
G‹R‹fi
Radyofrekans termokoagulasyon (RF) tekni¤i, kriolezyon,
laser, kimyasal dekstrüksiyon, yo¤unlaflt›r›lm›fl ultrason,
mekanik cerrahi teknikler, iyonize radyasyon ve direkt
ak›mla ›s›tma tekni¤i gibi periferde veya santralde sinir
doku hasar› oluflturmaya dayanan nöroablatif yöntemler
içinde en güvenlisi, en etkini ve kolay uygulanan›d›r. RF
uygulamalar›n›n bir çok klinisyen taraf›ndan tercih edil-
mesini sa¤layan baz› özellikleri Tablo 1’de belirtilmekte-
dir. Radyofrekans termokoagülasyon teknikleri 20 y›ldan
daha uzun bir süreden beri kronik a¤r› kontrolünde baflar›
ile kullan›lmaktad›r.

Tablo 1. RF uygulamalar›n›n özellikleri.

n Lezyon büyüklü¤ü kontrol edilebilir.
n Uygulama s›ras›nda lezyon bölgesinin s›cakl›¤›, 

ak›m›n amperi, voltaj› ölçülebilir,
n Genifl bir frekans aral›¤› bulunur,
n Elektriksel stimulasyon uygulayarak ve doku 

impetans› ölçümleri yaparak i¤ne-elektrot sisteminin
do¤ru yerleflimi hassas olarak kontrol edilebilir,

n Lokal anestezi alt›nda uygulanabilir,
n Giriflim sonras›nda derlenme k›sa sürede olur, 
n Morbidite ve mortalite oranlar› düflüktür,
n Giriflim gere¤inde tekrarlanabilir.

Radyofrekans ›s› lezyonu oluflturan modern jeneratörler,
sinir stimülasyonu, impedans ve ›s› kontrolü olana¤›na sa-
hiptir. Sinir stimülasyonu ile, elektrot ucunun, 50 ve üs-
tünde frekanslarda sensoryal liflere, 2 frekansta ise motor
liflere temas› araflt›r›l›r. Bu monitörizasyon olanaklar› sa-
yesinde, elektrot doku içinde, impedans ölçümü 500 ohm’-
da sabit durumdayken, sinire temas› halinde, sinirin uyar›-
labilmesi için 0.25 V, elektrodun sinirden 1 cm uzakta ol-
mas› halinde ise, 2 V ak›ma gereksinim oldu¤u saptanm›fl-
t›r. Elektrot ilerletilirken, sürekli impedans takibi, elektro-
dun hangi dokuda bulundu¤unun anlafl›lmas›n› sa¤lar.
Ekstradural dokularda impedans, 300 - 600 ohm aras›,
disk içinde 200 ohm’dan daha az, spinal s›v›da da 1000
ohm’dan daha fazlad›r.

Uygulaman›n temeli, elektrot ucundaki ›s› ile hasar olufltu-
rulmas›d›r. Radyofrekans ak›m›, standart fizik kanunlar›-
na uygun olarak, aktif elektrot ucu ile hastan›n cildine yer-
lefltirilen topraklama levhas› aras›nda seyreder. Bu uygu-

laman›n, sinir dokusu üzerine gerçek etkisinin ne oldu¤u,
henüz tart›flmal› bir konudur. Bu konuda yap›lan ilk arafl-
t›rmalarda bu flekilde oluflan lezyonun C ve A-delta lifleri
üzerinde seçici bir etkisi oldu¤u ileri sürülmüfltür. Ancak
daha sonra bu uygulaman›n, hem ince hem de kal›n liflere
eflit derecede etki etti¤i gösterilmifltir (1). Ayr›ca oluflan
lezyonun boyutu ve niteli¤i, ›s›ya, uygulanan süreye, elekt-
rot ucunun tipine ve uzunlu¤una göre de¤iflir. Araflt›rma-
larda 42° - 44° aras› ›s›n›n geri dönüflümlü hasara, 45°’nin
üstünde ise baz› kal›c› hasarlara yol açabilece¤i gösteril-
mifltir. Bunun yan› s›ra elektrot ucunun, büyük bir damar
yap›ya veya beyin omurilik s›v›s›na yak›n olmas›, kemik
dokuya temas›n›n bulunmas› lezyon boyutunu de¤ifltirir
(2). Radyofrekans uygulamas›n›n baflar›s›nda hasta seçimi
çok önemlidir (Tablo 2). RF uygulamalar› için gerek a¤r›-
n›n özellikleri ile ilgili, gerekse hastan›n sistemik flikayet-
leri ile ilgili detayl› hikaye al›nmal›, ileri radyodiagnostik
tetkikler yap›lmal›d›r. Tüm yöntemlerde oldu¤u gibi yön-
tem olumlu ve olumsuz yönleri ile detayl›ca hastaya anla-
t›lmal›, uzun süreli lezyonlar oldu¤undan, diagnostik ve
prognostik bloklar uygulanmal›, böylelikle hastalara hem
analjezi düzeyi hem de yan etkilerin boyutu hakk›nda ob-
jektif bulgu sunularak hastan›n ifllem hakk›nda net karar
vermesi sa¤lanmal›d›r.

Tablo 2. RF uygulamalar› için hasta seçim kriterleri.

n Konservatif, non-invazif yöntem etkisiz kalm›fl olmal›
n Psikolojik faktörler belirlenmeli,
n Diagnosik/prognostik blok 2-3 kez tekrarlanmal› ve 

yan›t olumlu olmal›, 
n Hasta ve yak›nlar›n›n beklentileri gerçekçi olmal›,
n Tüm riskler aç›kça anlat›lm›fl ve anlafl›lm›fl olmal›.

Kronik a¤r›da ›s› lezyonu uygulamas› ilk kez 1931’de
Kirschner taraf›ndan trigeminal nevraljide gerçeklefltiril-
mifltir. Bu uygulamada diatermi makinas› ile 350 mA’lik
ak›m kullan›lm›flt›r ve giriflim için skopi kontrolu alt›nda
10 cm, iletken uçlu i¤ne Gasser ganglionuna yerlefltirilmifl-
tir. Kolay uygulanan ve h›zl› sonuç al›nan bu tekni¤e ilgi
h›zla artmflt›r. Ancak bu uygulamada kullan›lan direkt ak›-
m›n istenilen lezyon kontrolünü sa¤layamamas› ve a¤r›l›
olmas› nedeniyle bu yönde giriflimler fazla yayg›nlaflma-
m›flt›r. Bunun sonucunda 1953’de Sweet ve Mark ile
Hunsperger ve Wyss çal›flmalar›nda yüksek frekans›n daha
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uygun olabilce¤ini göstermifllerdir. Böylece 300-500 kHz
aras› ak›m sa¤layan radyotransmitterler gelifltirilmifltir.
‹lk ticari cihaz Aranow ve Cosman taraf›ndan haz›rlanm›fl-
t›r. Sweet ve Wepsic 1974’de RF ile trigeminal nevraljide
›s› kontrolü ve teknik geliflme ile a¤r› kontrolü sa¤lan›rken
motor fonksiyonlar›n ve propriosepsiyonun korunabilece¤i-
ni bildirmifllerdir (3). Spinal kaynakl› kronik a¤r›da rad-
yofrekans lezyonu uygulamas› ilk kez 1975’de Shealy ta-
raf›ndan gerçeklefltirilmifltir (4). Bunu takip eden y›llarda,
faset eklem ve sinire, sakroiliyak ekleme, dorsal kök gang-
lionuna, lomber sempatik zincire, kommünikan ramusa,
diske yönelik RF yöntemleri gelifltirilmifltir. Yetersiz bel
operasyonu sendromunda ortaya ç›kan bel ve bacak a¤r›-
s›nda da çeflitli RF uygulamalar›n›n etkili oldu¤u bildiril-
mifltir. Sluijter ve Mehta’n›n 1981’de ince diameter i¤ne-
lerini gelifltirmesi önemli bir teknik geliflme olmufltur (5).
Bu sayede uygulamalar daha kolay, a¤r›s›z ve kontrol edi-
lebilir hale gelmifltir. Son y›llarda Sluijter ve Cosman ta-
raf›ndan gelifltirilen pulsed RF (PRF) giriflimi ile düflük ›s›-
da uygulamalarla a¤r› kontrolü sa¤land›¤› ileri sürülmüfltür (6).

Buna göre ›s› lezyonu oluflturmadan gerçeklefltirilen bu
yöntem, bir nöromodülasyon uygulamas› olarak, dorsal
kök ganglionuna, baz› motor sinirlere güvenle uygulanabil-
mektedir. Bu uygulamada her 2 Hz frekans içerisinde 20
mikrosaniye süresince patlay›c› ak›m verilmektedir. Is› ka-
demeli olarak 42°’a kadar yükselir ve voltaj doku direnci-
ne ba¤l› de¤iflir. Uygulama süresi ve tekrar› klinisyenin de-
neyimine göre de¤iflir. Sluiter PRF giriflimde; (1) erken iyi-
leflme, (2) 3 hafta kadar sürebilen giriflim sonras› rahats›z-
l›k, (3) de¤iflken süreli faydal› klinik etki ve (4) a¤r›n›n
tekrarlama dönemi (4-24 ay) olmak üzere 4 faz tan›mla-
m›flt›r. Konvansiyonel RF uygulamas›ndan farkl› olarak ›s›
lezyonu oluflmayan bu yöntemde elektriksel alan elektrotun
ucunda birikece¤inden elektrotun dokulara paralel de¤il
dik olmas› daha uygun olacakt›r. Ayr›ca i¤ne ucunun doku-
lara dik yaklafl›m› ›s› etkisini ve nörit oluflma riskini de
azaltacakt›r. PRF uygulamas›n›n doku lezyonu oluflurma-
d›¤› çeflitli araflt›rmalarda gösterilmifltir (7-9). Ayr›ca
PRF’i takiben s›çan dorsal kök ganlionunda c-fos up-regü-
lasyonu gözlenmifl, s›çan siyatik sinirine yönelik giriflimler-
de Aktive Transmisyon Faktör 3 (ATF3) art›fl› ile CGRP
down-regülasyonu saptanm›flt›r (10, 11). Bu yöntemin et-
ki mekanizmas›n›n anlafl›lmas›na yönelik araflt›rmalar sür-
mektedir.

