
afragmaya do¤ru farkl›l›k gösterir. Preganglionik sinirler
sempatik zincir içinden geçerler ve bu sinirler splanknik si-
niri olufltururlar. Abdominal aort etraf›nda kollateral
ganglionlarda sinaps yaparak aortun dallar›n› takip eder
ve ilgili iç organlara da¤›l›rlar. Kollateral ganglionlar ise
birleflerek çölyak pleksus olufltururlar.

Preganglionik sempatik sinirler spinal kordan ventral sinir
kökleri olarak ç›karlar ve sempatik zincire beyaz komuni-
kan dallarla ba¤lan›rlar. Postganglionik sinirler ise sem-
patik zinciri oluflturarak spinal sinirlerle birlikte perifere
giderler. Bu sinirler gri komünikan rami olarak isimlendi-
rilirler. Her presinaptik lif 30 postsinaptik sinirle sinaps
yapar ve bu durum sempatik sistem aktive oldu¤unda stres
cevab› sa¤lar. 

Sempatik sinir sistemi farkl› bölgelerde bloke edilebilir: il-
gili somatik sinirin blokaj›, perivasküler infiltrasyon, intra-
venöz rejyonal anestezi, spinal veya epidural bölge, para-
vertebral veya prevertebral bölgeler. Bloke edilmesi plan-
lanan sempatik liflerin, düflük doz lokal anestetikle daha
özgül olarak bloke edilebilmeleri nedeniyle segmenter pre-
vertebral veya paravertebral blok yöntemleri en uygun
yaklafl›m teknikleri olarak kabul edilmektedir. Ancak yine
de somatik liflerin etkilenerek yanl›fl pozitif sonuç al›nma-
s› ihtimali unutulmamal›d›r (3).

Her sempatik blok öncesinde hastan›n görece¤i yarar›n de-
¤erlendirilebilmesi amac›yla kal›c› blok öncesinde tan›sal
bloklar düflünülmelidir. ‹fllem, ifllemin yarar› ve olas›
komplikasyonlar hakk›nda hasta bilgilendirilmeli, yaz›l›
onam› al›nmal›d›r.

Yaz›n›n devam›nda s›kl›kla kullan›lan sempatik blok yön-
temleri irdelenmektedir.

SFENOPALAT‹N GANGL‹ON BLO⁄U
‹lk olarak 1908 y›l›nda Sluder taraf›ndan sfenopalatin
nevralji tan›mlanm›fl ve sfenopalatin ganglion blo¤u
(SPGB) uygulanm›flt›r. O zamandan bu yana pek çok
amaçla sfenopalatin ganglion blo¤u yap›lm›flt›r. Bunlar›n
içinde siyatalji ve dismenore olgular› bile vard›r. Günü-
müzde bafl ve yüz a¤r›lar›n›n tedavisi için kullan›lmakta-
d›r. Sfenopalatin nevralji, trigeminal nevralji (özellikle
maksiller dal), küme bafl a¤r›s› atipik fasiyal a¤r›lar SPGB
endikasyonu olabilen a¤r›l› durumlard›r. Tabii ki bu a¤r›l›
durumlarda SPGB ilk seçenek de¤ildir. Ancak medikal te-

Sempatik sinir bloklar› giriflimsel a¤r› tedavi yöntemleri
içinde önemli bir yer tutar. Bafl ve yüz a¤r›lar›ndan abdo-
minal visseral a¤r›lara, kompleks rejyonal a¤r› sendromla-
r›ndan diskojenik a¤r›lara pek çok a¤r›l› durumun tedavi-
sinde s›kça kullan›lan yöntemlerdir. A¤r›n›n özelli¤ine gö-
re bu bloklar; lokal anestetikler (tek doz, tekrarlanan veya
devaml›), nörolitik ajanlar ya da radyofrekans uygulana-
rak yap›labilmektedir. 

SEMPAT‹K S‹N‹R S‹STEM‹ 
ANATOM‹S‹NE BAKIfi
Otonomik sinir sistemi sempatik ve parasempatik sinir sis-
temi olmak üzere iki gruba ayr›l›r. Sempatik sistemin pre-
ganglionik sinirleri spinal kordun torasik ve lomber seg-
mentlerinden köken al›rken, parasempatik sinirler beyin
sap› ve sakral korddan da köken al›rlar. Ço¤u visseral ya-
p›lar her iki sistem taraf›ndan innerve olmakla birlikte kan
damarlar› ve ter bezleri gibi yap›larda tek innervasyon söz
konusudur. 

Sempatik sinirlerin preganglionik hücre cisimleri spinal
kordun intermediolateral ve intermedial kolumnas›ndan ç›-
kar ve T2’den L2’ye kadar ventral sinir köklerine kat›l›rlar.
Anatomik varyasyonlar hariç, baz› preganglionik sempatik
sinirler C7’den, di¤erleri ise L3 ve L4’ten ç›kar (1). ‹ntras-
pinal varyasyonlar da söz konusu olabilir. Preganglionik
sinirler ilgili visseral yap›lara yak›n olarak ganglionda si-
naps yapmadan önce sempatik zincirde birçok segmentte
seyreder.

