülsan ve psi-
kotropik ilaçlarla tedavi haline gelmifltir. PHN’nin trisik-
lik antidepresanlar antikonvülsan ilaçlar, topikal ajanlar,
opioid analjezikler ve tramadol gibi ilaçlar› içeren farma-
kolojik terapisi ile azalm›fl a¤r› ve düzelmifl yaflam kalite-
si sa¤layarak faydal› oldu¤u gösterilmifltir (1). 

Psikotropik ajanlar aras›nda en etkin olarak rapor edilen-
lerden biri trisiklik antidepresanlard›r. Küçük ancak tat-
min edici bir çal›flmada Amitriptilin 14 hastan›n 11’inde
etkin olarak saptanm›flt›r (7). Desipramine de PHN a¤r›-
s›nda etkin olarak rapor edilmektedir (4). Taub flufenazin
ve amitriptilin kombinasyonu ile tedavide ilerleme kaydet-
mifltir (8).  Randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bir
çal›flmas›nda,  24 PHN hastas›n› 3 ay boyunca amitripti-
lin ile tedavi ederek incelemifltir. Günlük ortalama 75 mg
doz ile lezyonda de¤ifliklik olmaks›z›n a¤r›da azalma tespit
etmifltir. 

A¤r›n›n tedavisinde antikonvülsan ilaçlar da faydal› bulun-
mufltur. PHN tedavisinde antikonvülsanlarla kombine ola-
rak flufenazin gibi nöroleptik ilaçlar da kullan›lm›flt›r ama
rölatif etkilerini ölçmek zordur. Ayn› sorun amitriptilinle
kombine halde verildi¤inde faydal› oldu¤u yönünde çal›fl-
malar olan valproik asit için de geçerlidir, bu nedenle et-
kinli¤i halen saptanamam›flt›r.

Gabapentin ve pregabalin gibi antikonvülsanlar oldukça
etkin analjeziklerdir. Ayr›nt›l› araflt›rmalara ra¤men ga-
bapentinin analjezi mekanizmas› halen kesin olarak aç›k-
lanamam›flt›r. Non- Sodyum kanal blokeri ilaçlar›n amaç-
lanan etkisi direkt etkiler ya da eksitatör amino asit sal›-
n›m›n›n engellenmesi, nöral kalsiyum kanallar›n›n blokaj›
ve belki de gabapentin için en az ihtimalle olan GABAer-
jik iletiminin engellenmesi ile SSS’ de inhibisyon sa¤lan-
mas› gibi indirekt etkilerdir (1). 

Etkin non-sodyum kanal blokeri antikonvülsanlar için bel-
ki de en iyi örnek, lipofilik bir GABA analo¤u olan gaba-
pentindir. Yak›n zamanlarda %12’lik plasebo etkisine kar-
fl› Gabapentin ile PHN’de % 43 hastada faydalar rapor
edilen çal›flmalar yay›nlanm›flt›r (9, 10). Antidepresanlara
göre çok daha az yan etkiye sahip olmalar› nedeniyle, ilk
ad›m tedavide kullan›lmalar› önerilmektedir. Hedef gaba-
pentin dozaj›n›n 3600 mg/gün oldu¤u bir çal›flmada hasta-
lar›n ço¤u bu dozu titrasyon ile tolere etmifllerdir.
PHN’nin k›sa dönem tedavisi için gabapentin etkin ve ko-
lay tolere edilebilir olarak saptanm›flt›r (10,11,). Ancak 2
aydan uzun süre kullan›m›n›n etkinli¤inin saptanmas› ve
di¤er ajanlarla kombinasyonunda ideal dozunun belirlen-
mesi için ek kontrollü çal›flmalara ihtiyaç vard›r. 

Yak›n dönemde PHN ile iliflkili nöropatik a¤r›n›n tedavisi
için pregabalin ile çal›flmalar yap›lm›flt›r. A¤r› kontrolün-
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de etkin ve güvenli oldu¤u rapor edilmifltir (12). Plasebo-
ya göre iyileflmede belirgin bir art›fl da saptanm›flt›r. Pre-
gabalin tedavisine bafllanmas›ndan sonra ortalama 3 gün
içerisinde a¤r›da belirgin azalma görülmüfltür. Bu tip ilaç-
larda eski antikonvülsanlara göre daha az yan etki ve da-
ha iyi bir toksisite / etkinlik oran› söz konusudur. Sodyum
kanal blokaj› haricinde etki mekanizmalar›na sahip ilaçla-
r›n bu baflar›s›, analjezik / antikonvülsan ilaçlar›n gelecek-
teki potansiyelini iflaret etmektedir. 

