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GiRiŞ VE AMAÇ 

Bel ağrısı, sanayileşmiş toplumlarda genel bir sağlık problemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. insanların %80'i hayatlarının belli bir döneminde bel ağrısına 

yakalanmakta, bunların da yaklaşık % 1 'i bel ağrısının sebeb olduğu fiziksel bozukluğa 

bağlı olarak psikolojik, sosyal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar(19). 

Bel ağrısı yapan faktörlerden en önemlisi, disk patolojileridir. Diskler, bel 

hareket sisteminde önemli ve kritik görev üstlenmiş yapılardır(35). 

Bilindiği gibi belden bacağa yayılan ağrılar siyatalji olarak adlandırılmaktadır. 

Siyatik sinirin veya köklerinin kanal içinde veya hemen dışında değişik nedenlerle 

sıkışması sonucu oluşur. Yaşlanma ve kronik travmalar sonucu meydana gelen dejeneratif 

olaylar, annulusun fibriller yapısını bozmakta, nükleusun muhtevası değişmektedir. Bu 

değişiklikler sonucu disk anormal bir yapı kazanmakta, şok absorban etkisi azalmaktadır. 

Bunun sonucunda da disk prolapsusu, protrüzyonu ve ekstrüzyonu meydana 

gelebilmektedir(SO). 

Disklerin herniasyonu altı değişik biçimde olabilmekteyken, pratikte ençok 

postero-lateral, lateral, santral olmak üzere üç ayrı tipte karşımıza çıkmaktadır(41 ). 

Siyatik sinirin trajesi boyunca ağrıya neden olan sebebler arasında sinir üzerine 

yapılan mekanik basının yanında, sinirde meydana gelen dejeneratif ve inflamatuar 

olaylar da önemli rol oynamaktadır. 

Kök basısı bulgusu veren bir hastada sinir kökünü sıkıştıran sebebi bulup ortaya 

çıkarmak herzaman kolay olmamaktadır. Bilgisayarlı tomografinin tıpta kullanıma 

girmesiyle bu hastaların teşhis ve tedavisinde büyük kolaylıklar sağlanmıştır. 

Bilgisayarlı tomografi tıpta son yıllarda kullanım alanı bulmuş değerli bir tanı 

yöntemidir. Noninvazif olması, uygulama kolaylığı nedeniyle tercih edilmekte, disk 

protrüzyonu. prolapsusu ve ekstrüzyonunu belirlemede büyük oranda yardımcı 

olmaktadır. Dokuların yoğunluğu ölçülebilmekte, herniasyonlar, osteofitler ve kök 

basılan görülebilmekte, kanal çapları ölçülebilmektedir(SO). 

Yapılan birçok klinik çalışmada disk herniasyonlarının teşhisinde spinal 

bilgisayarlı tomografinin elverişli bir metod olduğu gösterilmiştir(18,26,65). 

Bigisayarlı tomografi ile myelografi ve operasyon bulgularının kıyaslandığı bir 

dizi tetkik ve çalışma olmasına rağmen; klinik bulgularla bilgisayarlı tomografi 

bulgularının kıyaslandığı kontrollü çalışma yok denecek kadar azdır. 
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SCHULTZ(54) ve arkadaşları 1986 yılında konservatif tedavi sonunda diskin 

regrasyonunun görüldüğü vakaları rapor ettiler. Bu hususta değişik çalışma gruplarınca 

münferiden "disk regresyonu" görüldüğüne dair bildirimler yapılmasına rağmen, hernie 

disk dokusunun akibeti hakkında -henüz- yeterli bilgiye sahip de~iliz. Eldeki yayınlardan 

anlıyoruz ki, hemie disk dokusunun takibi klinik bulgularla kontrollü olarak değil de, 

zamana karşı yapılmıştır. 

Bugün için regresyonun nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Regresyonun hangi 

sıklıkla görüldüğü, konservatif tedavi sonunda iyileşen hastalarda sık olup olmadığı, 

klinik bulgularla olan bağlantısı, tedavi öncesl ve sonrası çekilen bilgisayarlı 

tomografilerle araştırı I mas ı g ereklidir(S 1). 

Bu çalışmamızda klinik bulgularla tomografik bulguları kıyaslamayı, klinik 

bulgularla tomograflk bulguların karşılıklı etkileşimlerini, diskin regresyonu kavramını 

araştırmayı 1 klinik iyileşmenin nasıl olduğunu, iyileşmeye tesir eden faktörlerin neler 

olduğunu, uygulanan tedavi metodu ile nekadar başarılı olduğumuzu, disk 

herniasyonlarmın tipı yön ve seviye olarak ne oranda görüldüğünü ve klinik tezahürünün 

nasıl olduğunu belirlemeyit bilgisayarlı tomografinin disk hernilerini teşhiste nekadar 

başarılı olduğunu araştırmayı, tomografik bulguların hastaların takip ve tedavisinde 

bize ne oranda yardımcı olduğunu araştırmayı amaç edindik. 
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GENEL BiLGiLER 

Anatomi 

Kolumn a vertebralis 7 servikal, 12 torak al, 5 lu mbal, 5 sakral ve 4 koksigeal 

olmak üzere 33 vertebradan meydana gelmiştir. Bu 33 vertebranın üst üste sıralanması 

ve birbirine bağlanması sonucu meydana gelen sütunun görevi; normal anatomik postür ve 

dengenin sağlanmasıdır. 

Birinci se rvika! vertebra hariç tutu! ursa, bütün v erte bral arın ko rpus vertabra 

ve arkus vertabra olmak üzere iki .temel parçası vardır(51 ). 

Beldeki bir fonksiyonel ünite; invertebral disklerin ayırdığı iki omur gövdesi, 

sinir dokularıyla desteklenen ve çevrelenen nöral arklar, özgü! hareketlere imkan veren, 

fakat aşırı hareketleri engelleyen arka eklemlerle, kasların yapıştığı kemik 

çıkıntılarından oluşur(40), 

lnvertebral Disk: 

Hyalin kartilaginöz uç plaklar, annulus fibrozus ve nükleus pulpozustan 

oluşur(35,4D,43,51). l nvertebral disk; vertebra, ligamentıer ve kaslarla bir ağırlık 

taşıyıcı sistem oluşturmaktadır. Diskler yük absorbe etme ve dağıtma özelliği ile kritik 

bir öneme haiz yapılardır. 

Nü k leus pu !poz us; m ukoprote in, mu kopa I isakkarit yapısında, j e I kıvamında, 

annulus librozus ile çevrili bir maddedir. Nükleus pulpozus intercelüler matriks ve bu 

matriks içine serpiştirilmiş kondrasit benzeri hücrelerden oluşmuştur. Polisakkaritler 

ve kondratin sülfat sahip oldukları polar hidroxyl gruplardan dolayı nucleusa su tutma 

özelliği kazandırırlar. Bu su tutma özelliği, yaşla bağlantılı olarak değişmektedir. Yeni 

doğmuşlarda %85-90 oranda su ihtiva ederken; ileri yaşlarda bu oran %70'1ere kadar 

inmektedir. Nükleus yerleşim yeri olarak annulusun posterioruna anteriorundan daha 

yakındır(35, 43,50). 

Annulus fibrozis, nükleus pulpozusu çevreleyen lameller fibrokartiloginöz bir 

yapıdır. Posterior ve postero-lateral bölgelerde annulus lifleri sayıca daha az, daha ince 

ve birbirlerine göre daha paralel bir dizilim gösterirler. Normalde annulusu n lifleri 

birbirlerini çaprazlamaktadır. Annulus, sharpey lifleri ile vertebral koprusun periferik 

bölümüne bağlanan kısım ve kartilaginöz uç plaklara bağlanan orta ve iç kısım olarak da 

ayrı la bili r(35,43), 

Annulusun liflerinin posteriorda paralel dizilim göstermesi, nükleusun posterler 
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kesime doğru yerleşim göstermesi, posterior liflerin zayıflığı ve kartilaginöz uç 

plaklardaki yapısal zayıflık nedeniyle lumbar disk yaratılış özelliği olarak mekanik 

bozukluklara eğilim lidir(35). 

Diskler damarsızdır. Damarla teması olan annulus flbrozus ve karlilaginöz uç 

plakların orta kısmından diffüzyon yoluyla beslenir. 

Annulus fibrozusun iç lifleri, nükleus pulpozus. Dura'nın arka kısmı, ligamentum 

flavum ve inıerspinöz ligaman ağrısız yapılardır. belde en fazla ağrıyı hisseden yapılar; 

annulus fibrozusun dış lifleri, posıerior longilidunal ligaman, faset eklemi kapsülü ve 

sinir kökleridir(43,50). Lomber omurganın innervasyonu sinovertebral sinir ve primer 

arka ramus tarafından sağlanır. Posterior primer ramus deri, kas ve eklemlere giden 

dallara ayrılır. Simpatik lif içeren anterior primer ramus dermatom ve myotom alanına 

ya I ı I ı r( 4 O ,50}. 