Paravertebral sempatik ganglionlar vertebral kolumnan›n
her iki taraf›nda yer al›r. Zincir, servikal ve torakal bölge-
de somatik sinirlere oldukça yak›n seyreder. Servikalde
anteriorda transvers proçes yak›n›nda bulunur; superior
servikal ganglion üst dört servikal seviyenin birleflmesin-
den, orta ganglion C5 ve C6’dan, inferior ganglion ise C6
ve C7’den oluflur. ‹nferior ganglion %82 oran›nda ilk tora-
sik ganglionla birleflerek stellat ganglionu oluflturur (2).
Torasik bölgede, kot boynuna yerleflik 11 adet ganglion,
lomber ve sakralde ise 4 ganglion bulunmas›na ra¤men
varyasyonlar s›kt›r. Lomber bölgede sempatik zincirin ve
ganglionlar›n lokalizasyonu farkl› olup psoas kas› ve psoas
fasias› ile somatik sinirlerden ayr›lm›fl halde vertebra kor-
pusunun anterolateral k›sm›nda yer al›r.

Abdominal organlar›n sempatik innervasyonu sefalden di-
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daviye cevap al›namayan durumlarda uygulanmal›d›r.
Sfenopalatin ganglion pterigopalatin fossada yer al›r.
Ptergopalatin fossa önde maksiller sinüsün arka duvar›,
arkada pterigoid proçesin medial yüzü, ortada palatin ke-
mi¤in dikey yüzü, üstte sfenoid sinüs ile s›n›rl›, yanda ise
infratemporal fossa ile ba¤lant›l›d›r. 

A¤r› patogenezinde SPG’un rolü net bilinmemektedir. An-
cak baz› hipotezler vard›r. Nazal sinüs enfeksiyonlar› ne-
deniyle irritasyon, nazal deformiteler nedeniyle irritasyon,
sempatik ve parasempatik tonus aras›ndaki dengesizlik ve
gangliondaki fokal demyelinizasyonlar nedeniyle oluflan
anormal impulslar›n C lifleri arac›l›¤› ile a¤r› oluflturma-
lar› bu hipotezlerin belli bafll›lar›d›r. 

Teknik 
‹ntranazal topikal uygulama: S›rtüstü yatar pozisyonda
bafl ekstansiyona al›n›r. Pamuk uçlu 8-10 cm’lik bir apli-
katörün pamu¤una lokal anestetik (kokain yada lidokain)
emdirilir. Aplikatör, a¤r›l› taraftaki burun deli¤inden so-
kularak nazal farinksin arkas›na do¤ru yavaflça ilerletilir.
Ganglion lateral nazal mukozan›n birkaç milimetre alt›n-
dad›r. Birinci aplikatör yerlefltirildikten sonra ayn› flekilde
lokal anestetik emdirilmifl ikinci bir aplikatör birincinin bi-
raz daha superior ve posterioruna do¤ru yerlefltirilmeye
çal›fl›l›r. Aplikatörler bu pozisyonda 30-45 dakika tutulur.
Lakrimal glandla ba¤lant›l› oldu¤u için uygulanan tarafta
gözyafl› sekresyonu olur. Bu blok genellikle SPG blo¤unun
a¤r›y› geçirmedeki etkinli¤i gözlemek amac›yla yap›l›r. 

Greater palatin foramen yaklafl›m›: Hasta s›rtüstü pozis-
yonda bafl hafif ekstansiyonda olacak flekilde yat›r›l›r. Gr.
palatin foramen 3. molar diflin difl eti hizas›n›n hemen me-
dialindedir. Dental i¤ne ile mukozaya 120 derecelik aç›yla
girilerek i¤ne yaklafl›k olarak 2,5 cm superior ve hafif pos-
terior yöndeki foramene do¤ru ilerletilir. Maksiller sinir,
ganglionun hemen sefali¤inde oldu¤u için parestezi al›na-
bilir. 2-3 ml lokal anestetik injekte edilerek blok yap›l›r.