Kapsaisin, EMLA krem, Lidokain patch ve aspirin dietil
eter kar›fl›m› gibi topikal yöntemler de PHN tedavisinde
denenmifltir. Ac› biber özütünden elde edilen bir nöropep-
tid olan Kapsaisin’in periferal sensorial sinirlerde Substan-
ce P ve di¤er peptidler birikimini engelledi¤i gösterilmifltir
(13, 14). Watson ve ark. 33 PHN hastas›nda Kapsaisin te-
davisini araflt›rm›fllard›r (15). 4 haftal›k tedavi sürecini ta-
mamlayan 24 hastan›n % 55’inde iyi ile mükemmel aras›
sonuçlar elde edilmifltir. Yan etki olarak özellikle tedavi-
nin ilk haftas›nda oluflan yanma ve batmalar hastan›n te-
daviye uyumunu etkilemektedir. 

EMLA krem içerisinde, her iki ajan›n da al›m›n› artt›ran
bir kar›fl›m olarak, lidokain ve prilokain vard›r. Uygulama
sonras› 1-2 saat içerisinde EMLA deri içine nüfuz eder.
PHN olan pek çok hastada EMLA’n›n faydal› oldu¤u rapor
edilmifltir (16, 17). Rowbotham ve ark. ayn› zamanda
PHN için topikal tedavi konusunda da çal›flmalar yapm›fl-
lard›r. %5 lidokain jel içeren patchlerin a¤r› olan bölgeye
ve kontrlateral ayna görüntüsü olan sa¤lam bölgeye uygu-
lanmas› ile a¤r› bölgesinde a¤r› azalmas› saptan›rken
kontrlateral bölgede plasebodan istatistiksel farkl›l›k gös-
teren bir de¤iflim saptanmam›flt›r. A¤r› bölgesini tamamen
kapatacak flekilde %5 lidokain içeren patch kullan›larak
yap›lan ikinci bir çal›flmada, en genifli 42 cm_ olan aktif li-
dokainli jel içeren patch yap›flt›r›lan bölgede belirgin flekil-
de a¤r› azalmas› saptanm›flt›r. Kan lidokain düzeyi, mini-
mal sistemik emilimin göstergesi olarak en yüksek 0.1
mg/mL olarak hesaplanm›flt›r. Allodinik cilt uygulamala-
r›nda da aktif lidokain jel içeren patchler ile a¤r› yo¤unlu-
¤unda belirgin azalma olmufltur. Yak›n dönemlerde yap›-
lan birçok merkezli çal›flman›n sonuçlar› lidokain içeren
bir patch üzerine uygulanan %0.25 Kapsaisin ile oral an-
tikonvülsan veya antidepresanla a¤r›lar› tam olarak geç-
meyen hastalarda etkin, güvenli ve kolay tolere edilebilen
bir etki sa¤lamaktad›r (1). 

HZ ve PHN tedavisi için yap›lan çift kör plasebo kontrollü
bir çal›flmada topikal aspirin dietil eter kar›fl›m› ile indo-
metazin ve diklofenak tablet / eter kar›fl›mlar› karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. 15’i HZ, 22’si PHN olmak üzere 37 hastada çal›fl-
ma yap›lm›flt›r. Karfl›laflt›rmal› tedavi sonuçlar›na göre in-
dometazin ya da diklofenak de¤il ama aspirin her iki grup-
ta da faydal› olarak bulunmufltur. HZ hastalar›n›n%
87’sinde, PHN hastalar›n›n ise % 82’sinde aspirin dietil
eter kar›fl›m› iyi - mükemmel sonuç vermifltir (1). Benzer
sonuçlar aspirinin kloroformda çözülmüfl haliyle de elde
edilmifltir. Aspirinin analjezik özelliklerinin mekanizmas›-

n›n antienflamatuar etki mekanizmalar›ndan farkl› oldu¤u
düflünülmektedir. 