Normal olarak intervertebral diskte damar ve sinir lifleri yoktur. Ağrmm kaynağı 

olarak kabul edilmesi tartışmalıdır. Fakat özellikle çekirdeğin çevre dokulara baskısının 

söz konusu olduğu durumlarda, deneysel olarak diskin içine irrite edlci madde enjekte 

edildlğinde ağrı oluşabileceği kabul edilmiştir(40,43). 

Ligamentler: 

Vertebra korpusunun ve intervertebral diskin önünde anterior longitidunal 

ligaman bulunur. Posterior longıtidunal ligaman daha ince olup, disk seviyesinde yelpaze 

gibi açılır ve gevşek olarak diske yapışır. Vertebra arkusları arasında bulunan 

ligamantum flavum faset ekleminin iç-üst tarafını kapatır. Böylece hareket sırasında 

kapsülün protrüzyonunda intervertebral foramen içindeki sinirler korunmuş olur. Spinöz 

çıkıntılar arasında ınter spinöz ligamen vardır. Supraspinöz ligaman ise spinöz çıkıntının 

uçlarına yapışrr(50). 



A-) Gövde Ekstansörlerl 

1- Derin Tabaka: 
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KASLAR 

Sırtın derin kasları, sağda ve solda spinal çıkıntılar ile transvers çıkıntılar ve 

kaburgalar arasındaki olukları doldururlar. Biri içte ve diğeri dışta olmak üzere. iki 

kalın ve uzun hüzme şeklinde koksigsten oksipital kemiğe kadar uzanırlar. 

Gövdenin dik durması ve dengenin sağlanması ile yakından ilgili olan bu kas 

kitlesine 1'Erector turinci spinale" de denir. 

2- Oblik Kaslar: 

Multifudus ve semispinalis kaslarıdır. Ekstansiyon, rotasyon ve yana fleksiyon 

etkileri vardır. 

3- En üst Tabaka: 

bunlar sacrospinal kaslardır. Medial ve lateral olmak üzere ikl gruba ayrılırlar. 

medialdekiler saf ekstansör grup olup, longissimus kasları adıyla anıhrlar.Lateraldekiler 

- ise Muskulus iliokostalis adını alırlar. Fonksiyonları omurgaya rotasyon ve ekstansiyon 

yaptırmaktadır. 

8-) Gövde Fleksörleri: 

Bunları oluşturan spinotorasik kaslardır. Muskulus rectus abdomlnis ve Muskulus 

psoas da bu gruba girer. Gövdeye fleksiyon yaptırırlar. Bu esnada omurganın arkasında 

uzunlamasına seyreden "erector turinci~ kasları antogonist rol oynayarak dengeyi 

sağlarlar(51 ). 
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BEL AĞRILARI 

Bir hekimin karşı!aştığı kas-iskelet sistemi ağrıları içinde en fazla olanı belin alt 

bölümündeki ağrılardır. Bel ağrısı yapabilecek çok fazla etiyolojik ve teorik sebep vardır. 

Beldeki patolojik durumların tümü kendini ağrı ve fonksiyon bozukluğu ile gösterdiğinden 

doğru tanı koyabilmek için normal fonksiyonel anatomi, ağrı ve fonksiyon kaybına neden 

olan yumuşak dokuların nitelikleri iyi bilinmeli, dikkatli bir anamnez, iyi bir klinik 

inceleme yapmalıdır(40). 

Bel veya bel-bacak ağrısı yapan sebepler değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırmalardan bir tanesini sunalım: 

1-) Konjenital: 

a- Faset tropizmi 

b- Transisyonal vertebra 

-Sakralizasyon 

-Lu mb ali zasyo n 

-Spina bifida 

- Diğerleri; Blok verte bra, hemi vertebra gibi. 

2-) Tümörler: 

a- Selim olanlar: Nörinom, Meningiom, Osteid osteoma ve Hemanjiom. 

b-Habis olanlar: multipl myeloma, metastazlar (meme, prostat, akciğer, böbrek 

ve troid) 

3-) Travma: 

a- Lomber sırain (zorlanma) 

b- Kompresyon fraktürleri 

C· Spondilozis ve spondilolistezis 

4-} Zehirlenmeler 

Ağır metal zehirlenmesi 

5-) Metabolik bozukluklar 

a- Osteoporoz 

b- Osteomalazi 

c- Paget Hastalı~ı 

6·) Enflamatuar Hastalıklar 

a- Ankilozan spondilit 

b- Reiter sendromu 



7") Dejencratif Hastalıklar 

a· Spondiloz 

b· Osteoartroz 

c- Disk herniieri 

d- Spinal stenoz 

OM) Enfeksiyonlar 

Tüberküloz, bruselloz, septik. 

9·) Damar bozuklukları 

Abdominal aort anevrizması gibi. 

10-) Diğerleri: 

7 

Lombar bölge kas tonusu azlığı, postorel bozukluk, intra pelvik hastalıklar, 

psikonörotik problemler vb.(50). 
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DiSK HERNILERI 

Mixter ve Barr'ın disk patolojileri ile ilgili şimdıki klasik bilgileri sundukları 

1934 'den beri intervertebral diskin bel ağrısı ve fonksiyon bozukluğunun kaynağı 

olabileceği kabul edilmiştir. lntervertebral diskin anatomisi, fizyolojisi ve patolojisi 

üzerine sayısız çalışmalar bunu takip etmiştir(37). 

Disk protrüzyonlarının kategorizasyonunda başlangıç zamanı, protrüzyonun yönü, 

protrüzyonun uzunluğu ve örneğin; sinir kökleri gibi komşu dokulara olan etkisi temel 

alınmıştır. Disk protrüzyonlarının hepsinin başlangıçta semptomatik olmadığı 

vurgulanmalıdır. Gerçekte yavaşca ortaya çıkan dejeneratif tip disk protrüzyonu orta 

yaştaki tüm şahıslarda en sonunda ortaya çıkmakta, fakat bu belirgin disfonksiyona sebep 

olmamaktadır. Ani nüklear protrüzyonlar yine de daha çok ağrıya, ya da disfonksiyona 

neden olmakta, buna da dış annüler tabaka, arka longitidunal ligaman, duramater veya 

sinir kökleri gibi ağrıya duyarlı yapılara baskı yapması sebep olmaktadır. Semptom, 

bulgu ve tedaviye yaklaşımın en büyük göstergesi çıkıntı yapmış nüklear materyalin dış 

annular tabaka ve arka longitıdunal ligaman sınırını geçip geçmediğidir. MacNab bu 

protrüzyonları şöyle isimlendirmiştir; 

Eğer diskin dış kılıfı sağlam kalmışsa, buna disk prolapsusu, eğer nüklear 

materyal dış annüler tabakayı ve arka longitidunal ligamanı geçmiş~e disk ekstrüzyonu 

olarak adlandırmıştır. Birincisi daha çok derinden gelen acı tarzında lokalizasyonu güç 

olan "Scleratomal" ağrıdır ve muhtemelen dış annulus, posterior longitidunal ligaman ve 

duramater basısından kaynaklanmaktadır. Semptom ve bulgu genellikle bele ve pelvik 

kenar bölgesi ne sınırlan mı şt ı r. Bazen de be I irs iz bir ağrı uyluğa yayılır. Disk 

e kstr üzyon u sinir köküne bası yaptığında veya direkt olarak g erdiğinde ağrı ; keskin, 

batıcı ve iyi tarif edilebilen, sinir kökü stimülasyonuna bağlı tipik nörojenik ağrı 

şeklinde ortaya çıkabilir. Semptom ve bulgular özellikle alt ekstremitede olmak üzere 

ilgili segmentin innerve ettiğı tüm, ya da belli bir bölgeye uyar. Bunlarda spinal ağrı ve 

disfonksiyon önemli bir problem teşkil etmez(37A5). 

Yaşlanma ve kronik travmalar sonucu meydana gelen dejeneratif olaylar annuıusun 

fibriller yapısını bozmakta, nükleusun su muhteviyatı azalmakta, kondraitin sülfat 

azalırken, keratin sülfat artmaktadır. Bu değişimler diskin anormal bir yapı kazanmasına 

neden olur ve şok-absorban etkisi azalır. Neticede ters bir hareket, ağırlık aldırma gibi 

bir sebeple kolayca disk prolapsusu, protrüzyonu, spınal kanala doğru ekstrüzyonu 

meydana gelir(SO). 
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Disk herniasyonları değişik yönlerde olabilmektedir. Anatomik yapının bir özelliği 

olarak en çok postero-lateral, posterior ve lateral tipte görmekteyiz. 

Lomber bölgede disk protrüzyonları en çok L4 -L5 ve L5 -S 1 seviyisende 

görülmektedir. Bunlar maksimal hareket özelliği olan segmentlerdir(19,41,44,50,63). 

- Klinik Bulgular 

Disk he rn isi en çok 30-40 yaşlarında ve erkeklerde görü ı m ekle bi r!ikte, 

çocuklarda gençlerde ve yaşlılarda da görülebilmektedir(19,37). 