‹nfrazigomatik ark yaklafl›m›: Giriflim kör yada C-kollu
skopi rehberli¤inde yap›labilir. Bununla birlikte skopi kul-
lan›lmas› önerilmektedir. Hasta s›rt üstü yat›r›l›r. Lateral
görüntüde rami mandibularisler superpoze olacak flekilde
skopi pozisyonu ayarlan›r. C-kollu hafifçe sefale yönlendi-
rilerek pterigopalatin fossa görülür. Fossan›n görüntüsü
iki pterigopalatin plate superpoze oldu¤u zaman maksiller
sinüsün posteriorunda “vazo” fleklindedir. Ramus mandi-
bulan›n anteriorunda zigoman›n alt›ndan i¤ne ile girilir.
‹¤ne medial, sefalik ve hafifçe posteriora, pterigopalatin
fossaya do¤ru yönlendirilir. Anteroposterior (AP) görüntü-
de i¤nenin yeri ve yönü  do¤rulan›r. ‹¤ne ucu lateral nazal
mukozaya yaklafl›ncaya kadar ilerletilir. E¤er herhangi bir
zamanda direnç hissedilirse i¤ne hafifçe geri çekilerek ye-
niden yönlendirilir. ‹¤nenin lateral nazal mukozay› geçme-
mesi için dikkat edilip özen gösterilmelidir. Stimülasyon
yap›l›rsa 0,5-0,7 V’da parestezi tespit edilmelidir. E¤er i¤-
ne do¤ru yerde ise burun kökünde parestezi hissedilir. Pa-
restezi üst difllerde hissedilirse i¤ne daha kaudale yönlen-

dirilmelidir. Parestezi sert damakta ise grater ya da lesser
palatin sinirler uyar›lm›fl demektir. ‹¤ne daha posterior ve
mediale yönlendirilmelidir. ‹¤ne do¤ru yere gelince 1-2 ml
lokal anestetik verilir. A¤r› rahatlarsa pulse yada konvan-
siyonel Radyofrekans (RF) uygulamas› planlanabilir. Pul-
se yada konvansiyonel RF uygulamas› sonucunda 1 ile 30
ay aras›nda de¤iflen a¤r›s›zl›k bildirilmektedir.

Yan etkiler: Nazal aplikatör yerlefltirilirken burun kana-
mas› olabilir. Di¤er yaklafl›mlarda da enfeksiyon ve hema-
tom geliflebilir.

STELLAT GANGL‹ON BLO⁄U
Sempatik trunkusun selektif blo¤u ilk olarak Sellheim ve
daha sonra Kappis taraf›ndan 1923’te, Brumm ve Mandl
taraf›ndan 1924 y›l›nda bildirilmifltir. 1930’dan sonra
Birleflik Devletlerde White ve Smith ve Avrupa’da Leriche
ve Fontaine teknik ve endikasyonlar› tan›mlam›fllard›r (3). 

‹nferior servikal ganglion ile birinci torasik ganglionun
birleflmesiyle stellat ganglion oluflur. Boyutlar› de¤iflken
olmakla birlikte genellikle 2,5 cm boyunda, 1 cm eninde ve
0,5 cm kal›nl›¤›ndad›r. Genellikle C7-T1 aras›nda uzan›r.
Uzun olmas› durumunda genellikle C7’nin anterior tüber-
külü boyunca yerlefliktir. Ganglionun birleflmedi¤i durum-
larda inferior servikal ganglion C7’den daha üst bir seviye-
de ve ilk torasik ganglion ise ilk kotun boyun k›sm›n›n üs-
tünde yer al›r. Üç boyutlu de¤erlendirecek olursak stellat
ganglion medialde longus kolli kas›, lateralde skalen kas
ve anteriorda subklavian arter, posteriorda transvers pro-
çes ve prevertebral fasiya ve inferiorda plevran›n posterior
k›sm› ile s›n›rl›d›r. Stellat ganglion seviyesinde vertebral
arter subklaviyan arterden dal alarak anteriorda yer al›r.
Arter ganglionun üstünden geçtikten sonra vertebral fora-
mene girer ve C6’n›n tüberkülünün posteriorundan anteri-
oruna do¤ru lokalize olur.

Stellat ganglionun blokaj›nda klasik yaklafl›m›n C6 (Chas-
sagniac tüberkülü) seviyesinden olmas› nedeniyle, i¤ne an-
teriordan yönlendirilir. Stellat ganglionun posteriorunda
yer alan di¤er oluflumlar C8 ve T1 sinirlerinin (brakiyal
pleksusun inferior k›sm›) anterior divizyonlar›d›r. Stellat
ganglion C7, C8, T1 ve nadiren C5 ve C6’n›n gri kominikan
dallar› yoluyla üst ekstremitenin sempatik innervasyonunu
sa¤lar. Üst ekstremiteye giden di¤er de¤iflken dallar T2 ve
T3’ün gri kominikan dallar› olup, bu dallar stellat gangli-
on ile ba¤lant›s› olmayan ancak brakiyal pleksusa kat›lan
ve üst ekstremitenin oldukça distalini innerve eden dallar-
d›r. Bu lifler, baflar›l› stellat ganglion blo¤u sa¤lanmas›na
ra¤men sempatik kaynakl› a¤r›n›n giderilemedi¤i baz› du-
rumlarda akla getirilmelidir(4).