Radyofrekans Termokoagülasyonun Klinik 
Uygulamalar›
Radyofrekans termokoagülasyon, kontrollü elektrik enerji-
si uygulayarak dokuda ›s›ya ba¤l› lezyon oluflturulmas›
esas›na dayan›r. Öncelikle, gövdesi yal›t›lm›fl ancak ucu
yal›t›ms›z olan özel elektrot lezyon oluflturulacak sinir do-
kusuna yerlefltirilir. Ard›ndan bu elektrot radyofrekans ay-
g›t›na ba¤lan›r. Dokunun impedans›na ba¤l› olarak ayg›t-
tan dokuya do¤ru bir ak›m oluflur. Oluflan ›s› ak›m›n fre-
kans›ndan ba¤›ms›z olarak dokunun rezistans› sonucu or-
taya ç›kar. Is›nma elektrotun ucunda de¤il dokunun kendi
içinde oluflur. Elektrotun ucu ›s›nan dokunun içinde bulun-

du¤undan, elektrot ile doku aras›nda termal denge oluflana
kadar elektrot ›s›y› absorbe eder. Bu duruma ulafl›ld›¤›nda
probun ucundaki s›cakl›k dokuda oluflan en yüksek s›cakl›-
¤a eflit olur. Ak›m elektrodun ucundan dokuya yay›ld›¤›n-
dan ak›m›n en yo¤un, yani s›cakl›¤›n en yüksek oldu¤u böl-
ge elektrotun ucuna en yak›n dokulard›r.

Lezyonun büyüklü¤ü s›cakl›¤a ve uygulama süresine ba¤l›-
d›r. Bunun sonucu olarak iki çeflit lezyondan söz edilebilir;
s›cakl›k ba¤›ml› lezyon ve süre ba¤›ml› lezyon. Perkütan
kordotomide süre ba¤›ml› lezyon oluflturulurken trigeminal
rizotomide ve faset denervasyonda s›cakl›k ba¤›ml› lezyon
oluflturulur.

Non-invazif tekniklerdeki geliflmelerin sonucu olarak rad-
yofrekans termokoagülasyonun kullan›m› s›kl›kla trigemi-
nal nevralji, faset sendromu, sempatik kökenli a¤r›lar ile
s›n›rl›d›r. Bununla birlikte teknik geliflmeler sonucunda
disk içi uygulamalar ve düflük ›s›l› alternatif ak›m uygula-
malar ile baz› motor sinirlere, dorsal kök ganglionuna yö-
nelik giriflimler gelifltirilmifltir (Tablo 3).

Tablo 3. S›k uygulanan RF giriflimleri.

Faset eklem sendromunda RF uygulamalar›
n servikal faset sinire denervasyon
n torakal faset sinire denervasyon
n lomber faset sinire denervasyon
n sakroilyak ekleme R uygulamas›

Sempatik kökenli a¤r›da RF uygulamalar›
n sfenopalatin ganglion RF uygulamas›
n stellat ganglion RF uygulamas›
n üst torakal sempatik zincir RF uygulamas›
n splanknik sinirlere RF uygulamas›
n lomber sempatik zincire RF uygulamas›
n süperior hipogastrik pleksusa ve impar gangliona RF 

uygulamalar›

Diskojenik a¤r›da RF uygulamas›
n disk içine RF uygulamas›,
n annüloplasti (IDET)
n ramus kommunikan sinire RF uygulamas›

Dorsal kök ganglionuna (DRG) düflük ›s›l› RF uygulamas›
pulsed RF

n servikal DRG’nuna RF uygulamas›,
n torakal DRG’nuna RF uygulamas›,
n lomber DRG’nuna RF uygulamas›,
n sakral DRG’nuna RF uygulamas›,

Bafl bölgesi nevraljilerinde RF uygulamalar
n trigeminal nevraljide RF uygulamas›
n sfenopalatin gangliona RF uygulamas›
n oksipital nevraljide RF uygulamalar›
n glossofaringeal nevraljide RF uygulamas›

KRON‹K A⁄RIDA RADYOFREKANS TERMOKOAGÜLASYON UYGULAMALARI184

klinik 141-216  8/2/07  3:49 PM  Page 184



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 185

Anlat›lacak tüm RF uygulamalar›, uygun resusitasyon ko-
flullar›n›n varl›¤›nda, ameliyathane flartlar›nda, periferik
oksijen saturasyonu monitörizasyonu ve kardiyovasküler
monitörizasyon sa¤lanarak gerçeklefltirilmelidir.

Klinikte S›k Baflvurulan RF Uygulamalar›
Bu bölümde trigeminal gangliona, faset ekleme, dorsal kök
ganglionlar›na ve disk içine RF uygulamalar›na yer verile-
cektir.

Trigeminal Gangliona RF Uygulamas›
Trigeminal gangliona (Gasser ganglionu) perkütan olarak
foramen ovale yoluyla ulafl›lmas› ilk olarak Hartel taraf›n-
dan 1912 y›l›nda tan›mlanm›flt›r (13). Bu gangliona RF
uygulamas› ise ilk olarak 1965 y›l›nda Sweet taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir (3).

Trigeminal sininr kranyal sinirler aras›nda en büyük olan-
d›r. Trigeminal ganglion, kafa taban›nda, Meckel ma¤ara-
s› denen ve temporal kemi¤in petroz kesiminin apeksine
komflu olan bir bölgede yer almaktad›r. Medialinde kaver-
nöz sinüs, superiorunda beynin temporal bölgesi ve poste-
riorunda beyin sap› bulunmaktad›r. Ganglion, inferiora
do¤ru üç dal verir; üst-medialde yer alan oftalmik ve mak-
siller dallar ve alt-lateralde yer alan mandibular dal. Ar-
kadan öne do¤ru incelendi¤inde ise en arkada oftalmik dal,
ortada maksiller dal ve en önde de mandibuler dal bulunur.
Bunlardan ilk ikisi sadece sensoryal liflerden oluflurken,
mandibular dal sensoryal liflere ek olarak motor lifler de
içerir. 

Teknik:
Uygulama, di¤er RF uygulamalar› gibi skopi k›lavuzlu¤un-
da gerçeklefltirilmelidir. Hasta supin olarak, bafl nötral po-
zisyonda olacak flekilde yat›r›l›r. Hareketini engellemek
amac›yla hastan›n bafl›, yap›flkan bant kullan›larak operas-
yon masas›na tespit edilir. Hastayla kooperasyonu engelle-
meyecek ölçüde hafif sedasyon uygulan›r. Gerekli cilt ha-
z›rl›¤›n›n ard›ndan C-kollu skopi ile foramen ovalenin gö-
rüntülenmesi sa¤lan›r. Öncelikle AP pozisyonda olan C-
kollu, submental görüntüyü elde etmek amac›yla kranyo-
kaudal do¤rultuda, petroz ç›k›nt› orbita içinde gözlenene
kadar oblik yat›r›l›r. Ard›ndan foramen ovaleyi görüntüle-
mek amac›yla C-kollu yaklafl›k 30 derece laterale do¤ru

oblik pozisyona al›n›r. Giriflim noktas› komissura labialisin
2-3 cm lateralinde, d›fl kulak yolunun 3 cm kadar anteri-
orunda ve pupil hatt› üzerindedir. Foramen görüntülendik-
ten sonra tünel görüntüsü tekni¤i kullan›larak, elekrot fo-
ramene do¤ru ilerletilir (Resim-1).

Foramen ovale geçildikten sonra elektrot Meckel ma¤ara-
s›na ulafl›r. Forameni geçerken genellikle hasta hafif a¤r›
hisseder. Burada elektrodun yerleflimini sa¤larken, trige-
minal sinir dallar›n›n topografik yerleflimi akl›da tutulma-
l›d›r: Mandibuler dal en lateral ve yüzeyel olan, oftalmik
dal ise en medial ve derin oland›r. Maksiller dal ise ikisi-
nin aras›nda bulunur. Elektrot foramen ovaleden geçtikten
sonra C-kollu ile lateral görüntü al›n›r. Lateral görüntüde,
elektrotun do¤rultusu, klivus ile petroz kemi¤in oluflturdu-
¤u dik aç›y› göstermelidir ve elektrotun ucu bu aç›dan da-
ha derine ilerletilmemelidir. Stimülasyon uygulamas› ön-
cesinde aspirasyon yap›lmal›d›r. Kan aspire edilmesi duru-
munda ifllem sonland›r›lmal›d›r. Aspirasyonda serebrospi-
nal s›v› gelmesi de mümkündür. Motor stimülasyon 2 Hz
ile uygulan›r. E¤er elektrot foramen ovaleyi geçtiyse 0.1-
1.5 V aras›nda mandibulada hareket gözlenmelidir. 50 Hz
ile, 0.1-0.5 V’ta uygulanan sensoryal stimülasyonda ise il-
gili trigeminal sinirin innerve etti¤i bölgelede elektriklen-
me/i¤nelenme olarak tan›mlanan his varl›¤› sorgulan›r.
Skopi görüntüsü ve stimülasyon uygulamalar› ile elektro-
un yeri do¤ruland›ktan sonra tekrar aspirasyon uygulan›r

ve negatif aspirasyonu takiben 70-75°C s›cakl›kta, 60 sa-
niye süre ile RF uygulamas› yap›l›r. Trigeminal nevralji te-
davisinde PRF uygulas›n›n etkisiz oldu¤u bildirilmifltir (13).