Orta yaşlarda sık görülmesinin sebebi; Annulus fibrozisin zayıflamasına, 

incelemesine rağmen nükleus pulpozusun bu yaşta hala akışkan vasıfta olmasıdır. Bu 

neden le disk yüksek i ntradi skal basınç o! uştu rabi I mekte, fakat an nu !us; nü el eu s 

tarafından kendisine iletilen basınca dayanamayabilmektedir. Disk dejeneransını n bu 

devresinde bir miktar nüklear fibrozisle beraber, nükleusta biraz kondraitin 

depolimerizasyonu meydana gelmektedir. Eğer polisakkarit depolimerizasyonu fibrozisten 

biraz daha önce oluşmuşsa nükleus hala yüksek miktarda sıvı absorbe edebilmekte fakat 

komprese edildiğinde (yük altında) sıvı absorbsiyonu daha az olabilmektedir. Belli kişiler 

kondratin sülfat depolimerizasyonuna yatkınlıklarından dolayı biyokimyasal olarak disk 

protrüzyonuna eğilimlidirler. Erken fibrozisin oluştuğu durumlarda ko!lejen yığılımı 

izole bölgeleri oluşması annulusu dengesiz bir strese maruz bırakır. Orantısız olarak 

yüksek stresli bölgeler annuler yırtılma ihtimalini artırmaktadır. ilerleyen fibrozisle 

nükleus sıvı tutma özelliğini kaybetmektedir. Bu nedenle akut disk protrüzyonları daha 

yaşlı kişilerde nadirdir(37). 

Disk protrüzyonlarının klinik bulguları herniasyonun yönü ve büyüklüğü ile de 

ilgilidir. Postero-lateral bir protrüzyon bir alt seviyedeki sinir kökünü 

sıkıştı rabil irken, ekstrem I ateral bir disk he rn iasyon unda aynı seviyedeki fa ram ende 

seyretmekte olan sinir kökünü sıkıştırabilmektedir. Bunlarda monoradiküler tutulum 

mevzubahistir. motor defisit postero-laterale göra daha aşikardır. Sensoryal bulgular pek 

görülmemektedir. bel ağrısı geçince, radiküler ağrı ön plana çıkar. Posterior ve 

postero-lateral disk henrilerinde bel bulguları çok şiddetli olabilir(12,38,41,50). 

Po ste rio r bir disk hern iasyo n unda ise; he rn ie o lan kısım yeterince büyük ise 

kauda equinayı sıkıştırabilmektedir. Dolayısıyla potens bozuklukları, miksiyon ve 

defekasyon kusurları ve süvari yaması şeklinde anestezi gibi birtakım nörolojik 

değişikli ki er ortaya ç ı kabi I mektedir(SO). 

- Hastanın yapılan Bel-bacak muayensinde şu bulgular bulunabilir: 
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lnspeksiyonla Lomber Lordoz düzleşmesi sık görülen bir bulgudur. Hatta, kifoza 

· dönüşebilir. Ağrıyı kompanse etmek için skolyoz meydana gelmiştir. Paraspinal kas 

tonusu artmış ve belirginleşmiştir. Skolyoz genellikle uzağa doğrudur. Sinir köküne 

medialden bası olursa ağrılı tarafa doğru sko!yoz olabilmektedir(37,41,50,63). 

Palpasyon!a belde bası altında kalan sinir köküne tazyik yapılacak olursa 

bel-bacak ağrısı artar. Siyatik sinirin wal!eix noktalarına bası uygulanması ağrıyı 

artırır(S0). 

Bel hareketlerinde belli bir dereceye kadar ağrı ve limitasyon bulunur. Öne eğilme 

oldukça ağrılıdır. Hasta sıklıkla eğilirken kalça ve dizleriyle kompanse etmek 

eğilimindedir. Öne fleksiyona gelirken disk içi basınç artmakta ve posteriora doğru 

zorlamaktadır. Arkaya doğru eğilme de oldukça kısıtlıdır. Hasta genellikle bu hareketi 

omurganın torasik kısmını ekstansiyona, omuz kavsini de geriye çekerek kompanse eder. 

Disk içi basıncını en aza indirmek, protrüze olmuş ma le ryali n ezilmesinden 

korumak için omurga reflex olarak bir pozisyona girer; Lordoz kaybolur. Çünkü arkaya 

doğru protrüze olan disk materyali, segmenti öne eğilmeye doğru zorlar. Arkaya doğru 

eğilme·, herniasyonu baskılama eğilimindedir. Öne eğilmek zordur. Eğer mümkün değilse 

bunun nedeni disk içi basıncındaki büyük artış ağrıya duyarlı yapılara yapılan basıncı 

artırmaktadır. 

Yana eğilme de kısıtlanmıştır. Sabitleşmiş Jateral deformite sıklıkla diskin 

çıkıntısının duramatere olan basısını azaltacak yöndedir(37, 50). 

Düz bacak kaldırma testi pozitifliği sık görülür. Eğer; disk yeterince şişkinlik 

yaparsa protrüze olan kısım dural kese ön tarafına ya da, kılıfına direkt olarak temas 

ederek dural mobiliteyi bozacaktır. Bozulmuş dural mobilite baş öne eğildiğinde, 

duramater yukardan çekildiğinde ya da aşağıda, siyatik veya femoral sinirin gerilmesiyle 

çekildiğinde kendini ağrı ile gösterir. Düz bacak kaldırma testini uygularken bacağın 

kaldırılması esnasında omurganın öne eğilmesi gibi testin muhtemel mekanik etkileriyle, 

duramatere gerilim uygulanmasının etkileri birbirinden ayırdedilebilmelidir. Gergin 

bacağın 30 derece kaldırılması ile çok az dural hareketlil'ık olur, ya da hiç olmaz. 30-60 

derece arasında dural hareket işe karışır ve ağrı ile sonuçlanırsa test pozitiftir. 60 

dereceden sonraki ağrılar gene!!ik!e mekanik problemlerin sonucudur. Ayak bileği 

dorsifleksyonu ağrı oluştuğu açıdan hemen önceki bir noktadan uygulanma\ıdır(37). 

Juguler kompresyon testi ile intra spina! sıvı basıncını artırarak disk 

pro!aps uslarında ağrı provake edilebilir ve test pozitiflik gösterebilir. 

Bası altında kalan sinir köküne ve harabi yete bağı ı olarak değişik nö ro lo jik 
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bulgular çıkabilir. belli bir dermatoma uyan duyu bozukluğu. motor kusur, reflex 

değişikliği, atrofi gibi bulgular tesbit edilebilir(19,36,41,50,63). 

-Labaratuar Bulguları: 

Rutin kan ve idrar tetkikleri normal sonuç verir. Sistemik bir hastalıktan şüphe 

edildiğinde veya başka hastalıkları ekarte etmek maksadıyla gerekli labaratuar incelemesi 

yapılır. 

- Radyolojik inceleme: 

a-) Direkt Radyografi: Bu radyolojik inceleme ile disk hernisi. tanısı konmaz. 

Yardımcı tanı yöntemidir. Genellikle başka patolojileri ayırdetmede yardımcı olur. 

( Spondilolistezis, Fraktür, sakralizasyon gibi.) 

Disk hernili vakalarda direkt grafilerde: 

-Lordoz düzleşmesi 

-Skolyoz 

-Bazı vakalarda disk aralığında daralma görülebilir. 

b-) Myelografi: Kesin tanıya varılamayan ve ameliyat endikasyonu konulan 

vakalarda disk herniasyonunun tipini,· seviyesini belirlemek maksadıyla yapılır(SO). 

Myelografinin hernie nükleus pulpozusun teşhisinde güvenilir bir metot olduğu isbat 

edilmiştir(32). 

c-) Diskografi: %35'Iik diodrast maddenin nükleus pulposus içerisine zerk 

edilerek diskin durumunu incelemeye yarayan bir yöntemdir(2). 

d-) Magnetik resonance lmaging: Doğrudan çok düzlemli çekim, radyasyonun 

olmaması, yan etkilerinin yok denecek kadar az olması, uygulamanın ağrısız olması, 

noninvazif olması nedeniyle otörler bütün lombar disk hernilerinde seçkin teşhis metodu 

olarak kabul etmişlerdir(2, 9,33). 

e-) Elektromyografi: Disk lezyonunun seviyesini ve harabiyet derecesini 

tesbit etmek, prognozu tayin etmek maksadıyla kullanılmaktadır(SO). 

H Bilgisayarlı tomografi: Son yıllarda kullanı I maya başlanmış değerli bir 

tanı yöntemidir. X ışının bulunuşundan günümüze kadar geçen süre içinde radyolojideki en 

önemli gelişme bilgisayarlı tomografinin bulunuşu olarak kabul edilmektedir(9). 

Noninvazif olması, uygulama kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Biz de bu 

çalışmamızda disk patolojilerinin teşhis ve takibinde bilgisayarlı tomografiyi kullandık. 

Bu maksatla bilgisayarlı tomografinin çalışma prensiplerini, endikasyon alanlarını, 
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teknik özelliklerini, diğer medotlarla kıyaslandığı zaman avantaj ve dezavantajlarını daha 

yakından tanıyalım. 