END‹KASYONLAR
1-A¤r›: Refleks sempatik distrofi, kozalji, herpes

zoster ve postherpatik nevralji (yüz, alt servikal ve üst to-
rakal dermatomlar), fantom a¤r›s›, Paget hastal›¤›, neop-
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lazmlar, radyasyon nöriti, santral sinir sistemi kaynakl›
a¤r›, inatç› anjina pektoris.

2-Vasküler yetmezlik: Raynaud hastal›¤›, donma,
vazospazm, t›kay›c› damar hastal›klar›, embolik damar
hastal›klar›, skleroderma.

3-Di¤er: Hiperhidrozis, Meniere hastal›¤›, omuz-
kol sendromu, inme, ani körlük, vasküler bafla¤r›s› (3).

Kontrendikasyonlar›:
Mutlak kontrendikasyonlar: Antikoagülan tedavi, karfl› ta-
rafta varolan pnömotoraks veya pnömonektomi (ifllem ta-
raf›nda oluflabilecek pnömotoraks ihtimali), yak›n zaman-
da geçirilmifl miyokardiyal enfarktüs (sempatik-akselera-
tör liflerin blokaj›na ba¤l› bradikardi riski).

Göreceli kontrendikasyonlar: Glokom, kardiyak ileti bo-
zukluklar› (5).

Teknik:
Anterior, lateral ve posterior yaklafl›mlar söz konusu ol-
makla birlikte anterior paratrakeal yöntem en s›k uygula-
nan yöntemdir.

Hasta ifllem öncesinde boyun ekstansiyon k›s›tl›l›¤›, geçiril-
mifl radikal boyun veya tiroid cerrahisi, enjeksiyon bölge-
sinde enfeksiyon varl›¤› ve cerrahi ile iliflkili anatomik
farkl›l›klar yönünden de¤erlendirilmelidir (5). ‹fllem esna-
s›nda i¤ne yerinin de¤iflebilme olas›l›¤› nedeniyle hastaya
öksürmemesi, yutkunmamas›, konuflmamas› ve bafl›n› oy-
natmamas› mutlaka hat›rlat›lmal›d›r. 

Anterior yaklafl›mda hasta s›rt üstü yat›r›larak bafl alt›na
ince bir yast›k konur ve bafl ekstansiyona getirilir. Krikoid
kartilaj hizas›nda C6’n›n transvers ç›k›nt›s› palpe edilir ve
uygulay›c›n›n dominant olmayan elinin ikinci ve üçüncü
parmaklar› ile sternokleidomastoid kas ve karotis k›l›f› la-
terale çekilerek dominant elde tutulan i¤ne bu noktadan
dik olarak transvers ç›k›nt›ya yönlendirilir. Transvers ç›-
k›nt›ya temas edildikten sonra longus kolli kas›na enjeksi-
yondan kaç›nmak amac›yla i¤ne yaklafl›k 0.5 cm kadar çe-
kilerek 10 ml lokal anestetik titre edilerek ve dikkatli as-
pirasyonla enjekte edilir. E¤er i¤ne transvers ç›k›nt›ya
de¤miyorsa transvers ç›k›nt›lar aras›ndan posteriora do¤-
ru yönlendi¤i düflünülmelidir, vertebral arter veya dura de-
linebilir. fiüpheli bir durum söz konusu ise lokal anestetik
madde veya nörolitik ajan kesinlikle verilmemelidir. Yerin
do¤rulanmas› amac›yla radyokontrast ajan veya bilgisa-
yarl› tomografi yöntemlerinden faydalan›labilir (Resim 1).
Nörolitik ajan ve RFT uygulamalar› mutlaka radyolojik
görüntüleme alt›nda yap›lmal›d›r. C7 seviyesinden yap›la-
cak giriflimlerde pnömotoraks riski ak›lda tutulmal›d›r.
Bloktan yaklafl›k 1-2 dakika sonra Horner Sendromu be-
lirtileri (pitozis, myozis, enoftalmi, bafl ve yüzde anhidroz)
gözlenmesi blo¤un baflar›l› oldu¤unu gösterir. Ayn› zaman-
da el s›rt› venlerinde geniflleme ve cilt ›s›s›nda artma göz-
lenir (6).

Komplikasyonlar
Pnömotoraks, intraspinal injeksiyon, kal›c› Horner sendro-
mu (nöroliz uygulanm›flsa), rekürren laringeal sinir paralizi-
si, konvülziyon, serebral hava embolizmi ve nörit (3,7).

TORAKAL SEMPAT‹K BLOK
Üst ekstremitenin innervasyonunu sa¤layan sempatik
ganglion hücreleri T2-T8 seviyesindeki intermediolateral
boynuzdan köken al›r. Preganglionik lifler sempatik zinci-
re beyaz kominikan dallar ile girer. Bu lifler sefale do¤ru
yönlenerek postganglionik lifler ile esasen T2’de ve ayn› za-
manda T3’te, stellat ganglionda ve orta servikal ganglion-
da sinaps yapar. T2 ve T3 seviyeleri blokta, “anahtar” si-
naptik bölgelerdir (8).