Y›llar boyu non malignant a¤r›lar için opioid kullan›m› ko-
nusunda bir ikilem yaflanmaktad›r. Sinir hasar›na ba¤l›
kronik a¤r›larda bu ilaçlar›n yard›mc› ve ayarlanabilir ol-
du¤u görüflü destek kazanmaktad›r (18, 19, 20). Bir çal›fl-
mada opioidlerin nöropatik a¤r›larda yarars›z oldu¤u iddia
edilmifltir ancak bu çal›flmaya PHN a¤r›lar› dahil edilme-
mifltir. Var olan bilgiler opioidlerin baz› hastalarda yarar-
l› oldu¤unu ifade etmektedir. Toplam 90 hastan›n %25’in-
de iyi - mükemmel sonuç elde edilirken, 50 hastada ise
%25-50 düzeyinde a¤r›da azalma saptanm›flt›r. Yavafl sa-
l›n›ml› oksikodon ile yap›lan plasebo kontrollü bir çal›flma-
da ise 50 hastan›n %58’inde orta düzeyde a¤r› azalmas›
saptan›rken bu oran plasebo grubunda sadece %18 olarak
bildirilmifltir (19).

PHN’nin klinik tedavisinde antikonvülsan ilaç olan gaba-
pentinle yeterli a¤r› azalmas› sa¤lanamad›¤› durumlarda
uygun ad›m bir opioid olabilen ikinci bir analjezi¤in teda-
viye eklenmesidir. Gilron ve ark. hem diabetik nöropatide
hem de PHN’de a¤r›n›n azalt›lmas› için gabapentin ve
morfin kombinasyonunu denemifllerdir (21). Bu kombinas-
yon ile tek bafl›na gabapentin, tek bafl›na morfin ve plase-
boya oranla daha yüksek oranda a¤r› azalmas› sa¤lanm›fl-
t›r. Kombine tedavi ile moral, günlük aktivite ve yaflam ka-
litesinde de yükselme tespit edilmifltir.

Çok merkezli randomize kontrollü klinik bir deneyde pla-
sebo ile santral  mü reseptör agonisti ve serotonin ve nore-
pinefrin reuptake inhibitörü olan tramadol karfl›laflt›r›l-
m›flt›r (22). Tramadol alan 63 hastan›n 49’unda a¤r›da
azalma saptan›rken bu oran plaseboda 62 hastada 35 ola-
rak de¤erlendirilmifltir. 

HZ’in akut tedavisinde lokal veya rejyonal anestezi kulla-
n›labilir. Ancak tersine, PHN’de yap›lan somatik sinir
bloklar› geçici olarak a¤r›da azalma yapsa da  PHN teda-
visinde somatik veya sempatik sinir blokaj›n›n kal›c› yara-
r› hakk›nda çok az veri vard›r. PHN tedavisi için genifl
gruplarda sempatik blok denenmifltir ancak hastalar›n %
50’sinden az›nda a¤r›da bir de¤ifliklik saptanm›flt›r (23,
24). Epidural veya intradural steroid injeksiyonlar›, ister
lokal anestetikle beraber isterse de tek bafl›na olsun, has-
talar›n az›nl›¤›nda geçici bir a¤r› azalmas› sa¤lam›flt›r. Bu
maddelerin lokal intradermal veya subkutanöz injeksiyon-
lar› ile de tedavi verilenlerin % 70’inde geçici bir rahatla-
ma sa¤lanabilmifltir (25, 26).

PHN hastalar›nda N-Metil D-Aspartat (NMDA) reseptör
blokeri olan ketaminin sürekli subkutan infüzyonu incelen-
mifltir (27). Toplam 7 gün ve gece boyunca artan dozlarda
ketamin bir infüzyon pompas› ile hastalara verilmifltir.
Günlük vizüel analog skalalar› ile de¤erlendirilen a¤r›
0.05 mg/kg/saat dozlar›nda azalm›fl ancak en belirgin ola-
rak 0.15 mg/kg/saat dozunda bask›lanm›flt›r. A¤r›n›n flid-
deti kadar spontan atak fliddet ve say›s›nda da azalma tes-
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pit edilmifltir. Allodinide maksimum azalma ( % 59 - %
100) 1 haftal›k süreyle 0.15 mg/kg/saat dozunda infüzyon-
la sa¤lanm›flt›r. S›k yan etkiler kafl›nt›, sersemlik ve bafl
dönmesidir. 