Bilgisayarlı tomografi tekniğinde görüntü elde edilmesi, vücudun herhangi bir 

bölgesinden seçilen bir düzlemde (Transvers, koronal, sagittal) geçirilen belli 

kalınlıktaki X ışını demetinin dokularda absorbe edilmeyen kısmının karşısında yer alan 

dedektörlerde oluşturduğu elektriksel sinyallerin bilgisayar yardımıyla dijital görüntü 

haline dönüştürülebilmesidir(9, 10,55). 

Bir bilgisayarlı tomografi cihazının temel özelliği tarama tekniğine bağlıdır. 

Birinci kuşak bilgisayarlı tomografi cihazlarında tarama tekniğinin temelini 

"Translasyon-rotasyon" sistemi oluşturmaktaydı. Bu cihazlarda X ışını kaynağı doğrusal 

bir ışın demeti üretmekteydi. Birinci kuşak cihazlarda bir kesit için geçen tarama süresi 

2,5-5 dk. dır. ikinci kuşak cihazlarda yine "Translasyon-Rotasyon" tekniği 

kullanılmıştır. Birinci kuşaktan farklı olarak X ışını" geniş bir demet şeklinde oluşturan 

röntgen tüpü kullanılmıştır. Dedektör sayısı artırılmıştır. Bu cihazlarda tarama süresi 

5,3-33 saniyeye kadar inmiştir. Üçüncü kuşak cihazlarda "Translasyon-Rotasyon" 

tekniği terk edilmiş olup yerine 360 derecelik rotasyon sistemi uygulanmış ve tarama 

süresi 1,2-6 saniyeye inmiştir. Dördüncü kuşakta dedektör sayısı daha da arttırılmış, 

tarama süresi 1 saniyeye kadar inmiştir(9, 10,25). 

Tek bir bilgisayarlı tomografi görüntüsünün oluşturulmasında, kullanılan 

dedektörlerden bilgisayara aktarılan ölçüm sayısı yaklaşık 2,35 x 1 o5 dir. Dördüncü 

jenerasyonlarda bu sayı 9,49 x 105 e kadar çıkmıştır. Görüntüyü oluşturan her hacim 

elementinin (Voxel) sayısal değeri, bu hacim içindeki dokuların X ışını absorbsiyon 

değerinin ortalamasını ifade eder. Bu değer dokuların lineer -absorbsiyon katsayıları ile 

direkt olarak ilişkilidir. Dokular için farklı olan bu absorbsiyon değerleri Haunsfield'in 

adıyla anılan 2000 ünitelik skala oluşturur. Bu skalada saf suyun değeri o Haunsfield, 

havanın •1000 Haunsfield, kompact kemiğin ise + 1000 Haunsfield'dir(9, 10). 

Bilgisayarlı tomografinin disk patolojilerinin tanınmasındaki rolüne gelince; 

Bilgisayarlı tomografinin spinal kanal içerisindeki yapıları ve oluşan 

değişiklikleri tanımada çok faydalı görüntüler verdiği tesbit edilmiştir. son yıllarda 

geliştirilen yeni jenerasyon cihazların tıbbın hizmetine verilmesiyle birlikte Lumbar 

intervertebral disklerin daha teferruatlı görüntüleri elde edilebilmiştir(26). 

Wi lliams ve arkadaşları (64) 1982 yı I ında yaptı ki arı bir çalışmada bilgisayarlı 

tomografi ile nükleus pulpozusun herniasyonu ve annulus fibrozusun bulgingini 

ayırmanın mümkün olduğunu göstermişlerdir. Bilgisayarlı tomografi ile normal 
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intervertebral disk, annulus fibrozusun bulgingi ve nükleus herniasyonu etkili bir 

biçimde belirlenebilmektedir(28). Ciddi kıyaslamalı çalışmalarda disk patolojilerini 

belirlemede bilgisayarlı tomogrofi1nin myelografi kadar etkili olduğu, hatta myelografiden 

daha fazla doğrulukta sonuçlar verdiğini Haughton ve arkadaşları 1982 yılında 

bildirmişlerdir. Birçok araştırmacı da bu sonuçları destekleyen yayınlar· 

yapmışlardı r(32,33,34,38 .49,52,64,65). 

Bütün bunlardan öte iki konumda bilgisayarlı tomografi, myelografiye belirgin 

üstünlük sağlamaktadır. Bunlardan birincisi, dural kılıf intervertebral foramenin içine 

kadar tamamen uzanmaz. Bu saha radikülografi ile gösterilemez. Halbuki bilgisayarlı 

tomogra1 i ile intervertebral foramende sıkışan sinir köküne bağlı patolojik değişiklikler 

demonstre edilebilir. ikinci durum ise L4-L5, özelliklede L5-S 1 seviyesinde anterior 

epidural sahanın hacmi, boyutları oldukça değişken olabilir ·ve aşırı geniş olabilir. Bu 

durum hernie diskin bulunmasına rağmen normal bir radikülogram olarak 

değerlendirilmesine sebebiyet verebilir. Yani bu seviyede (L5-S 1) yalancı negatiflik 

durumu büyük bir yüzdeyi bulmaktadır(26). 

Bilgisayarlı tomografi'nin myelografiye üstünlüğü: noninvazif olması, uygulama 

kolaylığı, radyasyon dozunun düşük olması, hastaneye hastaların bağımlı 

kalmamasıdır(10,26,50). 

Ekstrem lateral disk herniasyonlarının tesbiti myelografi ile başarılamazken, 

bilgisayarlı tomografi ve/veya discografi+bilgisayarlı tomografi ile bunların teşhisi 

mümkün olmaktadır(12,34,38,4 7). 

Bilgisayarlı tomografi'nin dezavantajı olarak değerlendirilebilecek durumlar ise 

şunlardır; -Serebrospinal sıvının dinamik gözlenmesi gereken spinal bloklarda, üst 

lomber disk hernilerinde; {genelde şüphelenilmeyen seviyelerde olursa gözden 

kaçabilir)-ve genel olmayan, çok görülmeyen ama farklı önemli teşhislerde (Cauda equina 

tümörü gibi) yanılgı olabilir. Geniş bir prolapsus, Teka'nın içine girip tekal sahayı 

doldurabilir. Dikkatli bir inceleme yapılmazsa, tekal sahanın tam tetkiki ve yoğunluk 

farkları ölçülmezse tekal saha olarak yanlış değerlendirmelere sebep olunabilir{18 126). 

- Ayırıcı Tam: 

Disk hernilerinin ayırıcı tanısında aşağıdaki hastalıkları düşünmek gerekir. 
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1-) Splnal Stenoz: 

Konjenital-gelişimsel ve kazanılmış nedenlerle spinal kanalın daralması sonucu 

oluşur. 

Konjenital-gelişimsel olarak birçok patolojik durum spinal stenoz 

yapabilmektedir. Bunlardan; akondroplazi, osteopetrozis, mukopolisakkaridozis, kemik 

displazileri, Down sendromu ve hipofosfatomik vitamin-O- rezistans riketse bağlı olarak 

spinal stenoz oluşabilmektedir. 

Kazanılmış faktörler genellikle spinal stenozun oluşmasına yardımcı olurlar. 

Bunlar; disk dejenerasyonu, posterior longitidunal ligaman dejenerasyonu, faset eklem 

hastalıkları, ligamentum flavum hpertrofisidir. Füzyon ameliyatı geçirmiş olanlarda da 

sıklıkla stenoz gelişmektedir. Paget's hastalığında genişlemekte olan vertebralar stenoz 

yapabilir. Akromegali de stenoz yapabilir. 

Santral kanal, daralması kauda eqiuna sendromuna, lateral kanalın daralması 

radikülopatiye sebebiyet verebilir. 

Teşhiste, hastalarda klinik ?larak siyatalji olsun veya olmasın tek veya iki taraflı 

sırt ağrısı olur. Ayakta durmakla, yürümekle, ekstansiyon durumunda ağrı artar. 

Oturunca, uzanıp yatınca, öne eğilince ağrı azalır. Spinal stenoz genellikle 35-65 yaş 

hastalığıdır. Semptomlar aylar hatta yıllar içinde gelişir. Nadiren akut bir başlangıç 

gösterirler. 

Bilgisayarlı tomografi ile teşhisi koymak çok kolaydır. Kanal çapı ve hacma 

ölçülerek de~erlendirilir. Myelografi de teşhiste çok faydalıdır(19,41,44,50) 

2~) Sakralizasyon: 

Genel populasyonda % 4-8 arasında görülmektedir. lnkomplet unilateral 

sakralizasyon bacağa yayılan ağrı ve nörolojik belirtilere neden olabilir. Juguler 

kompresyon testi negatifliği ve direkt radyografi ayırmada yardımcı olur. Nadir 

görülmesine rağmen sakralizasyon, siyatik ve skolyozun beraber görüldüğü Bartolitti 

sendromu kök basılan ile karışabilmektedir( 15}. 

Bu hastalıkların dışında, travma, kronik hastalıklar, neurofibromlar, malign 

hastalıklar, spinal araknoidit, periferik nöropatiler ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken 

diğer hastalıklardır. 