Endikasyonlar:
Üst ekstremitenin vasküler hastal›klar› ve sempatik kay-
nakl› a¤r›lar›, hiperhidrozis, t›bbi veya cerrahi yolla gide-
rilemeyen kardiyak a¤r› (T1-T5), özofagus kanserine ba¤l›
geilflen a¤r› (T2-T8) (10-14). 

Kontrendikasyonlar:
Mutlak: Lokal enfeksiyon, sistemik enfeksiyon, koagülopati.
Göreceli: Torasik aort anevrizmas›, solunum yetmezli¤i.

Teknik:
Hasta fluroskopi uyumlu masada pron pozisyonda yat›r›l›r
ve 22 G 10 cm’lik i¤ne ile T2 spinöz ç›k›nt›n›n 6 cm late-
ralinden vertebra korpusuna ulafl›lacak flekilde ilerletilir.
Korpusa de¤ildikten sonra korpusu s›y›racak flekilde 1 cm
kadar daha ilerletilir ve fluroskopi ile yer do¤rulanarak 2
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Resim 1: Sa¤ stellat ganglion blo¤u
(anteroposterior fluroskopik görüntü)
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ml lokal anestetik uygulan›r. Ayn› ifllem T3 seviyesinden de
uygulan›r. C-kollu fluroskopi eflli¤inde 10-15 derece oblik
pozisyonda “tünel görüntüsü” tekni¤i ile yap›lan giriflim-
lerde pnömotoraks riski azalt›labilir.

Komplikasyonlar:
Pnömotoraks, intratekal injeksiyon, interkostal neurit (9).

SPLANKN‹K S‹N‹R BLO⁄U
T5-T12’den ç›kan preganglionik lifler omurilikten ventral
kökler ile birlikte ç›karak beyaz komunikan dallar ile bir-
leflirler ve temelde çölyak ganglion ile sinaps yaparlar. Bü-
yük splanknik sinir T5-T10 aras›, orta splanknik sinir T10-
T11, küçük splanknik sinir ise T11-T12 spinal köklerden ç›-
kar ve çölyak ganglionda son bulurlar. Visseral nosiseptif
uyar›lar›n büyük k›sm›n› ileten splanknik sinirler vertebra
gövdesi ile lateralde plevra, ventralde posterior mediyasten
ve dorsalde vertebral plevran›n oluflturdu¤u yaklafl›k 10
ml’lik volümdeki bir kompartman içindedir. 

Endikasyonlar›
Malign veya nonmalign nedenli sempatik kaynakl› retrope-
ritoneal ve üst abdominal a¤r›n›n tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonlar›:
Mutlak: Lokal enfeksiyon, koagülopati
Göreceli: Tümör nedeniyle anatomik yap›n›n bozuldu¤u du-
rumlar, abdominal aort anevrizmas›, solunum yetmezli¤i,
alkol ba¤›ml›l›¤› ve disülfiram tedavisi, konjenital anoma-
li, barsak obstrüksiyonu, intraabdominal enfeksiyon ve
sepsis.

Teknik:
Pron pozisyona al›nan hastada, posterior yöntemle yap›lan
çölyak pleksus blo¤undakine benzer flekilde i¤ne ucunun
T12 korpusunun anterolateraline ulaflacak flekilde hafif se-
fale yönlenerek girilir. Alternatif bir di¤er yöntemde ise i¤-
ne orta hatt›n 3-4 cm lateralinden ve 12.kotun hemen al-
t›ndan T12 vertebra korpusunun anterolateraline yönlendi-
rilir. Tan›sal amaçl› 7-10 ml lokal anestetik ve takiben 10
ml mutlak alkol verilir. Fluroskopi eflli¤inde yap›lan blok-
ta C-kollu fluroskopa 15 derece oblik pozisyon verilerek
kostavertebral bileflkenin hemen inferiorundan girilir. ‹¤ne
T11 korpusunu s›y›rarak alt 1/3’lük k›sm›na kadar ilerleti-
lir. Radyoopak madde ile yer do¤ruland›ktan sonra RFT ya
da fenol injeksiyonu ile nörolitik blok uygulan›r. 

Komplikasyonlar:
Çölyak pleksus blo¤undakine benzerdir. 

ÇÖLYAK PLEKSUS BLO⁄U
T5-T9 ve nadiren T4 ve T10’un preganglionik sinirleri ver-
tebral cismin lateral ve anterolateral k›sm› boyunca sem-
patik zincirden kaudale do¤ru devam eder. Aksonlar T9 ve
T10 seviyesinde büyük splanknik siniri oluflturmak üzere
birleflerek diyafragmaya do¤ru seyreder ve birçok sinir ter-

minali gibi çölyak pleksusta sonlan›r. Ço¤u sinir ayn› ta-
rafta seyretmekle birlikte baz› sinirler karfl› tarafa geçerek
postganglionik hücre cisimleri ile sinaps yaparlar.