Faset Sinire RF Uygulamas›
Faset eklemler bir vertebran›n süperior artiküler faseti ile
hemen üzerindeki vertebran›n inferior artiküler faseti tara-
f›ndan oluflturulur. Eklem yüzleri hyalin k›k›rdak ile kapl›
olup arada sinovyum bulunur. Faset yüzeylerinin birbirle-
riyle temasta olmad›¤› bölgelerde sinovyal doku eklem içi-
ne girintiler yapar. Faset eklemler fibröz bir eklem kapsü-
lü ile sar›l›d›r. Nöral foramen ve sinir kökü ile komflu olan
kapsül, medial ve anterior olarak ligamentum flavum ile
birleflir.

Faset sendromu Ghormley taraf›ndan 1933’te tan›mlan-
m›flt›r. Faset sendromuna ba¤l› a¤r›n›n tedavisinde ekle-
min denervasyonunun etkili olabilece¤i fikri ilk kez 1971
y›l›nda Rees taraf›ndan öne sürülmüfltür. Ancak radyofre-
kans temokoagülasyon uygulamas› ilk kez Shealy taraf›n-
dan gerçeklefltirilmifl, daha sonra bir çok araflt›rmac› bu
yöntemi kullanm›flt›r.

Servikal faset sendromu
Servikal segmental sinir nöroforamen ç›k›fl›nda primer an-
terior ve posterior ramusa ayr›l›r. Posterior ramus lateral
ve medyan dalla devam eder. Medyan dallar C4 ve C8 ara-
s›nda faset eklem sütunlar›n›n orta girintisinde mediale ve
dorsale uzan›rlar. Herbiri bulunduklar› seviyedeki ve bir
alt seviyedeki faseti innerve ederler.
Servikal bölgede klinik olarak üç farkl› a¤r› oluflabilir; ser-

Resim-1:
Trigeminal
ganglion RFT
-foramen
ovaleye 
elektrot
yerleflimi.
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vikal disk veya fasetlerden oluflan boyun a¤r›s›; üst servi-
kal omurlar ve faset eklemlere ba¤l› geliflen tek tarafl› bafl
a¤r›lar› (servikojenik bafl a¤r›lar›); servikal disk patolojile-
ri ve iliflkili segmente yay›lan servikobrakial a¤r›lar.

Servikal faset eklem a¤r›s› genellikle iki tarafl› künt ve s›z-
lay›c› bir a¤r› ile seyreder. A¤r› tutulan faset eklemin sevi-
yesine ba¤l› olarak oksipital bölgede, interskapular alanda
ve omuzlarda hissedilebilir. Servikal eklem içi lokal anes-
tetik injeksiyonu ile a¤r›n›n azalmas› ay›r›c› tan›da yarar-
l› olur.

Üst servikal fasetlere ba¤l› olarak servikojenik bafl a¤r›la-
r› geliflebilir. Üst faset eklemlerin tutulmas› halinde boyun
hareketleri k›s›tlanabilir. Bu tip bafl a¤r›lar› gerilim tipi
bafl a¤r›s› ve özellikle migren a¤r›lar›ndan ay›rdedebilmek
için C2 sinir blo¤u, 3. oksipital sinir blo¤u uygulanabilir.
Faset eklem tutulumuna ba¤l›, paravertebral alanlarda yu-
muflak doku palpasyonu a¤r›l›d›r. Direkt grafi, bilgisayar-
l› tomografi (BT), manyetik rezonans ile eklem patolojile-
ri saptanabilir, ancak bu bulgular›n klinikle do¤rudan ilifl-
kisi olmayabilir.

Teknik
Giriflim genellikle supin pozisyonda uygulan›r. Lord ve ar-
kadafllar› taraf›ndan taraf›ndan pron pozisyonda yaklafl›m
da tan›mlanm›flt›r (14). Baz› klinisyeler lateral dekubitis
pozisyonunda giriflimi tercih etmektedir.

Üst ve orta median sinire (C 2-3, C3-4, C4-5) RF uygulama-
s› için hasta supin pozisyonda yat›r›l›r. Skopinin C-kollu
intervertebral foramenlerin ekseni paralel görüntü verecek
flekilde hafif oblik ve kaudal olarak yönlendirilir. Bu pozis-
yonda sinirlerin ç›k›fl› x-›fl›nlar›na paraleldir. Girifl noktas›
olarak fasetal kolonun posterior s›n›r›n›n yaklafl›k 1 cm ar-
kas› iflaretlenir. Lokal anestetik injeksiyonunu takiben 5
cm uzunlu¤unda 22 G, 4 mm aktif uçlu SMK elektrotu fa-
setal kolona temas edene kadar ilerletilir. Yerleflimin do¤-
rulu¤unu kesinlefltirmek için AP görüntü ile kontrol edilir
ve i¤ne ucunun fasetal kolonun kemerine yani servikal ar-
tiküler sutunun konkavitesine temas etti¤i gösterilir (Re-
sim-2). Sensoryal uyar› için 50 Hz frekans ile 0.5 V civa-
r›nda ve 1 V alt›nda yan›t al›nmal›d›r. Sensoryal uyar› ye-
terli oldu¤unda 2 Hz frekans ile sensoryal uyar›n›n yakla-

fl›k iki kat› kadar V uyar›s› ile motor yan›t aran›r. Motor
uyar›da genellikle giriflim alan›nda kontraksiyon gözlenir.
Ancak boyunda, omuzda genifl alanlarda, üst ekstremitede
uyar› al›nmas› halinde i¤nenin tekrar yerleflimi gerekir.
Yerleflimin do¤rulu¤u test edilince 80° ›s›da 60 saniye sü-
re ile lezyon oluflturulur. Lezyon oluflturulmadan önce a¤-
r›n›n önlenmesi için lidokain %2 0.5 ml volümde injekte
edilir. Is› lezyonu tamamland›ktan sonra postoperatif a¤r›-
n›n ve geliflebilecek nöritin önlenebilmesi için elektrottan,
deposteroid ve %0.5 bupivakain kar›fl›m› injekte edilir.

Daha alt seviyelerde (C6-T1 aras›) giriflim için pron pozis-
yon uygulanmal›d›r. Bu seviyede eklem yap›lanmas› lom-
ber bölgeye benzedi¤inden giriflimler de buna uygun yakla-
fl›mla gerçekleflir. Ayr›ca Lord ve arkadafllar› tüm seviye-
lerde pron yaklafl›m› önerirler. Bu yaklafl›mda AP görüntü
kullan›l›r. Elektrot transvers ç›k›nt›ya do¤ru fasetal olu-
¤un kenar›na temas edene kadar ilerletilir. Bu yaklafl›mda
hastan›n uzun süre pron pozisyonda durmas›n›n yaratt›¤›
rahats›zl›k d›fl›nda ayr›ca temas yüzeyinin küçüklü¤ü de
bir dezavantajd›r.

Giriflimi takiben hastalar evlerine gönderilebilir. Ancak bu
giriflimi takiben özellikle üst seviye median dal bloklar›n-
da daha belirgin olmak üzere hastalarda bir süre bafl dön-
mesi oluflabilir. Özellikle 3. oksipital sinir blo¤unda ataksi
ve denge bozukluklar› gözlenebilir. Hastalar›n % 10-
20’sinde 2-6 hafta aras› sürebilen, ›s› oluflturulan sinirin
boyutuna ba¤l› olarak da geliflebilen, nörit nedeniyle yan-
ma tarz› a¤r›lar görülebilir. Bu s›rada uygun analjezik te-
davi düzenlenmelidir.

Servikal faset denervasyon uygulamalar›na iliflkin s›n›rl›
say›da araflt›rma vard›r. Lord ve arkadafllar›, lokal aneste-
tik injeksiyonu ile gerçeklefltirdikleri plasebo kontrollü ça-
l›flmada denervasyon uygulanan hastalarda 9 ay süreyle
a¤r› kontrolü sa¤land›¤›n› göstermifllerdir (14). Buna kar-
fl›l›k Guerts ve arkadafllar› 2001 y›l›ndaki yay›nlar›nda bu
uygulaman›n whiplash sendromlu hastalarda etkisinin s›-
n›rl› oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (15). Ayr›ca boyun ve bafl
a¤r›lar›nda da servikal faset eklem injeksiyonu önerilir.
Van Suijlekom ve arkadafllar› yay›nlar›nda C3 ve C6 aras›
medyal dal blo¤unun servikojenik bafl a¤r›s› olgular›nda
etkili oldu¤unu göstermifltir (16). Ancak bu alanda daha
fazla araflt›rmaya ihtiyaç vard›r.

Torakal faset sendromu
Torakal faset eklemler lomber fasetlerden farkl› olarak ko-
ronal planda paralel olup daha vertikal yerleflimlidir. To-
rakal fasetler sagital plana dik ve yüzleri afla¤› yöneliktir.
Bu yap›lar da median dallardan innerve olurlar. Her to-
rakal faset seviyesinde, lomber bölgede oldu¤u gibi, medi-
yan dal ayn› seviyeyi ve bir üstünü innerve eder. Median
sinir intertransvers alan› geçerek transvers ç›k›nt›n›n üst
yan köflesine uzan›r. Daha sonra mediale ve inferiora do¤-
ru multifidus adalelerine girmeden önce transvers ç›k›nt›
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Resim-2:
Servikal fasetlerin 
AP görüntüsü.
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yüzeyini çaprazlar. Burada ayr›ca alt faset eklemin dal›n›
verir. Median sinirin bu da¤›l›m› daha çok orta torasik
bölgede (T5-8) gözlenir. Torakal bölgede T11 ve T12 medi-

an dallar› hariç, di¤er mediyan sinirlerin da¤›l›m› lomber
bölgedeki da¤›l›mdan farkl› olarak, transvers ç›k›nt› ve su-
perior artiküler ç›k›nt›n›n birleflme yeri aras›nda uzan›r.
Ayr›ca skopi görüntülemesi de kotlar›n superimpoze olma-
s› nedeniyle zordur. Bu nedenle afla¤›da aç›klanan yeni bir
teknikte, giriflim yap›lacak tarafa karfl› taraftan yaklafl›m-
la medyan sinire daha kolay ulafl›labilece¤i önerilmifltir.