•Tedavi: 

Disk hernilerinin tedavisi; Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile ve 

cerrahi olarak yapılabilir. 
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A-Fizlk Tedavi ve Rehabilitasyon: 

a-) Yatak istirahati: 

Akut dönemde hastalara büyük faydası dokunmaktadır. Disk içi basınç yatıp 

uzanmakla en düşük seviyeye inmektedir. Oturur pozisyonda ise en yüksek olmaktadır. 

Yatak istirahati, mutlak yatak istirahati manasına alınmamalıdır. Etraftaki dokulara göre 

disk daha çok su emme özelliğine sahip olduğundan belli bir zaman sonra yatak istirahati 

ağrıyı davet edebilir. Optimal yatak istirahati süresini tesbit etmek zordur. Bireysel 

olarak tesbiti gereklidir. Ayrıca, istirahat süresince immobilizasyonun zararlı etkilerini 

göz önünde tutmak gerekir(19, 37). 

b-) Medikal Tedavi:. 

Analjezikler, kas gevşeticiler. steroid olmayan antii n flamatuarl ar ağrıyı 

azaltmak, kök seviyesinde olabilecek ödemi çözmek, spazmı azaltmak için verilmektedir. 

ilaçlar hastanın inaktivite süresini azaltmağa yardımcı olurlar(19, 41 ). 

c-) Yüzeyel ısıtıcılar: 

Sedatif ve refleks analjezik etkisi vardır. Yüzeysel dokuların ısıtılması iskelete ait 

kaslarda da belirgin bir gevşeme yapar. Hatta koruyucu kas spazmları bile kaybolabilir. 

Bu refleks olarak, derideki ısı alıcı reseptörler ile başlatılabilir. ayrıca boyun 

bölgesindeki derinin uyarılmasının, gama lif etkinliğini azaltarak sonuçta azalan bir iğ 

tahribi ortaya çıkabildiğ'i görülmüştür. bu durum ise yüzeye! ısıtma ajanlarının kas 

spazmını nasıl azalttıklarını açıklayabilir(40). 

d-) Derin ısıtıcılar: 

Bu maksatla ultrason ve kısa dalga diatermi kullanılır. Ağrı giderici, spazm çözücü 

ve dolaşımı hızlandırıcı etkilerinden istifade edilir(40,62). 

e-) Traksiyon: 

Kas spazmını çözmek ve disk hamisini hafifletmek veya redüksiyonuna yardım 

etmek maksadıyla günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Arka longitidunal ligaman içinkeki 

ıongitidunal gevşekliğin ve dışarı çıkmış çıkıntının etrafındaki diskin anuler !amelinin 

gevşekliğinin azaltılması, centrpedal bir hareketle disk materyalini ağrıya duyarlı 

yapılardan uzaklaştırarak etki ettiği sanılmaktadır(19,37). 

f-) Egzersiz: 

Karın ve bel adalelerini güçlendirici izometrik ve izotonik egzersizler verilir. 

Karın kaslarının gevşekliği bel kaslarının zayıflığı da başlı başına ağrı sebebi 

olabilir(19, 50). 
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g-) Diğerleri: 

Korseler, manüplasyon, paravertebral, epidural enjeksiyonlar vb. gerekli 

görüldüğünde tedavi planına eklenebilir(19A0,50). 

B- Cerrahi Tedavi 

Hastalarda şayet; 

- Kauda equina sendromu gelişirse, 

- Nörolojik bulgular çok hızlı bir şekilde ilerlerse, 

- Hastanın ağrıları konservatif yöntemlerle dindirilemezse, 

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle hasta iyileşmesse cerrahi tedavi 

düşünülmelidir(19,41,50). 

Cerrahi tedavi uygulanan hastaların yaklaşık %25'inde değişik derecelerde ağrı ve 

fonksiyonel kayıp olduğu görülmüştür. Bu bulguların ortaya çıkmasında sebep olan 

faktörler; rezidüel veya tekrarlayan disk hernisi, spinal stenozis, araknoiditis ve 

epidural fibrozistir. Daha az sıklıkla meningosel gelişmesi, mekanik stabilitenin 

bozulması, sinir travması ve yanlış disk seviyesi cerrahi uygulama sorumlu 

tutulmuştur(53}. 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Kliniğinde Ekim 1990 Kasım 1991 tarihleri arasında ayırıcı tanı 

yapılarak nörojlk defisitli akut disk hernisi tanısı konulan 40 hastada yapıldı. 

Hastaların kabul Kriterleri: 

- Hadisenin akut olması {2 aydan az) ya da kronik bir hadisenin akut atağı şeklinde 

olması . 

• Tedavi öncesi akut kök basısı sebebinin, disk herniasyonu olduğunu bilgisayarlı 

tomografi ile teyid edilmesi. 

- Radiküler ağrı oluşmuş olması. 

- Nörolojik defisit bulunması. 

- Direkt radyografide ileri derecede dejeneratif bulguların olmaması . 

• Yapılan tahlil ve tetkiklerle sistemik bir hastalığının olmadığının belirlenmesi. 

- Daha önceden cerrahi veya fizik tedavi görmemiş olmasıdır. 

A-) Klinik Değerlendirme Kriterleri: 

Hastalar kliniğimize müracaatında şu kriterlere göre değerlendirildiler. 

a-) Ağrı: 

Lokalizasyonu tesbit edilmeye çalışıldı. Subjektif bir semptom olduğundan hastanın 

ifadesine göre tedavi öncesi ve sonrası, "yok, hafif, orta, şiddetliN olarak kaydedildi. 

b-) Paravertebral adale Spazmı; 

tedavi öncesi ve sonrası "yok, hafif, orta, şiddetli" olarak kaydedildi. 

c-) Postural Analiz; 

lnspeksiyonla Lomber Lordoz düzleşmesi ve skolyoz tesbit edildi. 

d-) Fonksiyonel Kapasiteyi De~erlendirme Kriterleri: 

öne fleksiyon, ekstansiyon ve lateral fleksiyon goniometre ile ölçülerek tedavi 

öncesi ve sonrası değerler bulundu. 

e-) Juguler Kompresyon Testi pozitif veya negatif olarak kaydedildi. 

f-) Bacak ve Sinir Germe testi (Laseque): 

Tedavi öncesi ve sonrası goniometre ile ölçüldü. 

Q:) Nörö1ö1ik Bu}qu)ar; 
-Duyu kusuru 



•Motor kusur 

•Refleks kusur 
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•Atrofi olup olmadığı not edildi. Hypoestezinin aralıklı hale dönüşmesi veya kaybı, 

reflekslerin simetrik olarak alınması kuvvet kaybında bir derecelik düzelme iyileşme 

olarak kabul edildi. 

B-) Tomografik Değerlendirme Kriterleri: 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi klinik değerlendirme ile akut kök basısı bulgusu veren 

hastalar tedavi öncesi tomografiye gönderildiler. Bilgisayarlı tomografide kök basısı 

bulgusunun sebebi olarak disk herniasyonları tesbit edilenler çalışmaya dahil edildiler. 

Tomografik değerlendirme hastanemizin Radyoloji Ünitesinde "TCT Toshiba 600 x 

T" marka tomografi cihazıyla aynı hekim tarafından, aynı teknikle yapıldı. Bilgisayarlı 

tomografi bulguları aynı hekim tarafından yorumlandı. Böylelikle değerlendirmede 

olabilecek kişisel farklılıklar bertaraf edildi. Hastanın müsbet klinik bulguları, nörolojik 

bulguları tomografiyi değerlendirecek hekime bilgi olarak verilmedi. Böylelikle objeklif 

değerlere ulaşılmaya çalışıldı. Rutin olarak L3-L4, L4-L5, L5-S1 seviyeleri her hastada 

tarandı. Hernie olan kısmın yönü, büyüklüğü (mm olarak) sinir köküne etkisi, 

herniasyonun tipi seviyesi belirlendi. 20 seans tedaviden sonra hastalar yeniden 

tomografiye gönderildi. Yukarda bahsedilen diske ait özellikler yeniden belirlendi. iki 

tomografik bulgular arasında farklar olup olmadığı, klinik bulgularla orantılı büyüme 

veya küçülme olup olmadığı, yeni patolojiler, kaybolan patolojiler, klinik bulgulara 

yansıyan ve yansımayan patolojiler tesbit edildi. Nörolojik defisitli hastaları çalışmaya 

dahil ettiğimizden dolayı klinik olarak sıkışan sinir kökünü tespit etmek ve tomografideki 

değişiklikleri veya patolojileri yorumlarken ilgili segmente dikkatimizi yoğunlaştırmak 

mümkün oldu. 

Vertebra cisminin posterior kenarından itibaren hernie diskin en uzak mesafesi 

bilgisayarlı tomografi yardımıyla mm'rik olarak tedavi öncesi ve sonrası ölçüldü. 

Epidural yağ yaslığının oblitere olması, duranın veya sinir kökü kılıfının yer 

değiştirmesi, kalsifikasyon görülmesi, epidural yağ yastığı ·içinde disk dansitesinde 

yumuşak doku kitlesinin tespiti hastanın teşhis ve değerlendirilmesinde dikkate alındı. 

Uygun kesitlerle sinir kökleri tedavi öncesi ve sonrası gözlenmeye çalışıldı. Sinir 

kılıfının durumu, ödem, kompresyon belirlenmeye çalışıldı. 