T10 ve T11, nadiren de T12’den köken alan sempatik sinir-
ler küçük splanknik siniri olufltururlar. Posterorenal pozis-
yonda seyirleri büyük splanknik sinire paraleldir ve her iki-
si de çölyak pleksus ve aortikorenal ganglionda sonlan›r-
lar. Abdominal visseral nosisepsiyon, spinal sinirlerin bir
parças› olan ve sempatik sinirler ile birliktelik gösteren af-
ferent sinirler ile tafl›n›r. 

Çölyak pleksus aortan›n önünde yer al›r. Ayn› zamanda di-
yafragma krusunun önündedir ve bu lokalizasyon blok yak-
lafl›m›nda önem arzeder. Pleksus, aortun önünde ve latera-
linde bulunur. Pleksustaki lifler preganglionik splanknik
sinirler, vagustan gelen preganglionik sinirler, sempatik
postganglionik lifler, frenik ve vagus sinirlerinden gelen
parasempatik preganglionik sinirlerden oluflur. 

Pleksus içinde 3 çift ganglion bulunur: çölyak ganglion, su-
perior mezenterik ganglion ve aortik renal ganglion. Bu
ganglionlar›n postganglionik sinirleri transvers kolon, sol
kolon, rektum ve pelvik organlar hariç bütün abdominal
organlar› innerve eder. Uterus ve serviksin de içinde bulun-
du¤u pelvik organlar›n nosiseptif sinapslar› T10-L1 seviye-
sindedir. 

Endikasyonlar›:
Bu blo¤un çölyak pleksustan innerve olan pankreas, kara-
ci¤er, safra kesesi, omentum, mezenter, mideden transvers
kolona kadar olan intestinal sistemin a¤r›l› tümoral olu-
flumlar›nda endikasyonu vard›r. Hastalar tipik olarak ka-
r›n ve belde lokalize a¤r›dan yak›n›rlar ve bu a¤r›n›n diz-
lerini karn›na çekmekle rahatlad›¤›n› ifade ederler. Bu
blok ile gastrointestinal sistemin parasempatik aktivitesi-
nin artmas› motilitenin de art›fl›na neden olacakt›r. Pank-
reas kanserinde ciddi bulant› ve kusmas› olan hastalar da
pirimer endikasyon grubunu oluflturmaktad›r. 

Kontrendikasyonlar›:
Antikoagülan tedavi ve koagülopati varl›¤›, antiblastik
kanser tedavisi, alkolik karaci¤er hastal›klar›, lokal intra-
abdominal enfeksiyonlar ve sepsis varl›¤›, barsak obstrük-
siyonu (blo¤un barsak motilitesinde art›fla neden olmas›n-
dan dolay›), disulfiram tedavisi alan hastalar (nörolitik
ajan olarak alkol kullan›lacak olan vakalarda).

Teknik:
Farkl› yaklafl›m yöntemleri vard›r. 
Anterior teknikte, bilgisayarl› tomografi rehberli¤inde
(posteriorda T12 vertebra korpusuna uyan seviyede) ksifo-
id proçesin 1.5 cm inferioru ve 1.5 cm solunda kar›n ön
duvar›ndan girilerek aort ön yüzüne kadar ilerlenir ve nö-
rolitik madde (35-40 ml %50 alkol veya 15-20 ml mutlak
alkol) injeksiyonu yap›l›r. Potansiyel dezavantajlar› enfek-
siyon, abse, kanama ve fistül oluflumudur. 
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Posterior teknikte, pron pozisyonda kar›n alt›na yast›k ko-
nulan hastan›n T12-L1 spinöz ç›k›nt›lar› ve 12. kot alt ke-
nar› iflaretlendikten sonra orta hattan 7-8 cm lateralde 12.
kot alt›ndan girilir. ‹¤ne T12 spinöz ç›k›nt›s›n›n alt kenar›-
na do¤ru 45 derecelik aç› ile ilerletilerek L1 korpusuna
de¤di¤i noktan›n 2 cm gerisi iflaretlenir, bir miktar geri çe-
kilerek bu kez 60 derecelik aç› ile iflaretli k›sma kadar so-
kulur. Nörolitik madde verilecekse yer radyolojik olarak
do¤rulan›r (Resim 2). Test amac›yla lokal anestetik injek-
siyonunu takiben subaraknoid mesafede olundu¤u ekarte
edilerek her iki tarafa 25 ml %50’lik alkol injeksiyonu ile
ifllem sonland›r›l›r. 