Torakal faset eklem a¤r›s› genellikle postural anomalilere,
dejeneratif de¤iflimlere, vertebra k›r›klar›na ba¤l› geliflir.
Torakal faset a¤r›s›n›n özgün bir tan›mlamas› yoktur. Pa-
ravertebral hassasiyet, torakal omurlarda tek veya iki ta-
rafl› sürekli a¤r›, s›rt ekstansiyonunda a¤r› bulgu olabilir.
Diyagnostik blo¤un tan›da yeri vard›r.

Teknik
Hasta pron pozisyonda yatar. Skopi AP yaklafl›mla, üst to-
rasik fasetler için kranio-kaudal, alt torasik fasetler için
kaudo-kranyal olacak flekilde endplateler tek çizgi halinde
görünene kadar hareket ettirilir. Daha sonra giriflim alan›
görünecek flekilde oblik hareketlendirilir. Bu yaklafl›mda
transvers ç›k›nt›n›n yan kenar›, girflim yap›lacak alandaki
kot ve komfluluklar› ve median hatta, laminan›n arkas›n-
da transvers ç›k›nt›n›n künt taban› görüntülenir. Giriflim
yeri saptan›r, lokal anestetik injekte edilir ve 10 cm (4 mm
aktif uçlu) SMK elektrodu ile “tünel görüntüsü” tekni¤i ile
lezyon oluflturulacak alana ulafl›l›r. Torakal bölgede bu
yaklafl›mla görüntülemenin zorluklar›n› önleyebilmek için
yeni bir yaklafl›m önerilmifltir. Buna göre lezyon uygulana-
cak medyan sinirin karfl› taraf›ndan oblik yaklafl›m ile gi-
riflim uygulan›r. Böylece transvers ç›k›nt› iyi bir flekilde gö-
rüntülenir ve “tünel görüntüsü” ile RF elektrotu transvers
ç›k›nt›n›n üst lateraline temas edene dek ilerletilir. Sensor-
yal uyar› için 50 Hz frekans ile 0.5 V civar›nda ve 1 V al-
t›nda paravertebral alanda i¤nelenme yan›t› al›nmal›d›r.
Motor yan›t 2 Hz frekansta ve sensoryal uyar›n›n yaklafl›k
iki kat› kadar V uyar›s› ile aran›r. Motor uyar› ile genel-
likle paravertebral adalelerde kontraksiyon gözlenir. Mo-
tor uyar› s›ras›nda anterior kök yan›t› al›nmamal›d›r. Yer-
leflimin do¤rulu¤u test edilince 80° ›s›da 60 saniye süre ile
lezyon oluflturulur. Ayn› ifllem yak›n birkaç noktada ger-
çeklefltirilir. Lezyon oluflturulmadan önce a¤r›n›n önlen-
mesi için %2 lidokain 0.5 ml volümde injekte edilir. Is›
lezyonu tamamland›ktan sonra postoperatif a¤r›n›n ve ge-
liflebilecek nöritin önlenebilmesi için elektrottan, deposte-
roid ve %0.5 bupivakain kar›fl›m› injekte edilir.

Giriflim s›ras›nda a¤r› artabilir ancak bir komplikasyon
olarak pnömotoraks da geliflebilece¤inden ay›r›c› tan›s› ya-
p›lmal›d›r. Ancak uygun koflullarda ve skopi kontrolü alt›n-
da böyle bir komlikasyonun oluflma riski çok azd›r. Tora-
kal faset eklem injeksiyonu etkinli¤inin de¤erlendirildi¤i
randomize kontrollü araflt›rma bulunmamaktad›r. Bunun-
la beraber çok az yay›nda yöntemin etkinli¤i ileri sürül-
mektedir.

Lomber faset sendromu
Lomber vertebralarda süperior fasetler arkaya do¤ru kon-
kav iken inferior fasetler öne do¤ru konvekstir. Lomber fa-
set eklemleri sagital planla yaklafl›k 45 derecelik bir aç›
yaparlar ancak eklemin e¤iminden dolay›, arka kesimi sa-
gital plana daha paraleldir.

Lomber faset eklemler en s›k olarak a¤r›ya sebep olan fa-
set eklemleridir. Faset sendromunun di¤er bel a¤r›s› se-
bepleriyle (dejeneratif disk hastal›¤›, diskal herni, travma
gibi) ay›r›c› tan›s› yap›lmal›d›r. Faset sendromda belden
kalçaya, uylu¤un yan ve arka k›s›mlar›na, hatta dize kadar
yay›lan künt bir a¤r›, ilgili faset eklem üzerine bas› uygu-
land›¤›nda hassasiyet varl›¤› bulunmakta ve hamstring a¤-
r›s› ve spazm› efllik edebilmektedir. Fizik muayenede düz
bacak uzatmada zorluk, k›s›tl›l›k, a¤r› ortaya ç›kmakta;
belin ekstansiyonu ile ortaya ç›kan keskin a¤r›, baca¤›n ro-
tasyonla birlikte fleksiyona getirilmesiyle artmaktad›r. Bu
majör bulgu ve belirtiler pozitif diagnostik blokla destek-
lenmelidir.

Faset eklem injeksiyonun majör endikasyonlar› faset ekle-
mi üzerinde hassasiyet, normal radyolojik bulgular›n efllik
etti¤i, yay›l›m› olan veya olmayan kronik bel a¤r›s›, disk
hastal›¤› veya faset artritiyle birlikte olan bel a¤r›s› du-
rumlar›d›r. Dorsal kompartmanda hedeflenen blok bölgele-
ri; dorsal köklerin medial dallar›, dorsal kökün kendisi ve-
ya faset eklemdir.

Teknik
En s›k uygulanan giriflimlerdendir. Teknik ilk kez Bogduk
ve Long taraf›ndan 1979’da tan›mlanm›flt›r (17). L1-L4
aras›nda, posterior primer dal›n medial artiküler kolu,
transvers prosesin üst kenar›n›n medial s›n›r›n›n hemen ka-
udalinde, prosesin dorsal yüzündeki olukta bloke edilebilir.
Lumbosakral düzeyde ise L5’in posterior primer dal›, ala
sakri ile sakrumun superior artiküler prosesi aras›ndaki
olukta bloke edilebilir.

Giriflim posterior yaklafl›mla yap›l›r. Hasta skopi masas›na
pron pozisyonda yat›r›l›r; lomber lordozun düzeltilmesi
amac›yla kar›n bölgesine bir yast›k konur. Posterior pri-
mer kökün mediyal dal›, L1 ve L4 aras›nda, transvers ç›-
k›nt›n›n arka yüzeyindeki olukta olup, üst kenar›n›n en me-
dialinde kalan noktan›n hemen kaudalinde bloke edilebilir.
Skopi aletinin C-kolu faset eklemlerin optimum görüntüsü
elde edilene kadar 5°-20° aras› oblik pozisyona getirilir
(Scotty köpe¤i gözü, Burton noktas›). Elektrot, skopi kont-
rolünde bu noktaya ilerletilir. Lateral ve AP görüntü ile
elektrodun yeri saptan›r. Bazen görüntüleme s›ras›nda, ka-
udale, sefalada ve orta hatta do¤ru hafif bir e¤im verilerek
eklem yüzeylerinin aç›s› olabilecek uzant›lardan ve ostefit-
lerden kaç›n›l›r. Ulafl›lmas› zor olan L5 - S1 fasetinin arka
primer kökü sakral kanal ve sakrum üst eklem ç›k›nt›s›
aras›ndaki olukta blok edilebilir. Skopi dik konuma getiri-
lir ve oblik ve sefalada do¤ru hareketlendirilerek, S1 nöro-
foramen görüntülenir. Lezyon için elektrotun skopi kontro-
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lü alt›nda, nöroforaminan›n üst ve lateraline, S1 ile sakral
ala aras›ndaki lateral çenti¤e ve L5 - S1 faset kapsülün alt
k›sm›na ulaflmas› gerekir. Sinir bloklar›, hedeflenen seviye
ve bir üstü olmak üzere her eklem için en az iki seviyede
yap›l›r. Günümüzde bir çok klinisyen iki tarafl› ve 3 - 4 se-
viyeden uygulaman›n daha yararl› olaca¤›n› ileri sürmekte-
dir. Giriflimde teflon kapl› 6 mm aktif uçlu RRE kiti ya da
5 mm aktif uçlu SMK seti kullan›lmaktad›r. Son y›llarda
tasarlanan 10 mm k›vr›k uçlu i¤neleri olan RFK seti faset
sinir blo¤u uygulamalar›nda s›k tercih edilmekte ve ço¤u
klinisyene göre di¤er setlerden daha avantajl› kabul edil-
mektedir. Elektrot ile ulafl›ld›ktan sonra impedans›n 400-
700 Ohm aras›nda olmas›na dikkat edilir. Bu noktada, ön-
ce sensoryal uyaran olarak 50 Hz, 1 V stimülasyon, sonra
motor uyaran olarak 2 Hz, sensoryal uyaran›n iki kat› vol-
tajda uyaran al›nmal› ve 3 V’a kadar kontrol edilmelidir.
Al›nan cevap uygunsa, önce 0.5 - 1 ml % 2 lidokain ile si-
nir blo¤u yap›l›r, daha sonra radyofrekans termokoagülas-
yon lezyon jeneratörü ile 60 saniye 75°-80° s›cakl›kla sinir
lezyonu oluflturulur. Is› lezyonu tamamland›ktan sonra
postoperatif a¤r›n›n ve geliflebilecek nöritin önlenebilmesi
için elektrottan, deposteroid ve % 0.5 bupivakain kar›fl›m›
njekte edilir (Resim-3).

Giriflimi takiben hastan›n 24 saat araba kullanmamas›
önerilir. Lokal anestetik ilac›n yay›lmas›na ba¤l› olarak gi-
riflim taraf›ndaki alt ekstremitede hissizlik olabilir. Girifli-
mi takiben 2 hafataya kadar yanma tarz› a¤r›lar olabilir
ve kendili¤inden geçer. Kas spazm›na ba¤l› a¤r›lar da ge-
liflebilir. Ayr›ca tüm bu tür giriflimlerde düflük oranda da
olsa enfeksiyon geliflebilir.