Orijinal bilgisayarlı tomografi ile tedavi sonu çektirilen tomografik bulgular şu 

kriterlere göre sınıflandırıldı. 
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1- Disk hernisinin büyümesi. 

2- iki tomografik bulgunun aynı olması. 

3- llımlı derecede regression (Burada Hernie disk dokusunun kontrol BT'de aşikar 

olarak daha az görülmesi, sinir kökünün basıdan kurtulması söz konusudur). 

4- Aşikar regression (Burada hernie disk dokusunun kontrol BT'de tama yakın 

kaybolması sinir kökünün tamamen basıdan kurtulması söz konusudur). 

Bu kriterlere göre tedavi öncesi ve sonrası değerler kaydedildi. 
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TEDAVi 

Hastalara rutin olarak kliniğimizde uygulanmakta olan FTR ve medikal tedavi 

programı tatblk edildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı günde bir kez haftada beş 

(5) seans olmak üzere toplam dört hafta (20 seans) tatbik edildi. 

1·) Medlkal Tedavi: 

Hastalara ana,ljezik-myerölaksan, antionflamatuar, B1 ve B6 vitamini 

kombinasyonundan oluşan ilaçlar order edildi. Günlük aktivitelerinde dikkat etmeleri 

gereken postural tedbirler öğretildi. Akut dönemlerinde yatak istirahati yapmaları 

sağlandı. 

2-) Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonu: 

a-) Mevzii Ziya: 20 dakika, lumbo sakrak bölgeye günde bir kez uygulandı. 

b-) Ultrason: 1,5 watt/cm2 'ye olarak 10 dakika lumbo sakrak bölgeye., 

paravertebral adalelere uygulandı. 

c-) lntermittan Traksiyon: Ağrı toleransına göre belden çekildi. {20-40 kg ile}. 

Günde bir kez 20 dakika olarak tatbik edildi. 

d·) Egzersiz: Karın ve bel adalelerini kuvvetlendirici izometrik ve izotonik 

egzersizler 15 dakika süreyle uygulandı. 

istatistiksel Analiz: 

Hastalara uygulanan tedavinin etkinliğini belirlemek için değerlendirme 

kriterlerinden ağrı, paravertebral adete spazmı, juguler kompresyon testi, skolyoz, 

lomber lordoz düzleşmesi ve nörolojik bulgular için olgu sayıları ve iyileşme yüzdeleri 

hesap edildi. Goniometrik ölçümle elde edilen bel hareket açıklığı, bacak ve sinir germe 

testi, hernie olmuş disk dokusunun milimetrik ölçümüyle elde edilen tedavi öncesi ve 

sonrası değerlerin istatistiki analizinde "t eşleme" metodu kullanıldı. 

Hernie diskin vertebral seviyesi, yönü, tipi olgu sayısı ve yüzde olarak hesaplandı. 

Anlamlılık düzeyinin belirlenmesinde tek yönlü t cetveli kullanıldı. 
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BULGULAR 

Bu çalışma ekim 1990-kasım 1991 tarihleri arasında akut lumbar kök basısı 

tanısıyla yatırılan ve çekilen Bilgisayarlı tomografi ile disk herniasyonuna bağlı olarak 

oluştuğu teyit edilen 40 hasta üzerinde yapıldı. 

A-) KLiNiK BULGULAR 

40 olgunun 23'0 (%57) Erkek, 17'si (%43)kadın, yaş ortalaması 38,27 

(20-60) olarak bulundu. 

Tablo 1'de 40 vakada; Ağrı, paravertebral adale spazmının tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası değerleri, olgu sayısı ve oranları verilmektedir. 

TABLO 1; 40 vakarla tedavi öncesi sonrası ağrı, paravertebral adale spazmı, olgu 

sayısı ve iyileşme yüzdeleri. 

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 
o.s % o.s % 

Yok - - 26 65 
. 

A Hafif 3 7,5 9 22,5 
(j 

Orta 24 60 3 7,5 R 
1 

Şiddetli 1 3 32,5 2 5 

Toplam 40 100 40 100 

Yok - - 25 62,5 

s Hafif 3 7,5 11 27,5 
p 
A Orta 21 52,5 2 5 
z 
M Şiddetli 1 6 40 2 5 

Toplam 40 100 40 100 

Tablo 1' de görüldüğü tedavi öncesi 3 (%7,5} olguda hafif, 24 (%60) olguda orta, 

13 (%32,5) olguda şiddetli ağrı mevcut idi. Tedavi sonrası yapılan değerlendirmede ise, 

9(%22,5) olguda hafif, 3 (%7,5) olguda orta, 2 (%5) olguda şiddetli ağrı devam ederken 

hiç ağrısı olmayan vaka sayısı 26 (%65) olarak belirlendi. 
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Paravertebral adale spazmı ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; tedavi öncesi 

3 (%7,5) olguda hafif, 21 (%52,5) olguda orta, 16 (%40) olguda şiddetli spazm mevcut 

iken, tedavi sonrası 11 {%27,5) olguda hafiff 2 (%5) olguda orta, 2 (%5) olguda 

şiddetli spazm bulunurken, 25 (%62,5) olguda da spazm tamamen kayboldu. 

TABLO 2: 40 olguda tedavi öncesi ve sonrası Juguler kompresyon testi, Skolyoz 

ve Lomber lordoz düzleşmesi olgu sayısı ve iyileşme yüzdeleri. 

Tedavi öncesi Tedavi Sonrası Fark iyileşme % 

Juguler kamp. 40 8 32 80 
testi 

Skolyoz 22 7 1 5 68.1 

Lomber lordoz 40 1 4 26 65 
düzleşmesi 

Jugu!er kompresyon testi, tedavi öncesi 40 (% 100) olguda pozitif iken, tedavi 

sonunda 8 (%20) olguda test pozitifliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. 32 (% 80) 

olguda iyileşme sağlanmıştır. 

Çatışmaya dahil edilen 40 olgunun 22'sinde (%55) tedavi öncesi skolyoz 

bulunmuş, tedavi sonunda bu 22 olgunun ?'sinde (%31.9) skolyoz devam ederken, 15 

(%68, 1) olguda düzelmiştir(Tablo 2). 

40 olgunun (%100) hepsinde başlangıçta Lomber lordoz düzleşmesi vardı. Tedavi 

sonunda 14 (%35) olguda az veya çok lomber lordoz düzleşmesi devam ederken, 

26(%65) olguda lordoz tabii şeklini aldı(Tablo 2). 

TABLO 3: Tedavi öncesi ve sonrası nörolojik bulgulara göre olgu sayısı ve 

iyileşme oranları. 

Tedavi öncesi Tedavi Sonrası iyileşme 
DEĞERLER os os yüzdesi 

Duyu kaybı veya azalması 37 22 40,5 

Reflex kaybı veya azalması 38 24 36,8 

Kuvvet kaybı veya azalması 22 1 O 54,5 
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Tablo3' de tedavi öncesi ve sonrası vakaların nöro!ojik bulgularında meydana gelen 

iyileşmeler ve oranları verilmektedir. 

tablo 3' de görüldü~ü gibi tedavi öncesi 40 olgunun 37'sinde duyu kusuru tespit 

edilmiş olup, tedavi sonunda 37 olgunun 22' sinde bulgular devam ederken 15 (%40,5) 

olguda duyu kusuru düzelmiştir. 

Başlangıçta 40 olgunun 38'inde refleks kaybı veya azalması tespit edilmiş olup, 

tedavi sonunda 24 (%63,2) olguda bulgular devam ederken, 14 (%36,8) olguda düzelme 

sağlanmıştır, 

40 olgunun 22' sinde kuvvet kusuru tespit edildi. tedavi sonunda 10(%45,5) 

olguda kuvvet kusuru devam ederke~ 12 {%54,5) olguda iyileşme sağlandı. 



TABLO 4: 40 olgunun Fleksiyon, Ekstans iyon, Lale ral fleksiyon, bacak ve sinir germe testinin tedavi öncesi ve 
sonrası değerlerin in istatistiki analizi. 

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 

t Anlamlılık 

Ortalama Standart Ortalama Standart 
değeri düzeyi 

Renç değer sapma Renç değer sapma 

Fleksiyon 5-60 36.5 1 6 .2 1 8- 8 O 74,2 1 6 .8 1 O .21 P<0.0001 

Ekstansiyon 0-25 11 . 1 5 7 .16 1 5-30 29.05 5.72 12.35 P<0.0001 

Lateral 
fleksiyon 5 - 3 O 14.67 6.31 1O-35 30.42 5.67 11. 74 P<0.0001 

Bacak ve sinir 
germe testi 10-35 33.4 12.4 30-8 O 66.5 16.5 1 0.1 8 P<0.0001 

Normal değerler: Fleks: 80° Eks: 30° lal flek: 35° bacak ve sinir germe testi 80° (42,50). 
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Tablo 4' de görüldüğü gibi çalışmaya dahil ettiğimiz 40 olgunun belde öne fleksiyon 

açıklığının tedavi öncesi ortalama değeri 36,5 derece (5-60) standart sapması 16,2 

iken, tedavi sonrası orta I ama değer 7 4 ,2 derece ( 18-80) standart sapması 16 ,8 olarak 

bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığı zaman t=10.21 ve p<0.0001 

seviyesinde istatistiki olarak oldukça anlamlı iyileşme sağlandı. 

