
G‹R‹fi
Nöropatik a¤r›, periferik ve santral sinir sisteminde bir
lezyon ve fonksiyon bozuklu¤u sonucu ortaya ç›kar (1,2).
Nöropatik a¤r› nörofizyolojik olarak daha çok derin veya
yüzeyel duyu yolaklar› üzerindeki disfonksiyon veya hasar
sonucu görülmektedir. Nöronal sistemde travma, iskemi,
bas›, enfeksiyon, tümör kimyasal ve toksik nedenler yap›-
sal hasara yol açarak nöropatik a¤r›ya neden olabilirler
(3).  

Bu yaz›da nöropatik a¤r›ya neden olabilen etmenler göz-
den geçirilecektir.

NÖROPAT‹K A⁄RI NEDENLER‹
Nöropatik a¤r› nöroanotomik olarak oluflum bölgesine gö-
re santral ve periferik nöropatik a¤r› olarak iki ana gruba
ayr›labilir (4,5).

Santral nöropatik a¤r› nedenleri:
Santral nöropatik a¤r› medulla spinalis ve beyne ait doku
hasar› veya nöronal disfonksiyon sonucu ortaya ç›kar.  Ya-
p›sal veya fonksiyonel bozukluk medulla spinalis arka kor-
don, spinotalamik traktus, talamus veya somatosensoriyel
alanlar gibi santral duyu yollar› üzerindedir. Santral a¤r›-
n›n nas›l olufltu¤una dair baz› varsay›mlar flunlard›r: 

a) ‹rritabl odak: Doku hasar› olan bölgede bir
grup nöronun afl›r› aktivite göstererek a¤r› duyumu yarat-
mas› hipotezidir ve ilk kez 1906 da Dejerine ve Roussy ta-
raf›ndan talamik a¤r› için ileri sürülmüfltür. 

b) Medial lemniskal yollardaki lezyon sonucu
disinhibisyon: Dorsal kolon mediyal lemniskal yollardaki
hasar sonucu bu sistemin talamokortikal a¤r› projeksiyon-
lar› üzerindeki inhibitor etkisinin kalkmas› sonucu a¤r›n›n
ortaya ç›kt›¤›n› ileri süren bir hipotezdir. Buna gore epik-
ritik duyular (dokunma, bas›nç, vibrasyon, eklemlere ait
pozisyon duyumu), protopatik duyular (a¤r› ve ›s›) üzerine
inhibitor etkiye sahiptir.

c) Spinotalamik yollarda lezyon: Asl›nda santral
tipteki nöropatik a¤r›lar›n›n ço¤unlu¤u spinotalamik yol-
lardaki hasar sonucu görülür. Böyle hastalarda dokunma,
vibrasyon ve pozisyon duyumu normal bulunurken, a¤r› ve
›s› duyumunda azalma saptan›r. Klinik olarak bu durum
alt beyin sap› lezyonlar›nda (Lateral medüller sendrom
[Wallenberg sendromu]), spinotalamik traktusun kesildi¤i

ancak lemniskal sistemin korundu¤u kordotomilerde görü-
lebilmektedir. Özellikle talamus ventroposterior bölgede
sonlanan neospinotalamik projeksiyonlardaki lezyonlar›n
seçici olarak santral nöropatik a¤r›ya neden oldu¤u söyle-
nir.  

d) Retiküler talamik nukleus inhibisyonun kayb›:
Retiküler talamik nukleusun (RTN) spinotalamik projeksi-
yonlar alan mediyal ve intralaminar talamik nukleuslar›-
n›n a¤r› projeksiyonlar›n› bask›lad›¤›, RTN’un fonksiyon
bozuklu¤u ile santral a¤r›n›n olufltu¤u hipotezidir (6). 
Santral a¤r› yukar›daki mekanizmalar ile spinal kord, be-
yin sap›, talamus ve kortekste parietal bölge lezyonlar› ile
ortaya ç›kabilmektedir.  Santral nöropatik a¤r› beyin veya
spinal kordda infarkt, kanama, vasküler malformasyon,
travma, tümör, demiyelinizan hastal›klar (ADEM, Multip-
le Skleroz), enfeksiyon (HIV, sifiliz, brusella), santral sinir
sistemi apseleri, siringomyeli, myelitis, radyasyon myelo-
patisi, nöroanemik sendrom (B12 veya folat eksikli¤i),
Parkinson hastal›¤› gibi hastal›klar santral a¤r› nedeni
olabilmektedir (6). Santral nöropatik a¤r›n›n en s›k karfl›-
lafl›lan formlar› inme sonras› a¤r›lar, spinal kord travma-
lar›, kordotomiler ve MS’ a ba¤l› a¤r›l› fenomenlerdir (6-
9).

PER‹FER‹K NÖROPAT‹K A⁄RI NEDENLER‹
Periferik sinir sisteminde bir hasar veya disfonksiyonu so-
nucu ortaya ç›kan a¤r›l› durumdur (2,10). 

Periferik sinir sistemi dendi¤inde medulla spinalis d›fl›nda
kalan nöronal yap›lar ifade edilir. Periferik sinirler medul-
la spinalis içinde ön ve arka kökler, spinal kanal d›fl›nda
spinal sinir pleksus ve periferik sinir olarak devam eder.
Bir periferik sinir demeti içinde motor duysal ve otonomik
sinir lifleri birlikte bulunur. Periferik sinir sistemindeki
hasar duysal lifleri etkiledi¤inde ortaya ç›kar. Ancak özel
kimyasal, toksik, herediter, enfeksiyöz veya immun nöro-
patilerde seçici olarak duysal lifler etkilenmifl olabilir.
Travma gibi seçici olmayan hasarlarda ise tüm lifler bir-
likte hasar görecektir (10). Bu durumda etkilenen perife-
rik sinir alan›nda kas güçsüzlü¤ü, atrofi, duysal bozukluk
(hipoestezi, hipoaljezi gibi),  ciltte k›zar›kl›k ve solukluk,
gibi belirtiler görülecektir (3). 