Lomber bölgede faset eklemlere ba¤l› primer a¤r› nadir
olarak bildirilmesine karfl›n birçok olguda ventral kom-
partman sendromuna sekonder olarak bulunur. Test doz
lokal anestetik verilmesine erken cevap belirgindir. faset
ekleme lokal anestetik ve/veya kortikosteroid injeksiyonuy-
la baflar›l› uzun dönem sonuçlar elde etti¤ini belirten baz›
çal›flmalar bulunmas›na karfl›n, son çal›flmalar bu bulgula-
r› desteklememektedir. Bu nedenle birçok uzman lokal
anestetik bloklar›n›, faset denervasyonu için hasta seçimi

yapmak ve radyofrekans termokoagülasyon uygulamak
için kullanmaktad›r. Baflar› oranlar› %50-80 aras›nda de-
¤iflmektedir. Oranlar aras›ndaki farkl›l›klar hasta seçimi
ile ilgili olabilir. Faset sinir blo¤unun etkinli¤ini araflt›ran
klinisyenlerin ço¤u, sonuçlar› de¤erlendirebilmek için has-
talar›, daha önce giriflim geçirmemifl olanlar, bel operas-
yonu geçirmifl ancak füzyon yap›lmamifl olanlar, spinal
füzyon uygulanan hastalar olarak üç genel gruba ay›rm›fl-
lard›r. Lomber faset eklem denervasyonunun etkinli¤inin
araflt›r›ld›¤› randomize kontrollü araflt›rma yetersizdir.
Gallagher ve arkadafllar›n›n 1994’de yay›mlad›¤› araflt›r-
mada lomber faset RF uygulamas›n›n kontrol grubundan
daha etkin oldu¤unu bildirilmifltir. Van Kleef ve arkadafl-
lar›n›n 1999’da yay›mlad›klar› randomize kontrollü çal›fl-
ma sonuçlar› da bu bulgular› desteklemektedir. Leclaire ve
arkadafllar› 2001’de yay›mlad›klar› araflt›rmalar›nda faset
eklem içi ilaç enjeksiyonu ile median sinire RF uygulma-
s›n›n VAS de¤erlerine etkilerinin anlaml› farkl›l›¤›n›n ol-
mad›¤› ancak global a¤r› de¤erlendirmesi sonuçlar›n›n RF
grubunda daha iyi oldu¤u sonucuna varm›fllard›r (18). Bu
araflt›rmalar›n de¤erlendirildi¤i Geurts ve arkadafllar› ile
Niemisto ve arkadafllar›n›n yay›mlad›klar› iki sistematik
araflt›rmada, lomber median sinire RF uygulmas›n›n et-
kinli¤inin orta derece bulundu¤unu bildirilmifltir (19, 20).

Sakroiliyak ekleme RF uygulamas›
Sakroiliyak eklem tutulumlar›na ba¤l› a¤r› yak›nmalar›,
bu eklemin innervasyonu L2-S3 aras›nda çok zengin bir
a¤a sahip oldu¤undan, belde çok genifl bir alana yay›l›r. Bu
a¤r›lar›n faset eklem sendromu ve diskojenik a¤r›dan ay›-
r›c› tan›s› yap›lmal›d›r.

Sakroiliyak ekleme steroid uygulanan ve/veya diyagnostik
bloktan yarar gören hastalara RF ile denervasyon uygula-
mas› endikasyonu konabilir. ‹lk kez 1982 y›l›nda Ray ta-
raf›ndan tan›mlanan yöntemde RRE rizotomi kiti kullan›l-
m›flt›r. Skopide 20° oblik görüntü ile SI eklemin üst kena-
r› görüntülendikten sonra kanül ile eklem aral›¤›na girile-
rek önce gerekli stimülasyon (motor uyar› için 2 Hz, 3 V;
sensoryal uyar› için 50 Hz, 1V) uygulan›r ve bir cevap al›n-
mamas› beklenir. Daha sonra lokal anestetik injekte edilir.
Lezyon 60 saniye süreyle 80° C s›cakl›k ile oluflturulur. Ay-
r›ca S1 eklem a¤r›lar› için ikinci bir nokta olan S2 nörofo-
raminan›n süperior lateralinde de lezyon oluflturulmas›
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Resim-3: 
Lomber faset 
denervasyonu: 
AP skopi 
görüntüsü.

Resim-4:
Sakroiliak
eklem alt
ucundan
gerçekleflti-
rilen lezyon,
AP skopi
görüntüsü.
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önerilir. Bunun için i¤ne ile S1 foramen hizas›ndan tekrar
girilir ve skopi takibi ile S2 nöroforamina içine girmeden
üst yan k›sm›na ulafl›l›r. Önce stimülasyon yap›ld›ktan ve
uygun cevap al›nd›ktan sonra ayn› de¤erlerle lezyon olufl-
turulur. Ayr›ca S1 eklemin alt ucundan girilerek lezyon
gerçeklefltirilir (Resim-4). Baz› olgularda ise S3 seviyesin-
de de lezyon oluflturulmas› gerekebilir.

Dorsal Kök Ganglionuna (DRG) RF Uygulamas›
Teknik 1974 y›l›nda Uematsu taraf›ndan tan›mlanm›fl,
Slujter ve Mehta taraf›ndan 1981 y›l›nda modifiye edil-
mifltir (5). Kal›c› sensoryal kay›p ve deafferentasyon a¤r›-
s› riskleri bulunmaktad›r.

Segmental a¤r›da e¤er epidural steroid uygulamas› yeterli
tedavi sa¤lamazsa parsiyel rizotomi endike olabilir. Faset
ve diskojenik a¤r›ya yönelik prognostik bloklarda yan›t ne-
gatif ve hastada halen bacak a¤r›s› mevcut ise segmental
sinir bloklar› için endikasyon konulabilir. E¤er mekanik
komponentlerle ilgili tüm prognostik bloklar negatif ve
hastan›n a¤r›s› özellikle bacakta ise segmental sinirler s›-
rayla bloke edilerek hastan›n bu giriflimden yararlan›p ya-
rarlanmayaca¤› belirlenir. Uygulama endikasyonu için 0.5
- 1 ml % 2 lidokain ile prognostik segmental blok 2-3 kez
denenir. Bir segmental sinir blo¤una cevap negatif, yandafl
sinir için pozitif ise DRG - RF düflünülebilir. Dorsal kök
ganglionuna RF uygulamas›n›n avantajlar›; ganglion inter-
vertebral foramende oldu¤undan perkütan ulafl›m sa¤lana-
bilmesi; dorsal kök ganglionunun anatomik olarak motor
liflerden uzak olmas›; ganglion hücrelerinin harabiyeti
sonras›nda sinir dokusunun rejenerasyonu olas› olmad›¤›n-
dan etkinin kal›c›l›¤›; hücrelerin ganglionun içinde olmas›,
ancak ventral kökten spinal korda giren liflerin de lezyo-
nun içinde kalmas› olarak özetlenebilir

Servikal Bölgede DRG RF Uygulamas›
Servikobrakiyalji oldukça s›k rastlanan bir kronik a¤r›
sendromudur. Bir araflt›rmada erkeklerde % 9 kad›nlarda
% 12 oran›nda görüldü¤ü bildirilmifltir. Omuz ve kolda
künt, s›zlay›c› ve sürekli bir a¤r› ile karekterizedir. Servi-
kal bölgede bu a¤r› yak›nmalar› spinal sinire ba¤l› olarak
geliflebilir. Ancak bu bölgede diskojenik a¤r› da benzer fle-
kilde seyreder ve ay›r›c› tan›s› yap›lmal›d›r.

Teknik
Farkl› segmental yap›lar için de¤iflik teknikler tan›mlan-
m›flt›r. Ayn› zamanda bu giriflimlerin farkl› endikasyon ve
komplikasyonlar› vard›r.

C1 DRG RF
Servikal bölgeden kaynaklanan bafl a¤r›lar›nda etkinli¤i
öne sürülen C1 seviyesinde DRG RF oldukça nadir uygula-
nan bir tekniktir. Bu teknik ciddi vertebral arter hasar›na
yol açabilece¤inden deneyimli ellerde uygulanmal›d›r.
Bu uygulama için hasta supin pozisyonda yat›r›l›r. Bu yak-
lafl›mda C1 ve C2 omurlar›n›n süperimpozisyonunun tam
olarak gösterilmesi çok önemlidir. Bu sa¤lanmadan giri-

flim yap›lmamal›d›r. Ciltte girifl noktas› olarak C1’in üstten
2/3 ve alttan 1/3’ü iflaretlenmelidir. Lokal anestetik injek-
siyonunu takiben 22 G, 5 cm (4 mm aktif uçlu) elektrot ile
istenilen noktaya ulafl›lmal›d›r. Bu yaklafl›mla vertebral
arterden uzakta kal›n›r. Bununla beraber baz› anatomik
farkl›l›klar nedeniyle arter hasar› olabilece¤i ak›ldan ç›ka-
r›lmamal›d›r. Ayr›ca elektrodun yerleflimi AP görüntüleme
ile kontrol edilmeli, elektrodun atlantoaksiyel eklemin yan
kenar›nda oldu¤u saptanmal›d›r. Tekrar lateral görüntüle-
me ile elektrotun ilerletilmesi s›ras›nda tunel görüntüsü-
nün bozulmad›¤› gözlenmelidir. Aksi halde i¤ne vertebral
artere yönlenebilir. Elektrot atlantoaksiyel eklemin yan
kenar› hizas›nda ilerletilmelidir. Bu noktada 50 Hz uyaran
ile 0.4 V alt›nda parestezi al›nmal›d›r. Bu bölgede uyara-
n›n çok a¤r›l› olabilece¤i unutulmamal›d›r. Motor uyaran
gerekmemektedir. Ayr›ca yerin tam olarak saptanmas› için
çok az miktarda opak madde de injekte edilebilir. Bölgede
venöz pleksus çok oldu¤undan injeksiyon s›ras›nda venöz
kan gelebilir. Hasta giriflim s›ras›nda konuflmamal› ve çe-
nesini oynatmamal›d›r. Konvansiyonel RF teknikleri kesin-
likle uygulanmamal›, ›s›n›n 42°C’› aflmayaca¤›, 45 V, sa-
niyede 2 siklüs içeren 120 saniyelik PRF tercih edilmeli-
dir. Vertebral arter temas› oluflmas› halinde uygulama ha-
sar›n büyümemesi için sonland›r›lmal›d›r.