Yine 40 olgunun beldeki ekstansiyon hareket açıklığının tedavi öncesi ortalama 

değeri 11.15 derece (0-25), standart sapma 7 .16 iken tedavi sonunda ortalama değer 

29.05 derece {15-30), standart sapması 5.72 olarak bulunmuştur. Tedavi öncesi ve 

sonrası değeri eri karş1l aştırdığım ızda; t= 12.35, P<O .0001 seviyesinde istatistiksel 

olarak oldukça anlamlı iyileşme oldu. 

4 o olgunun la ter a ı f I eksiye n için tedavi öncesi ortalama hareket açıklığı 14 .6 7 

derece{S-30), standart sapması 6.31 iken tedavi sonrası ortalama değer 30.42 

(1 o-35), standart sapması 5.67 olarak bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası değerler 

karşılaştırıldığı zaman !=11.74 p<0.0001 seviyesinde istatistiksel olrak oldukça anlamlı 

iyieşme oldu. 

Yine bu 40 olgunun bacak ve sinir germe testinin değerlendirilmesinde tedavi 

öne esi orta lama değ er 33. 4 ( 1 0-3 5), standart sapma 12.4 iken tedavi sonrası ortalama 

değ er 66 .5 (30-8 O), standart sapması 16 .5 olarak bulunmuştur. Tedavi öncesi ve sonrası 

değerlerin kıyas 1 an mas ınd a t= 1 o .1 a, p<O .00 O 1 seviyesinde i sta ti stikse I o I arak oldukça 

anlamlı iyileşme oldu. 

TABLO 5: 40 olgunun tedavi öncesi ve sonrası fonksiyonel analizi. 

Tedavi öncesi Tedavi Sonrası 

os % os % 

Normal fonksiyonel 
aktivite gösterenler 22 55 

Hafif kısıtlı fonksiyonel 
aktivile gösterenler 1 1 27.5 1 3 32.5 

ileri derecede kısıtlı 
fonk. aktivite gösıerenler 29 72.5 5 12.5 
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Tabla 5' de görüldüğü gibi; Tedavi öncesi has talarm 11 'i {%27. 5) ham kıs ıth, 

29'u ('%72.5) ileri derecede kısıtlı fonksiyonel aktivite gösterirken normal aktivite 

gösteren hasta mevcut de~ildi. tedavi sonrası 40 olgunun 22'sinde (%55) normal 

fonksiyonel aktivite, 13' ünde (%32 .5) ha fit kısı ti ı f onksiyo ne! ak tivite, S'inde 

(% 12.S)ileri derecede fonksiyonel aktivitede kısıtlılık olduğu tespit edildi. 

B~) TOMOGRAFIK BULGULAR 

40 olgunun tedavi öncesi ve sonrası tomografi sonuçları kıyaslandı. Hernie disk 

dokusunda progresyon görülmedi. Bir hastada musab olan sinir kökünün birinci 

tomografiye göre disk dokusundan hafif olarak kurtulduğu tespit edildi. Bu durum ılımlı 

regresyon olarak kabul edildi. Aşikar regresyon tespit edilmedi. 39 hastada 1. ve 2. 

tomografilerde mevcut disk patolojilerinin sebat etmekte olduğu bulundu(Tablo 6). 

TABLO 6: 40 olguda tedavi sonu tomografik bulguların tedavi öncesi ile 

kıyaslaması. 

Tedavi sonu hernie diskte görülen Olgu Sayısı % 
değişiklik 

' 
Progresyon - -

llımlı regresyon 1 2.5 
' 

Aşikar regresyon - -

Değişiklik yok 39 97.5 

TOPLAM 40 100 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası hernie diskin vertebra korpusu posterler 

kenarına olan uzaklığı mm'rık olarak bilgisayar yardımıyla ölçülmesi sonucu elde edilen 

değerlerin istatistiki analizinde; Tedavi öncesi ortalama değer 6.99(4-12), standart 

sapma 2.14 ikent tedavi sonrası ortalama değer 6.7 4(3.5-11.6) standart sapma 2.19 

olarak bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası değerler kıyaslandığı zaman t=0.52, p>0.5 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamsız bulundu(Tab!o 7). 
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TABLO 7: Hernie riskin büyüklüğünün tedavi öncesi ve sonrası değerlerinin 

istatistiksel analiz sonuçları. 

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 

Renç Ort. St. Renç Ort. St. t p anlam 
değer sapma değer sapma düzey 

1. ve 2. B.T. de 
disk büyüklüğü 4-12 6.99 2.14 3.5-11.6 6.74 2.19 0.52 P>D.5 
(milimetrik) 

TABLO 8: 40 olguda gözlenen disk herniasyonlarının tipi, olgu sayısı ve oranları. 

Olgu Sayısı - % 

Bulging 3 7.5 

Protrüzyon 11 27.5 

Ekstrüzyon 21 52.5 

Sekestrasyon 5 12.5 

TOPLAM 40 100 

Tablo B'de görüldüğü gibi çalışmaya aldığımız 40 olgunun disk patolojilerini 

tiplerine göre sınıflandırdığımızda 3(%7.5) bulging, 11 (%27.5) protrüzyon, 21 

(%52.5) ekstrüzyon, 5(% 12.5) sekestrasyon olarak tespit edildi. 

Bulging olarak rapor edilen 3 hastada bulging'e ilaveten akkiz spinal stenoz teşhis 

edildi. Yine bu hastaların ikisinde klinik olarak iki seviye bulgusu tespit edilmiştir. 3 

vakada da bulginge ilaveten akkiz spinal stenoz bulgusu olması dikkat çekici bir özellik 

olarak kaydedildi. 
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TABLO 9: Hernie diskin seviyesi. olgu sayısı, oranları. 

Olgu Sayısı % 

L3 -1,ı 3 7.5 

L4 -L5 21 52.5 

L5-~ 1 6 40 

TOPLAM 40 100 

Tablo 9'da görüldüğü gibi 40 olgunun disk seviyelerinin sınıflandırılmasında 

3(%7.5) L3 -L4 , 21(%52.5} L4-L5 , 16(%40) L5-S 1 disk herniasyonu tespit 

edilmiştir. 

40 olgunun hernie diskin yönüne göre sınıflandırılmasında 11(%27 .5) santral, 

26(%65) postere lateral, 3(%,7.5} lateral disk hernisi tespit edilmiştir(Tablo 10). 

TABLO 10: 40 olguda disk herniasyonunun yönü, olgu sayısı, oranları. 

Olgu Sayısı % 

Santral 11 27.5 

Pos taro-1 ate ra 1 26 65 

Lateral 3 7.5 

TOPLAM 40 100 

40 olgunun tomografi ile yapılan lumbar intervertebral disklerin taranması 

sonucunda elde edilen veriler klini~ bulgularla kıyaslandı. Hastaların müspet klinik ve 

nörolojik bulguları tomografiyi çeken ve yorumlayan hekime bildirilmediği için objektif 

ölçüler içinde diskin büyüklüğü, seviyesi, tipi ve yönü belirlendi. Hastalar nörolojik 

defisitli olduğu için lumbar bölgede ilgili segmentin ilgili radiksin sıkıştığı sahaya 

dikkatimizi yoğunlaştırdık. Hastalarda hipoesteziden öteyere refleks vetveya motor kusur 

aradığımız için klinik seviye ve segmenti esas kabul ederek tomografi bulgularını 
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yorumladık. Bu esaslara göre hastalar de{ıerlendirildiğinde 34(%85) hastada klinikle 

uyumlu tomografi bulgusu edle edildi. 6(%15) hastada ise klinik olarak düşünülen 

seviyeden baOımsız başka saniyede disik patolojileri görüldü. 

Tedavi sonu yeterince iyileşmeyen 3 hasta operasyonu ka~uı etti. Operasyonda 

bulunan disk patolojisi klinik seviye ve tomografi sonuçlarına uygun bulundu. 

Lumbar intervertebral disklerin tomografi ile taranması sonucunda primer 

patolojiye ilaveten 22 ayrı seviyede sekonder asemptomatik tomografi bulgusu tespit 

edildi. 

Toplam dört hastada spinal stenoz bulgusu tespit edildi. Üç hastada sipinal santral 

stenoz bulunurken birinde NDar recessüs lateralis" bulundu. Spinal stenozlu üç vakanın 

ikisinde iki seviye bulgusu mevcut iken diğerleri tek seviye bulgusu veriyordu. Spinal 

kanal darlığı olan iki vakada bilateral her iki alt ekstremiteye ağrı dağılımı tespit edildi. 

Bu spinal kanal stenozu olan hastaların yaş ortalaması diOer hastalarla 

karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu görüldü. 
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TARTIŞMA 

Disk herniasyon!arına bağlı olarak aluştuğuu teyid edilen 40 akut lumbar kök 

basılı hastaların yaş alratalaması 38.27 olup, 23(%57) hasta erkek, 17(%43) hasta, 

kadın olarak tesbit edildi. 