Transaortik yaklafl›mda, tek i¤ne ile posterior teknikte ol-
du¤u gibi girilir. Di¤er tekni¤e göre fark› i¤nenin aortun
içinden geçerek uç k›sm›n›n aort ön k›sm›nda bulunmas›-
d›r. ‹¤nenin arkas›na serum fizyolojik dolu bir injektör yer-
lefltirilerek direnç kayb› tekni¤i ile ilerletilir, i¤nenin aorta
girifli esnas›nda injektör pistonunda direnç hissedilir ve
kan gelifli gözlendi¤i halde aort geçilerek direncin kaybol-
du¤u noktada lokal anestetik ve etkisi ortaya ç›kt›ktan
sonra da 25 ml absolü alkol uygulan›r. 

‹ntradiskal yaklafl›mda, hastaya pron pozisyon verilir ve
T12-L1 seviyesinden fluroskopi rehberli¤inde girilir. Flu-
roskopa 15-20 derece oblik aç› verilir ve sefalokaudal iz-
düflümde inferior end plateler idendifiye edilir. Kontrast
madde ile yer  do¤rulanarak terapötik ajan uygulan›r. 

Komplikasyonlar:
Hipotansiyon, lomber somatik sinir parestezisi veya defisi-
ti, intravasküler injeksiyon, subaraknoid veya epidural in-
jeksiyon, diare, renal hasar, parapleji, pnömotoraks, flilo-

toraks, vasküler tromboz ve emboli, vasküler travma, tü-
mör kistlerinin perforasyonu, psoas kas injeksiyonu, intra-
diskal injeksiyon, abse, peritonit, retroperitonael hema-
tom, üriner sistem patolojileri, ejakulasyon bozuklu¤u, ifl-
lem esnas›nda ve sonras›nda a¤r›, a¤r› tedavisinde yeter-
sizlik (6,10). 

LOMBER SEMPAT‹K BLOK
Lomber sempatik zincir retroperitoneal alanda vertebra
korpusunun önü ile psoas kas› aras›nda inferiora do¤ru
ilerler. Vertebra korpusunu posteriorda periost, psoas ka-
s›n›n fibroaponörotik bafllang›ç k›sm› ve fasiyal k›l›f› sa-
rar. Anteriorda ise peritonun pariyetal k›sm›, solda aorta
ve sa¤da vena kava inferior bulunur. Beyaz ve gri komini-
kan dallar psoas ba¤lant›lar›n›n fibröz yap›lar› alt›nda
kendi ganglionlar›na do¤ru ilerler. Bu dallar genellikle
vertebran›n orta hizas›ndan geçerler.

Lomber sempatik zincirin sempatik ganglionlar› farkl› sa-
y› ve pozisyonda olabilir. Bu ganglionlar›n say›s› nadiren
befl adet olmakla birlikte s›kl›kla dört adettir. L1 ve L2
ganglionlar› s›kl›kla füzyona u¤ram›fllard›r ve ganglionlar
L2-L3 ve L4-L5 diskleri hizas›nda toplanm›fllard›r. Füsi-
form olanlar›n boyu 10-15 mm iken, di¤erleri genellikle 5
mm kadard›r. 

Endikasyonlar›:
Alt ekstremitenin dolafl›m bozukluklar›, renal kolik, komp-
leks rejyonal a¤r› sendromlar› tip I ve II, inatç› ürogenital
a¤r›lar, postampütasyon güdük a¤r›s›, fantom a¤r›, don-
malar, hiperhidrozis, flegmasya alba dolens, eritromelalji,
akrosiyanoz, siper aya¤›. Bunlar›n d›fl›nda a¤r›n›n sempa-
tik kaynakl› olup olmad›¤›n›n test edilmesi ve ayn› zaman-
da hastan›n uygulanacak sempatektomiden fayda görüp
görmeyece¤i konusunda tan› amaçl› da kullan›lmaktad›r.

Kontrendikasyonlar›:
Kanama diyatezleri, lokal enfeksiyon, anatomik anomali-
ler.

Teknik:
Pron pozisyona al›nan hastan›n L2 ve L4 spinöz ç›k›nt›la-
r›ndan yaklafl›k 8-10 cm uzakl›kta ciltten 45 derecelik aç›
ile girilerek i¤ne transvers ç›k›nt›lara do¤ru yönlendirilir.
Kaudal veya kraniyale yönlendirilerek vertebra korpusuna
de¤ilir ve korpus s›yr›larak ilerletilir. Psoas kas›ndan geçifl
esnas›nda direnç kayb› hissedildi¤i noktada lokal anestetik
njeksiyonu yap›l›r. Bu yöntemin uygulamas›nda flurosko-
pi veya bilgisayarl› tomografi rehberli¤inden de yararlan›-
labilir (Resim 3). Nörolitik madde ve radyofrekans termo-
koagülasyon uygulamalar›nda mutlaka radyolojik görüntü-
leme kullan›lmal›d›r. 