PHN tedavisinde de¤iflik pek çok stimülasyon yöntemi de-
nemifltir. Bunlar aras›nda ters irritasyon, TENS, akupunk-
tur, spinal kord stimülasyonu ve derin beyin stimülasyonu
vard›r. Taverner taraf›ndan yay›nlanan bir rapora göre
PHN’li 16 hastan›n 12’sinde etil kloridle etkilenen deriye
spray yap›lmas› yoluyla gerçeklefltirilen ters irritasyon, a¤-
r› azalt›lmas›nda etkili olmufltur (28). Niv ve ark. TENS’e
pinprick testine cevab› olanlarda % 60, duyars›zl›k olan-
larda ise % 30 oran›nda cevap saptam›flt›r (29). %30 ora-
n›nda yan›t al›nd›¤›n› bildiren eski çal›flmalarda derinin
sa¤laml›¤› göz önüne al›nmam›flt›r. TENS’in analjezik et-
kisi uygulamadan saatler sonra görülmüfltür.

PHN tedavisinde cerrahi yöntemler de uygulanm›flt›r. Ço-
¤u rapor hastalar›n minimal fayda gördü¤ü küçük seriler-
dir (1, 30). Pek çok seviyede cerrahi lezyon oluflturma uy-
gulanm›flt›r. Periferal lezyonlar aras›nda ciltalt› tünel aç›l-
mas› (baflar› oran› %30) ve cerrahi cilt t›rafllamad›r (ba-
flar› oran› %25). Browder ve Deweer taraf›ndan yay›nla-
nan bir makalede PHN için kordotomi, rizotomi ve sempa-
tektominin sonuçlar› de¤erlendirilmifltir, ancak ikili tüm
etkilenen alan›n eksizyonunu en iyi yöntem olarak ifade et-
mifllerdir (31).

PHN taraf›ndan etkilenmifl periferal sinirin antrasiklin
grubu bir antineoplastik ajan olan adriamisinle kimyasal
olarak hasarlanmas› rapor edilmifltir (32).  Deney hayvan-
lar›nda trigeminal ve siyatik sinirin subepineriumuna in-
jeksiyonu sonras› adriamisin aksoplazmik transport saye-
sinde h›zla sensörial ve motor nöronlara ulaflt›¤› ve nöron-
lar›n dejenerasyonu s›ras›nda herhangi bir sistemik yan et-
ki oluflturmad›¤› bildirilmifltir. 7’si PHN olmak üzere geri-
letilemeyen sinir hastal›¤› olan 22 hastada intranöral ad-
riamisin injeksiyonu klinik olarak takip edilmifltir. Lokal
anestezi alt›nda hastal›kl› bölgeyi inerve eden sinir görül-
müfl ve epinerium alt›na direkt adriamisin njeksiyonu ya-
p›lm›flt›r. Ortalama 21.5 ayl›k bir takipten sonra görül-
müfltür ki nöraljisi olan 12 hastada % 67.7 oran›nda orta
- iyi düzeyde cevap al›nm›flt›r. 4 vakada ( %33) semptom-
larda bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Tedavi sonras› kaybolan
semptomlar tekrar ortaya ç›kmam›flt›r. Bu ifllem s›ras›nda
majör komplikasyonlar›n oluflmad›¤› bildirilmekle bera-
ber, yöntem hakk›nda ileri araflt›rmalar gereklidir. 

Sonuç olarak PHN tedavisinde antidepresanlar bafllang›ç
tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlard›r, ancak karbamaze-
pin, gabapentin ve pregabalin gibi antikonvülsanlar da a¤-
r›da eflit düzeyde azalma sa¤lamaktad›r. Tercih edilecek
ajan, a¤r› tedavisinin aciliyeti ve hasan›n yan etkileri tole-
re edebilme düzeyi ile iliflkilidir. Örne¤in iskemik kalp has-
tal›¤› ya da ortostatik hipotansiyonu olan bir hastada, kar-
diak yan etkileri olmayan gabapentin tercih sebebidir. Uy-
kusuzluk ya da depresyonu olan bir hastada ise trisiklik an-

tidepresanlar ek fayda sa¤layabilir. Topikal lidokain yafll›-
larda, özellikle de allodini geliflen ve küçük bir alanda a¤-
r› hisseden hastalarda tercih edilmektedir. Etkinli¤i göste-
rilmifl olsa da güçlü opioidler ikinci seçenek olarak öneril-
mektedir. Zay›f etkinli¤i olan ya da etkisiz olan ilaçlar ise
meksiletin, lorazepem ve NMDA antagonisleridir.
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