C2 DRG RF
Birçok klinisyen taraf›ndan skopi kontrolü olmadan ger-
çekleflen C2 kök blo¤u uygulamas›nda asl›nda vertebral ar-
ter hasar›, beyin omurilik s›v›s›na ilaç enjeksiyonu ve spi-
nal kord hasar› gibi bir çok potansiyel risk bulunmaktad›r.
Bu giriflim de servikojenik bafl a¤r›s› endikasyonunda uy-
gulan›r. Hasta supin pozisyondad›r. Skopi lateral görüntü-
lemede ayarlanarak C2 aral›¤› C1 ve C2 sa¤ sol taraflar›-
n›n superimpozisyonlar›n› sa¤layarak en iyi flekilde ortaya
konmal›d›r. Girifl yeri olarak C2 kemik sutununun 1/3 üst
ve 2/3 alt bileflimini iflaretlenir. Bu alanda veretbral arte-
re temas riski az olsa da anatomik farkl›l›klar nedeniyle bu
tehlike tamamen yok say›lmamal›d›r. Giriflim için lokal
anestetik injeksiyonunu takiben 22 G, 5 cm 4 mm aktif uç-
lu RF elektrotu kemi¤e temas edene kadar ilerletilir. Ke-
mi¤e temas edilmesini takiben elektrot geri çekilir ve kran-
yale do¤ru kemi¤e temas edilen derinli¤i aflmayacak kadar
ilerletilir. Skopi AP görütü alacak düzene getirilir ve hafif
derecede kaudale aç›land›r›larak mandibulan›n görüntüyü
örtmesi engellenir ve elektrot ucunun C2 intervertebral
aral›kta oldu¤u saptan›r. Bu alanda sensoryal uyar› ara-
n›rken i¤ne ucu hiç bir zaman atlantoaksiyel eklemin orta
ve yan 1/3’ünü geçmemelidir. Son y›llarda, tüm DRG RF
uygulamalar›nda konvansiyonel RF teknikleri yerine ›s›n›n
42°C’› aflmayaca¤› 45 V, saniyede 2 siklüs içeren 120 sa-
niyelik PRF tekni¤i tercih edilmektedir. Vertebral arter te-
mas› oluflmas› halinde uygulama hasar›n büyümemesi için
sonland›r›lmal›d›r.

C3-6 DRG RF
Servikal DRG uygulamas› C3-6 aras› seviyelerde supin po-
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zisyonda gerçeklefltirilir. Skopi lateral pozisyonda yerleflti-
rilir ve x-›fl›n› tüpü giriflimin karfl› taraf›nda olacak flekil-
de durur. Görüntülemede servikal spinöz ç›k›nt›lar›n afla¤›
duruflu, görüntünün üst kenar›nda bafl›n yerleflimi ve omur-
lar›n horizontal pozisyonu sa¤lanmal›d›r. Skopinin C-kollu
yukar› do¤ru oblik pozisyonda kald›r›larak intervertebral
foramina ve ilgili faset eklemler görüntülenene kadar ha-
reket ettirilir. ‹ntervertebral foraminalar›n daha iyi aç›la-
bilmesi C-kollu kaudale do¤ru da yönlendirilerek sa¤lana-
bilir. Giriflim noktas› olarak foraminan›n alt kenar›n›n or-
ta noktas› (saat 6 noktas›) iflaretlenerek lokal anestetik in-
jeksiyonu yap›l›r.

Uygulama için 5 cm, 22 G, 4 mm aktif uçlu elektrot tünel
görüntüsü yaklafl›m› ile kemik yap›ya do¤ru ve kemik üze-
rinden foramenin içine uzanacak do¤rultuda ilerletilir.
Elektrotun derinli¤ini saptamak için AP görüntüleme kul-
lan›l›r. Ayr›ca opak madde ile yerleflimin do¤rulu¤u tekrar
kontrol edilebilir. Daha sonra sensoryal uyar› için, 50 Hz
ve 0.4-0.6 V aras›nda segmental alanda i¤nelenme aran›r.
Uygun yan›t› takiben 2 Hz frekansta ve sensoryal uyar›n›n
2 kat›ndan daha afla¤›da olmayacak ancak 1 V’un da al-
t›nda kalmayacak voltta motor uyaran kontrol edilir. Mo-
tor uyaran s›ras›nda elektrot girifl yerindeki kontraksiyon-
lardan kayg›lanmamal›d›r. Bununla beraber sensoryal
uyaran› takiben motor uyaran aranmadan PRF uygulana-
bilir. Daha önce RF için parametre olarak 65°C’de 60 sa-
niye uygulama yap›l›rken günümüzde sinir hasar›na yol aç-
mad›¤› için PRF tercih edilmekte ve genellikle de s›cakl›-
¤›n 42°C’› aflmayaca¤› 45 V, saniyede 2 siklüs içeren 120
saniyelik PRF parametreleri kullan›lmaktad›r. Giriflim
bölgesinin anatomisi nedeniyle C7 ve C8 için pron pozisyon
daha uygundur ve uygulama 10 cm’lik elektrotlarla ger-
çeklefltirilmektedir.

Servikal dorsal kök ganglion blo¤unu takiben hastalar 1-2
saat sonra taburcu edilebilirler. Hastalar ilk 24 saat ara-
ba ve el becerisi gerektiren araçlar kullanmamal›d›r. %
40-60 oran›nda tedavi edilen dermatomda bir kaç hafta
sürebilen hafif yanma tarz› a¤r›lar olabilir. Ayr›ca baz›
sensoryal de¤iflimler, ataksi, bafl dönmesi de görülebilir.

Bu alanda da k›s›tl› say›da araflt›rma bulunmaktad›r. Van
Kleef prospektif, aç›k çal›flmas›nda servikal DRG RF uygu-
lanan hastalarda 3 ay boyunca % 75 oran›nda, 6 ay süre-
since de % 50 oran›nda yeterli a¤r› kontrolü gözlemlemifl-
tir (21). Guerts ve Niemesto sistematik araflt›rmalar›nda
serikobrakiyaljide servikal DRG RF uygulamas›n›n s›n›rl›
etkisi oldu¤unu bildirmifllerdir (19, 20).

Torakal Bölgede DRG RF Uygulamas›
Torakal segmental a¤r› bir veya bir kaç spinal sinirin tu-
tulmas› sonucu geliflir. Kaym›fl kot veya 12. kot sendromu
gibi alt›nda bir patoloji bulunmaks›z›n geliflen interkostal
nevraljilerde bu tür bir torakal a¤r› gözlenir.
Üst torakal segmentlerde anatomik yap›lar nedeniyle DRG
RF uygulamas› oldukça zordur. Genifl faset kolon DRG’ye
girifli engeller. Alt torakal segmentlerde ise uygulama lom-

ber alana benzer (Resim-5).

Teknik
Hasta yüzüstü pozisyonda gö¤süne yast›k konarak haz›rla-
n›r. Torakal bölgede T7 ve üst seviyelerde, transvers ç›k›n-
t› nöroforamene girifli engelledi¤i için, DRG RF uygulama-
s› laminaya 16 G Kirschner teli ile delik aç›larak gerçek-
lefltirilebilir. Ancak k›vr›k uçlu i¤ne ile oblik yaklafl›mla
DRG’ye ulafl›p PRF kullanan klinisyenler de vard›r. Anato-
mik özellikleri nedeniyle T8 ve alt› seviyelerde ise RF elekt-
rotu, kot aç›s›n›n 1 cm medialinden, kotlara paralel ola-
rak, dikkatle ilerletilir. Skopide lateral görüntü ile i¤ne
ucunun kranyo-dorsal yerleflimi saptan›r. Her iki seviye
için 50 Hz sensoryal ve 2 Hz motor uyaran kontrolü, mo-
tor uyar› en az 1 V ve sensoryal uyar›n›n 2 kat› olacak fle-
kilde kontrol edilir. PRF için motor test gerekmeyebilir.
Konvansiyonal ve PRF için servikal alandaki parametreler
kullan›l›r.

Sinir kökü hasar› ve arter hasar› en ciddi komplikasyonlar-
d›r. Ayr›ca bu bölgede pnömotoraks, hematoraks geliflebi-
lece¤i de unutulmamal›d›r. Bu nedenle hastalar bu olas›-
l›klar ortadan kalk›ncaya kadar hastanede tutulmal›d›r.
Sinir hasar›na ba¤l› nörit a¤r›lar› da oluflabilir.

Torakal DRG RF uygulamalar›n›n etkinli¤inini gösterildi¤i
k›s›tl› araflt›rma bulunmaktad›r. Van Kleef ve arkadafllar›
ile Stolker ve arkadafllar›n›n k›sa süreli etkinli¤in gösteril-
di¤i yay›nlar› bulunmaktad›r (22, 23). Ancak daha fazla
kontrollü randomize araflt›rmaya gereksinim vard›r.