Komplikasyonlar›:
‹ntravasküler injeksiyon, subaraknoid injeksiyon, nevralji,
kas spazm›, retrograd ejakulasyon, renal travma (11). 
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Resim 2: Çölyak pleksus blo¤u (anteroposterior
fluroskopik görüntü; “kelebek” görüntüsü).
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SUPER‹OR H‹POGASTR‹K PLEKSUS BLO⁄U
Superior hipogastrik pleksus, retroperitoneal aral›kta aor-
tik pleksusun aortik bifurkasyo alt›ndaki uzant›s›d›r. L5 se-
viyesinden sempatik dallar al›r. L5 ve S1’in anteriorunda
L5-S1 diski seviyesinde yer al›r. Bu seviyede sempatik zin-
cir internal iliak artere çok yak›n seyreder. L5 vertebra
korpusunun anterolateral k›sm›nda üreter bulunur. Distale
seyri esnas›nda superior hipogastrik pleksus birleflerek
hipogastrik siniri oluflturur ve bu sinir internal iliak arter
ve veni takip ederek pelvisin her iki taraf›nda inferior
hipogastrik pleksusu oluflturur. Hipogastrik sinir yaln›zca
sempatik lif tafl›r. Aortun hafif sola yerleflik olmas›ndan
dolay› hipogastrik pleksus ve hipogastrik sinir hafif sola
yer de¤ifltirmifltir. 

Endikasyonlar›:
Jinekolojik; menstrual siklus iliflkili olan veya olmayan
jinekolojik patolojiler (endometriozis, adezyonlar, kronik
enflamasyon), jinekolojik olmayan; interstisiyel sistit, ir-
ritabl kolon sendromu, suprapubik prostatektomi vb cer-
rahi sonras› a¤r›, pelvik visseral kanserler.

Kontrendikasyonlar›
Lokal enfeksiyon ve kanama.

Teknik:
Pron pozisyonuna al›nan hastada L4 spinöz ç›k›nt›n›n yak-
lafl›k 7-8 cm lateralinden cilt ile 45 derece ve kaudale do¤-
ru 30 derece aç› ile girilir ve i¤ne L5 korpusuna do¤ru yön-
lendirilir. Korpusa de¤ildikten sonra i¤ne aç›s› artt›r›l›r ve
korpus ön yüzüne ulafl›ld›¤›nda radyokontrast madde ile
yer do¤rulanarak bilateral 5’er ml lokal anestetik ve ta-
kiben 6-8 ml mutlak alkol verilir. L5 diski seviyesinde
transdiskal yöntemle de yap›labilir. 

Komplikasyonlar:
Kanama, hematom, intraperitoneal ve intramüsküler in-
jeksiyon, somatik sinir yaralanmas›, subaraknoid, epidural
veya üriner sisteme injeksiyon, transdiskal yöntemde dis-
kitis (6,12).

WALTHER (‹MPAR) GANGL‹ON BLO⁄U 
Ganglion impar (Walther ganglionu veya sakrokoksigeal
ganglion) sempatik zincirin en kaudalde yer alan gang-
lionudur. ‹ki sempatik zincirin son noktas›d›r ve s›kl›kla
tek olup bilateral iki ganglionun füzyonundan meydana
gelir. S›kl›kla orta hatta olmakla birlikte nadiren lateral-
de sakrokoksigeal bileflke hizas›nda yer al›r. 

Endikasyonlar:
Perinede müphem, yan›c›, lokalize, s›kl›kla tenezm hissi ile
birlikte olan visseral veya sempatik kaynakl› serviks,
kolon, mesane, rektum ve endometrium kökenli a¤r›lar›n
tedavisinde endikedir. 

Kontrendikasyonlar:
Lokal enfeksiyon, koagülopati, anatominin bozuldu¤u
durumlar.

Teknik:
Lateral dekübit yaklafl›mda hastan›n dizlerini karn›na do¤-
ru çekmesi söylenerek pozisyon verilir. Anokoksigeal liga-
man hizas›na lokal anestezi uygulamas›n› takiben uy-
gulay›c›n›n iflaret parma¤› rektumda rehberlik etmek üzere
parmak rektum içinde iken koksiks aç›s›na uygun, önceden
aç›land›r›lm›fl olan i¤ne orta hatta posterior rektal duvar›n
d›fl›nda kalacak flekilde ilerletilir. Biplanar fluroskopik
görüntü 2 ml radyoopak madde ile yer do¤ruland›ktan son-
ra nörolitik ajan  (4-6 ml %6-10’luk fenol) uygulan›r.

Resim 3: Lomber sempatik blok (A: anteroposterior, B: lateral planda fluroskopik
görüntüler)
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Transsakrokoksigeal yaklafl›mda pron pozisyonda yatan
hastada i¤ne retroperitoneal aral›¤a orta hatta ilerletilir.
Radyokontrast madde ile yer do¤rulan›r.

Komplikasyonlar:
Rektum ponksiyonu, sinir kökleri ve rektum kavitesine
nörolitik ajan injeksiyonu, sakral epidural injeksiyon, nev-
ralji (13). 
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