Duysal sinir aksonlar›n›n çevresi miyelin ad› verilen k›l›fla
çevrilidir. Bu k›l›f ranvier bo¤umlar› ile kesintilere u¤rar.

NÖROPAT‹K A⁄RI NEDENLER‹
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Ranvier bo¤umlar›nda yo¤un Na iyon kanallar› bulunur.
Miyelin k›l›f› sinir aksonunu korudu¤u, elektriksel izolas-
yon sa¤lad›¤› gibi ayr›ca Ranvier bo¤umlar› arac›l›¤› ile
“s›çray›c› iletim” denilen h›zl› elektriksel iletiye de olanak
sa¤lar. Duysal sinir lifleri içerdikleri miyelin k›l›f› kal›nl›-
¤›na göre s›n›fland›r›l›rlar. A lifleri en kal›n miyelin lifine
sahiptir, dolay›s›yla en h›zl› ileten lifler bunlard›r. Genifl
çapl› A lifleri dokunma, vibrasyon ve eklem ve kaslar›n po-
zisyon  duyumlar›n› tafl›r. A lifleri spinal kanala girdikten
sonra arka kökler yolu ile önce medulla spinalis arka boy-
nuzuna ard›ndan arka kordon yoluyla talamusa oradan da
parietal loba ulafl›r. A¤r› ve ›s› duyumlar›n› ise az miyelin-
li A ve miyelinsiz C lifleri santral sinir sistemine tafl›r (11).
Sempatik ve parasempatik afferent ve efferent lifler de
miyelinsizdir. A¤r›n›n oluflumuda sempatik sisteminde kat-
k›s› vard›r. A¤r›l› bölgede renk de¤iflikli¤i, ödem, k›zar›k-
l›k, ›s› art›fl› bu etkiyle oluflur (2). 

Periferik sinir sistemi kökenli nöropatik a¤r›da temel me-
kanizma daima duysal aksonlarlarda zararlanmad›r. Ha-
sar olan bölgede tamir süreçleri içinde afl›r› sodyum iyon
kanal yap›m› gerçekleflir (Na kanal upregülasyonu). Afl›r›
sodyum kanal üretimi ile akson içine yo¤un bir sodyum gi-
rifli gerçekleflir Böylelikle a¤r› uyar›s›n› sa¤layan hücre
membran potansiyeli oluflumu kolaylaflm›fl olur. Ayr›ca hiç
bir uyaran olmadan akson membran› kendili¤inden ateflle-
nerek a¤r›l› sinyallerin oluflumuna neden olur, bu sinyalle-
re “ektopik deflarj” denmektedir (12). Periferik nöropatik
a¤r›lar›n gelifliminin alt›nda yatan önemli faktörlerden bi-
ri budur. Ektopik deflarjlar yoluyla oluflan a¤r› elektrik
çarpar gibi hem fliddetli hem de k›sa sureli a¤r›lard›r
(3,10). 

Seçici olarak so¤uk veya s›ca¤› tafl›yan C lifleri hasar gör-
dü¤ünde bir çeflit deafferantasyon mekanizmas› ile so¤uk
veya s›cak hiperaljezileri oluflmaktad›r (13). 

Periferik sinirlerde lezyona neden olarak a¤r›l› polinöropa-
ti veya mononöropati oluflturan nedenler Tablo 1’de veril-
mifltir. 

Tablo 1 A¤r›l› periferik nöropatiler

Travmatik mononöropatiler
Tuzak nöropatiler
Kesi (k›smi ya da tam)
Kozalji
A¤r›l› skarlar
Post-torakotomi
Güdük a¤r›s›

Di¤er mononöropatiler ve multipl mononöropatiler
Diyabetik mononöropati
Diyabetik amiyotrofi
Postherpetik nevralji
Trigeminal nevralji
Glossofaringeal nevralji
Nöraljik amiyotrofi
Malign sinir/pleksus invazyonu
Radyasyon pleksopatisi
Ba¤ doku hastal›¤›

Polinöropatiler
Metabolik/beslenmeyle ilgili

Diyabetik
Alkolik
Pellegra
Amiloid
Beriberi
Strachan’ ›n nöropatisi (Jamaika nöropatisi)
Küba nöropatisi
Tanzanya nöropatisi
Yanan ayak sendromu

‹laçlar
‹zoniyazid
Sisplatin
Vinkristin
Nitrofurantoin
Disülfiram

Toksik
Talyum
Arsenik
Kliokinol

Herediter
Fabry hastal›¤›
Dominant kal›t›ml› duysal nöropati

Malign
Miyelom
Karsinomatöz

Di¤er
Akut idiyopatik polinöropati (Guillain-Barré)
‹diyopatik

Bu nedenler aras›nda a¤r›l› periferik nöropatiye neden
olan faktörle, diabetik polinöropati, tuzak nöropatileri ve
radikülopatilerdir. Ayr›ca toksik ve iyatrojenik nöropatiler
(antikanser ilaçlar) s›kl›kla karfl›lafl›labilen durumlard›r.
Kanser seyri s›ras›nda periferik sinirlere uygulanmak du-
rumunda kal›nan radyoterapilerde bu tür a¤r›l› nöropatile-
re neden olabilmektedir (10). 
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