Lomber Bölgede DRG RF Uygulamas›
En s›k uygulnan DRG RF tekni¤idir. Giriflim için SMK C15
seti veya RFK setinin k›vr›k künt uçlu elektrotu kullan›l›r.
Skopi kontrolünde oblik olarak nöroforamen görüntülenir.
Elektrot transvers ç›k›nt›ya dokununca, ganglionun yerlefl-
ti¤i foramenin süperior ve dorsaline do¤ru yönlendirilir.
Elektrot ucunun, AP görüntüde uygulanan seviyedeki faset
eklemin orta hatt›na do¤ru ilerletilmifl oldu¤u, lateral gö-
rüntüde ise nöroforamenin üst ve dorsal kesiminde yerlefl-
ti¤i saptan›r. Lateral görünümde i¤ne uçunun tam olarak
foramenin üst 1/3 ve alt 2/3 yerleflimde olmas› damar ha-
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Resim-5: 
Torakal DRG RF 
uygulamas›; AP
görünüm.
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sar›n›n önlenmesini de sa¤lar. Özellikle L3 ve üzeri seviye-
lerde Adamkiewicz arterinin hasar›n›n ciddi sorunlara yol
açabilece¤i (Adamkiewicz sendromu) unutulmamal›d›r.
Uygulaman›n baflar›s› önemli ölçüde stimülasyona ba¤l›-
d›r. Sensoryal stimülasyonun 50 Hz frekansta, 0.4 - 0.7 V
aras›nda olmas› gerekir. Sensoryal stimülasyon 0.3 V al-
t›nda al›n›rsa, elektrot köke çok yak›nd›r. Buna ba¤l› ola-
rak, uygulama sonunda motor hasar veya nörit olas›l›¤› ar-
taca¤›ndan, elektrot yeniden yönlendirilmelidir. Motor sti-
mülasyon ise, 2 Hz frekansta ve sensoryal stimülasyonun
en az 2 kat› voltta olmal›d›r. Örne¤in 50 Hz, 0.5V ile sen-
soryal uyar› saptand›¤›nda, 2 Hz frekansta 1 volta ulafl›n-
caya kadar motor fasilitasyon al›nmamas› elektrot ucunun
do¤ru yerleflimde oldu¤unu gösterir. Stimülasyon ve skopik
tetkik uygunsa, 1.5 ml % 2 lidokain enjekte edilir ve ard›n-
dan 60 saniye süre ile 65° s›cakl›kta lezyon oluflturulur. Bu
uygulamaya alternatif olarak son y›llarda bir çok klinisyen
taraf›ndan sinir lezyonu oluflturmayan PRF tekni¤i tercih
edilmekte ve genellikle de ›s›n›n 42°C’› aflmayaca¤› 45 V,
saniyede 2 siklüs içeren 120 saniyelik PRF parametreleri
kullan›lmaktad›r.

Hastalar ifllemi takiben 1 saat içerisinde taburcu edilebi-
lir. Ancak araba ve el becerisi gerektiren araçlar› 24 saat
kullanmamalar› belirtilir. Lokal anestetik kullan›m›na
ba¤l› geçici hissizlik geliflebilir. Komplikasyon olarak yan›-
c› a¤r› ve hiperestezinin efllik etti¤i nörit benzeri reaksiyon
görülür. Bunu engeleyebilmek için giriflim sonunda 40 mg
triamsinolon injekte edilerek elektrotun çekilmesi önerilir.
‹fllemi takiben 5. günde ortaya ç›kan bu komplikasyon 4-8
hafta sürebilir ve genellikle kendili¤inden geçer. Bununla
beraber % 2 olguda hipoestezi kal›c› bir komplikasyon ola-
rak gözlenmifltir.

Çeflitli yazarlara göre yöntemin baflar›s› % 22-85 aras›n-
da de¤iflmektedir. Baflar›y› etkileyen en önemli faktörler,
yöntemin uygulanmas›nda deneyimli kifliler bulunmas› ve
hasta seçiminde dikkatli olunmas›d›r.

Sakral Bölgede DRG RF Uygulamas›
Bu bölgede DRG uygulamalar› anatomik yerleflim nedeniy-
le zordur. Özellikle bel, kalça ve alt ekstremite a¤r›lar›nda
tercih edilebilen S1 ganglionu sakral kanal içinde posteri-
or yerleflimlidir ve kemik ile çevrilidir. Sakrumun dorsal
yüzünde metal delici çubuk (Kircshner çubu¤u) ile delik
aç›larak ulafl›l›r. Deli¤in aç›lmas›ndan sonra elektrotun yö-
nü de¤ifltirilemeyece¤inden, önceden kontrast injeksiyonu
ile sinirin görüntülenmesi önemlidir.

Hasta skopi masas›na pron pozisyonda yat›r›l›r. Gerekli
haz›rl›klar tamamland›ktan sonra skopi k›lavuzlu¤unda 20
G i¤ne ile foramene girilerek 0.5 cc kontrast madde injek-
te edilir. Birinci sakral foramen ile sakrumnun üst s›n›r›
aras›nda bir nokta belirlendikten sonra SRE k›lavuzu ke-
mi¤e de¤ene kadar ilerletilir. Ard›ndan mandren çekilir ve
Kirschner teli sokulur. Telin yönü do¤ruland›ktan sonra
pnömatik drill ile sakrumun dorsal yüzünde bir delik olufl-

turulur. Ard›ndan aç›lan delikten elektrot yerlefltirilir.

Radyofrekans kanülünün yanl›fl yerlefltirilmesi durumunda
motor güçsüzlük, duyu kayb›, üriner ve fekal inkontinans,
seksüel disfonksiyon gibi ciddi komplikasyonlar gözlenebi-
lir.

Diske RF Uygulamas›
‹ntradiskal RF uygulamalar›, belde ve boyunda ekstremi-
telere yay›lmayan, konservatif tedavi yöntemlerine yan›t
vermeyen, nörolojik bulgunun efllik etmedi¤i, cerrahi giri-
flim düflünülmeyen, tek düzeyli patoloji varl›¤›nda indike-
dir. Kesin tan› provokatif test ile konur ve provokatif teste
olumlu yan›t al›nan hastalara uygulama yap›lmal›d›r.

Disk içi enjeksiyonlar
Zengin bir sinir a¤›na sahip olmad›¤›ndan, diskte a¤r›ya
hassas alanlar fazla de¤ildir. Ancak buna karfl›n anulus
fibrozusun 1/3 d›fl alan›, k›smen de 1/3 orta alan›, rekür-
ran meningeal sinir, anterior primer ramus, sinuvertebral
sinirler ve ramus kommunikans ve sempatik sinirler tara-
f›ndan innerve olmaktad›r. Son y›llarda yap›lan modern
araflt›rmalarda, disk sinirlerinin Substans P, VIP, CGRP
gibi nöropeptidler içerdi¤i ve damar yap›lar›n bu alanda si-
nirlere efllik etmedi¤i gösterilmifltir. Ayr›ca hayvan arafl-
t›rmalar›nda, lomber diskin, multisegmental ve bilateral,
sempatik innervasyonunun, L2 dorsal kök seviyesinden spi-
nal korda girifl yapt›¤› gösterilmifltir. Baz› klinisyenler ta-
raf›ndan, insanlardaki innervasyonun, bu araflt›rmalarda
saptanan yap›ya benzedi¤i iddia edilmifltir. Bunun yan›s›-
ra, diske komflulu¤u bulunan anterior, posterior ligaman
ve Hoffman ligamanlar› da benzer sinir a¤›na sahiptir.
Böylece disk disrupsiyonu sonucunda, intradiskal bas›nc›n
art›fl›na ba¤l› olarak, ipsilateral tarafta dize do¤ru yans›-
yan bel ve bacak a¤r›s› geliflir ve bu durum internal disk
disrupsiyonu veya intrensek disk a¤r›s› olarak adland›r›l›r
(24). Bu a¤r›n›n kök bas›s›na ba¤l› oluflan ve tüm baca¤a
da yay›lan a¤r›dan ay›r›m› fizik muayenede siyatik germe
testleri ve elektrofizyolojik testler ile ortaya konabilir. Ay-
r›ca a¤r›n›n da¤›l›m› ve niteli¤i de farkl›d›r. Diske ba¤l›
a¤r›n›n ay›r›c› tan›s›nda s›k baflvurulan yöntemlerden biri-
si de diskografidir. 

Diskografi
Diskografi, disk içine serum fizyolojik veya opak madde in-
jekte edilerek oluflan gerilimle a¤r›n›n uyar›lmas› ve opak
maddenin da¤›l›m› ile disk patolojisinin direkt grafi (Re-
sim-6) veya BT ile ortaya konmas›d›r. Endikasyonlar›; BT
veya MRG ile saptanan disk patolojilerine ait bulgular›n
güçlendirilmesi, bir çok seviyede oluflan disk patolojileri
aras›nda bulgu verenlerin ortaya konmas›, lateral disk her-
nisi tan›s›n›n konmas›, intrensek disk a¤r›s›n›n gösterilme-
si, füzyon operasyonlar›nda seviye belirlenmesi ve daha ön-
ce opere edilen diskin de¤erlendirilmesidir (25, 26). Servi-
kal bölgede disk anatomisi lomber bölgeden farkl›d›r. Ser-
vikal faset eklemler disk ve sinir kökü aras›na giren bir ke-
mik duvar konumdad›r ve bu sayede servikal sinir kökleri-
ni servikal disk bask›s›ndan korur. Çift kat posterior longi-
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tudinal ligament servikal diskleri sarar ve bu bölgede pos-
terior longitudinal ligaman lomber alandan daha yo¤un-
dur. Servikal disk nükleusu lomber bölgede nükleusun yer-
lefliminden daha anteriorda bulunmaktad›r ve servikal dis-
kin anterior parças› posterirdan daha genifltir. Bu nedenle
nükleus materyalinin posteriora hareketi ve herniasyonu
daha zordur. Tüm bu nedenlerden servikal bölgede radikü-
ler a¤r›lara lomberden daha az rastlan›r. Servikal bölgede
hasta s›rtüstü pozisyondad›r ve bu bölgede tüm intradiskal
giriflimler özofagus travmas›n› önlemek amac›yla sa¤ ta-
raftan gerçeklefltirilir. Skopi faset giriflimde oldu¤u gibi
oblik pozisyona getirilir ve i¤ne girifl noktas› fasetlerin an-
teriorunda iflaretlenir. Diske ulafl›ld›ktan sonra AP ve late-
ral görüntüleme ile i¤ne nükleusa ilerletilir. Giriflim s›ra-
s›nda özofagus d›fl›nda, trakeaya, karotise, jugular vene,
intratekal aral›¤a girme riskleri de vard›r. Lomber bölge-
de diskografi için hasta yan ya da yüzüstü pozisyonda ya-
t›r›l›r. Yan yat›r›ld›¤›nda a¤r›l› taraf›n üstte olmas›na dik-
kat edilir ve dizlerin aras›na yast›k yerlefltirilir. Skopi
kontrolü alt›nda lateral ve AP görüntüleme ile giriflim ya-
p›lacak seviye belirlenir. Giriflim noktas› olarak, L3-4 ve
L3-5 seviyesine uygun düflen, orta hatt›n 8 - 10 cm latera-

li, ciltte iflaretlenir. Ancak daha zor olan L5-S1 diskine gi-
riflim noktas›, genellikle L4-5 diskinin 1 cm lateral ve prok-

simalidir. Klini¤imizde yüzüstü pozisyonda giriflim tercih
edilmektedir. Bu pozisyonda, bat›na yast›k yerlefltirilerek
yüzüstü yat›r›lan hastaya giriflim a¤r›l› taraftan yap›l›r.
Skopi yaklafl›k 45 derece aç›da, faset eklem görüntülene
kadar, oblik pozisyonda ayarlan›r. Giriflim yeri olarak, fa-
set eklemin tam kenar›ndan diskin ortas›na uygun gelen
nokta iflaretlenir. Bu yaklafl›mla da zor olan L5-S1 diski
için ise, iki planda oblik ve iliyak kemik görüntüsünün
kontrolü ile C-kolu sefalada do¤ru aç›land›r›larak giriflim
noktas› bulunur. Her iki yaklafl›mda da i¤nenin giriflimini
takiben antero-posterior görüntüleme ile i¤nelerin diskle-
rin ortas›na ulaflt›¤› saptan›r. Diskin stimulasyonu için ge-
nellikle serum fizyolojik tercih edilir ve direnç olufluncaya
kadar injeksiyon uygulan›r. Sa¤l›kl› lomber disklerde bu
miktar genellikle 0.5 - 1.5 ml aras›nda iken dejeneratif
disklerde 1.5 ml üstündedir. ‹njekte edilen volüm ve hasta-
n›n a¤r› kontrolü kaydedilir. Normal veya patolojik disk-

lerde de hatal› yan›t olabilece¤i gibi, i¤nenin posterior fa-
set eklemin veya sinirin proksimaline yerleflmesi ile hatal›
pozitif yan›t olabilir. Ayr›ca eksantrik i¤ne yerleflimi ile
annular injeksiyonda tan› konulamayabilir. Serum fizyolo-
jik njeksiyonundan sonra suda çözünür opak madde injek-
te edilir ve volüm, a¤r› yan›t›, direnç ve radyolojik görü-
nüm kaydedilir. Radyolojik tetkik olarak bilgisayarl› to-
mografi de kullan›l›r. Ayr›ca diskojenik a¤r› tan›s› amac›y-
la, analjezik diskografi olarak adland›r›lan, diske lokal
anestetik madde injeksiyonu ile analjezi sa¤lanmas›, bir
yöntem olarak tan›mlanm›flt›r. En az iki veya üç seviyeden
yap›lmas› önerilir. Bulgu veren diskin di¤erleri ile kontrol-
lü olarak tan›s›n›n konmas› sa¤lan›r. Yönteme ait en ciddi
komplikasyon diskitis oldu¤undan, uygulama s›ras›nda ste-
riliteye dikkat edilmelidir. ‹¤ne travmas›na ba¤l› sinir ha-
sar›, vertebral arter hasar›, epidural ya da intratekal giri-
flim tehlikesi de olabilir.

Disk içi RF uygulamalar›
Uzun süreli, konservatif tedaviye iyi cevap vermeyen bel
a¤r›l› hastalarda bu yöntem uygulanabilir. Hastalarda
operasyon endikasyonu olmamal›d›r. Bu yöntem, çok sevi-
yede disk hastal›¤› olanlar için uygun de¤ildir. Uygulama-
dan önce 2-3 seviyeden provakatif veya analjezik diskogra-
fi ile tan› kesinlefltirilir.

Teknik ilk kez 1995 y›l›nda Van Kleef taraf›ndan uygulan-
m›flt›r (27). Dikkatli bir uygulama gerektiren yöntem dis-
kografi uygulamas›na benzer, hatal› giriflimde çok fazla
a¤r› oluflur. Disk içine girildikten sonra opak madde ve lo-
kal anestetik kar›fl›m› 3 ml volüm içinde enjekte edilir. Ge-
rekli stimülasyon (motor uyar› için 2 Hz, 3V) tamamlan-
d›ktan ve bacaklarda fasilitasyon al›nmad›¤› saptand›ktan
sonra lezyon oluflturulur (Resim-7). Is› lezyonunun, 10 mm
uçlu elektrot ile 80°’de, 15 mm uçlu elektrot ile 70°’de ve
4 dakika sürede olmas› önerilir. Bu alanda yap›lan araflt›r-
malarda, en uygun tekni¤in gelifltirilmesi hedeflenmekte-
dir. Bu anlamda son y›llarda gelifltirilen ve intradiskal
elektrotermal annuloplasti (IDET) olarak tan›mlanan tek-
nikte, 6 cm aktif uçlu intradiskal kateter kullan›lmaktad›r.
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Resim-6: 
Disk içi opak
maddenin
yay›l›m›;
Lateral
görünüm.

Resim-7: 
Disk içi RF
uygulamas›;
Lateral
görünüm.
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Bu uygulamaya ait ilk sonuçlar 1998’de yay›mlanm›flt›r
(28). Kateter diske 17 G i¤ne içinden ilerletilerek yerleflti-
rilir. Is› lezyonu 65° ile 80° aras›nda ve yaklafl›k 14 daki-
ka sürer. Lomber bölgede benzer bir teknik, disk içine bir
a¤r›l› taraftan bir de kafl› taraftan olmak üzere 2 elektrot
yerlefltirilerek gerçeklefltirilen annüloplasti uygulamas›d›r.
Bu uygulamada a¤r›l› tarafa yerlefltirilen uzun intradiskal
kateter ile ›s› lezyonu oluflturulurken di¤er taraftan yerlefl-
tirilen elektrot ile disk içi ›s› art›fl› izlenmekte böylece lez-
yon oluflumu standart olarak düzenlenmektedir. Ayr›ca son
y›llarda 70°’› aflmayan düflük ›s› ile disk içine lomber ve
servikal olarak yerlefltirilen özel elektrotlarla nükleoplasti
tekni¤i de yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Bu teknikte di-
¤erlerinden farkl› olarak nükleus içine ulafl›lmakta ve ›s›
etkisi ile burada kanallar aç›lmas› planlanmaktad›r. Buna
göre disk hacminin azalmas› ve kök bas›s›n›n ortadan kal-
mas› beklenir. Özel olarak bu uygulama için seçilmifl ekst-
rüde hernisi olmayan, disk hacmi forameni 2/3’den fazla
doldurmayan ve disk yüksekli¤i % 50’nin alt›na düflmeyen
olgularda tekni¤in etkinli¤i gözlenmifltir. Tüm bu disk içi
uygulamalar klinisyenlerin ilgisini çekmektedir. Ancak bu
yöntemlerin etkinli¤i ve güvenilirli¤ine yönelik araflt›rma-
lar sürmektedir. Baz› araflt›rmac›lar bu konudaki sonuçla-
r›n bekleneni vermedi¤ini ileri sürmektedir.

Ramus Kommunikan Sinire RF Uygulamas›
Yak›n tarihe kadar disk anulusunun duysal innervasyonu-
nun bulunmad›¤› san›lmaktayd›. Ancak 1980’li y›llarda,
Bogduk ve arkadafllar›n›n bafllatt›¤› ayr›nt›l› anatomik
araflt›rmalar ile bu bölgenin zengin bir sinir a¤›n›n oldu¤u
gösterilmifltir. Diskte sonlanan ve hatta sempatik zinciri de
kapsayan yo¤un sinir a¤›nda RF lezyonu için hedef seçilen
sinir, ramus kommunikan siniridir. Bu giriflim disk anulu-
sunun özellikle ön ve yan bölgelerinden ortaya ç›kan a¤r›-
n›n giderilmesinde uygulan›r. ‹lk kez 1989’da Sluijter ta-
raf›ndan tan›mlanan teknikte hasta yüzüstü pozisyonda
skopi masas›na yat›r›l›r ve steril koflullarda haz›rlan›r
(29). Skopide 20 derece oblik görüntüleme ile elektrot
(SMK C15, RFK 15mm) vertebral gövdenin 2/3 üst k›sm›-
na temas edebilece¤i do¤rultuda transvers ç›k›nt›y› aflarak
ilerletilir. Lezyon öncesi 50 Hz ve 1 V ile sensoryal, 2 Hz
ve 3V ile motor uyar› verilir. E¤er motor stimülasyon al›-

n›rsa elektrotun yeri de¤ifltirilir. Daha sonra uygun yerle-
flim sa¤lan›nca, 1 ml % 2 lidokain ile lokal anestezi sa¤la-
narak 90 saniye 80° ›s› ile sinir lezyonu oluflturulur
(Resim-8).

SONUÇ
Özellikle spinal kaynakl› a¤r›larda RF uygulamalar› 25
y›ldan uzun bir süredir çok yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca çeflitli periferik sinirlere ba¤l› kronik a¤r›larda, tri-
geminal nevraljide RF uygulamas›na iliflkin olumlu sonuç-
lar bulunmaktad›r. Hastalar taraf›ndan genellikle iyi tole-
re edilen giriflimler olmas›na karfl›n tüm bu uygulamalar›n
tedavi etkinli¤indeki mekanizmalar› ve rolü tam olarak be-
lirgin de¤ildir.
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