Kessler (37), disk herniasyanlarıı ile ilgili bir çalışmasında, disk 

h erni asyan la rı nı n en çok 30-40 yaşlarında g eörü ldüğ O nü, kadınlardan çok erkeklerin 

musab olduğunu bildirmiştir. 

Bizim çalışmamızdaki olguların yaş ortalamaları ve erkek-kadın oranı literatür 

bilgisi ile uyum I u I uk göstermektedir( 19 ,3 7). 

Kadınlara göre erkeklerde disk herniasyonlarının sık görülmesi, kişilerin yaşayış 

tarzı, günlük karşı lalşı\an mikro ve makro travmalara maruz kalma sıkı ığı ile izah etmek 

mümkündür. 

Disk he rniasyo n ları n ı n 30-40 yaşlarında sık görülmesi, bu yaşlardaki hastalarda 

nükleus pulposus hala su emebilecek özellikte iken, annulusun incelmiş olması ile izah 

edilmektedir. Nükleus seviyesindeki dejenerasyonun derecesi, nükleusun su tutma 

özelliği, yük dağılımının her yöne yapılabilmesi, ve annulusun bu strese karşı koyabilme 

özellikleri arasındaki bir uyumsuzluk herniasyonu artırmaktadır. Bu orantısızlık 

nü ki e ar d ej ener asyon un başı adı ğ ı 30-4 O yaş/ arın da çok görü ı m ektedir. 1 ı erleyen 

yaşlarda ise fibrosis artmakta sıvı tutma özelliği azalmakta ve böylece streslerin 

annulusa iletilebilme yeteneği kaybolmaktadır. Bu nedenle yaşlı kişilerde akut disk 

p ro ı aps usu nadir görülmektedir( 37). 

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerler kıyaslandığı zaman, hastaların ağrı ve 

paravertebral adale spazm değerlerinde aşikar iyileşmeler elde edildi. 

başlangıçta değişik şiddetle ağrı ve adale spazmı tesbit edilen hastaların tedavi 

sonunda 26(%65) hastada hiç ağrı yokken, 25(%62.5) hastada da paravertebral adale 

spazmının tamamen kaybolduğu müşahede edildi. Diğer hastaların ağrı ve adale spazmı 

değerlerinde belirgin azalmalar o ld u(Tablo 1). 

Başlangıçta 40 hastanın hepsinde j uguler ko mpresyo n testi pozitif iken, tedavi 

sonunda 8 hastada test pozitifliği devam ederken 32 hastada(%80) negatif duruma 

gelmiştir. Yine hastaların skolyozunda %68.1 'lik, \amber lordoz düzleşmesinde %65'1ik 

\yileşme bulgusu elde edi\di(Tablo 2). 

Olguların nörolojik bulgularında, duyu kaybı veya azalmasında %40.5, refleks 

kaybı veya azalmasında %36.8, kuwet kaybı veya azalmasında %54.5 oranında iyileşme 
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elde edildi(Tablo 3). 

40 olgunun bel hareket açıklıklarının, bacak ve sinir germe testinin tedavi öncesi 

ve sonrası değerlerinin istatistiki analizinde bütün değerlerde p<0.0001 seviyesinde 

oldukça anlamlı iyileşme değerleri bulundu(Tablo 4). 

çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların tedavi öncesi ve sonrası fonksiyonel durumu 

değerlendirildiğinde; Başlangıçta 29 (72.5) hastada ileri derecede kısıtlı, 11 hastada 

(%Z7.5) hafif kısıtlı fonksiyonel aktivite gözlenirken, tedavi sonunda 22(%55) hastada 

tam bağımsız fonksiyonel aktivite, 13(%32.5) hastadada hafif kısıtlı, 5 (%12.5) hastada 

da ileri derecede kısıtlı fonksiyonel aktivite devam ettiği görülmüştür(Tablo 5). 

Bu sonuçlar göstermiştir ki, hastaların değerlendirilmesinde kullanılan klinik 

parametrelerinde oldukça anlamlı iyileşmeler elde edildi. Hastalara verdiğimiz 

"Analjezik-myorölaksan, nonsteroid anti inflamatuar, vitamin" kombinasyonundan oluşan 

medikal tedaviye ilaveten, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı dahilinde tatbik 

ettiğimiz "Yüzeyel sıcaklık, Derin sıcaklık, traksiyon, exersiz" tedavisi klinik bulgularda 

önemli iyileşmeler sağlamıştır. 

Akut dönem yatak istirahati, hastanın yatak pozisyonunun ayarlanması, disk içi 

basıncı artırıcı hareket ve pozisyonlardan kaçınılmasına ilaveten medikal tedavi ve F T R 

programı uygulaması akut disk hernili vakalarda genelde kabul görmüş klasik bir tedavi 

rn etod udu r( 1 9, 35 ,3 6, 37, 50). 

Hastaların vertebral bulgularında meydana gelen iyileşmeyi tatbik ettiğimiz tedavi 

metodu ile izah edebiliriz; uygulanan ilaçlar ağrıyı, adele spazmını, ödemi azaltırken 

verilen yüzeyel sıcaklığın "aneljezik, sedatif" etkisi vardır. Sürekli ultrasonun derin 

dokulara kadar nufuz edebilen ısıtıcı, analjezik, kas gevşetici, metabolizmayı 

hızlandırıcı, periferik arterlerde vazodilatasyon yapıcı ve dolaşımı regüle edici etkileri 

vard I r(23 ,30 ,39 ,40 ,50 ,62). 

Uygulanan traksiyonun spazm çözücü, intradiska\ basıncı düşürücü etkisi vardır. 

sunun düşmesi hernie diskin tekrar eski yerine dönmesine imkan sağlayabilir(19). 

Traksiyonun ayrıca ağrıyı azaltıcı, konnektif dokuda sıvı değişimini düzenleyici, arteryel, 

venöz velenfatik akım düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir(23,30,40,50). 

Fast (19), Hernie diskin si~ir kökünü komprese ettiği zaman kimyasal, 

immunolojik ve inflamatuar bir cevap oluşmasını proveke ettiğini bildirmiştir. Disk 

paıolojisi nedeniyle opere edilen has!aların spinal sinir kılıflarının histolojik incelemesi 

sonunda perineiriumda hiperplazi ve kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu 

bulunmuştur. Bu inflamatuar cevap siyatik ağrının oluşmasında esas etken olduğu aynı 
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araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. 

Hastalara uyguladığımız tedavi metodu ile inflamatuar cevabın azalması, ödemin 

çözülmesi, intradiskal basıncın düşmesi kendini klinikte ağrı, adele spazmı, skolyoz, 

ıomber!ordoz düzleşmesi, juguler kompresyon testi pozitifliği gibi bulgulardaki 

düze!melerle gösterecektir. 

Nörolojik bulgularda meydana gelen düzelme vertebral bulgularla kıyaslandığı 

zaman daha düşük oranda gerçekleşti. Bunun sebebi, sinir köküne bası yapan primer ve 

buna bağlı olarak oluşan sekonder faktörlerde düzelme elde edilirken nörodefisitlerdeki 

düzelmenin daha uzun bir zaman diliminde olabilmesidir. 

Sinirde neurotmesis meydana eldiği zaman harab olmuş motor nöronun tekrar 

rejenerasyonu ve bununla ilgili motor ünitenin tekrar iş görebilir duruma gelmesi 

mümkün değildir. Aksanotmezis durumunda bası kalktığı zaman proksimalde daha hızlı 

distalde daha yavaş olmak üzere sinir rejenere olur. Sinirin kısa süre bası altında 

kalmasına, hemorejiye, vazonervozum ve kan sinir bariyerindeki değişikliklere bağlı 

olarak neuropraxi veya fizyolojik blokaj oluşabilir. Böyle olgularda iyileşme genellikle 

ilk birkaç haftada olur. Kas 20 gün içerisinde tamamen normal görevini yapabilecek 

duruma geJir(57,59). 

Bu açıklama_ların ışığında diyebiliriz ki, nörolojik bulguların geriye dönüşü 

sinirde oluşan tahribatın derecesi ile direk olarak ilgilidir. Sinir rejenerasyonu daha 

uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilir. Biz hastaları ortalama dört haftalık bir 

tedavi peryodu sonunda değerlendirdiğir:niz için sinir rejenerasyonu tamamlanmamış 

olabilir, iyileşme hala devam ediyor olabilir. Vakaların belli bir yüzdesinde görülen 

iyileşme -patolojinin cinsine bağlı olarak -beklenen bir sonuçtur. 

Tablo 4' de görüldüğü gibi bel hareketlerinde anlamlı iyileşmeler oldu(p<D,0001 ). 

su iyileşme verilen tedaviye bağlı olarak ağrı, adale spazmının azalması, herniye olan 

diskin sinir kökü ve duraya olan irritasyonunun derecesi, sinir kökünü komprese eden 

mekanik, biyokimyasal, immünolojik faktörlerin geriye dönmesi ile ilgili olabilir. 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası değerleri fonksiyonel olarak 

değerlendirildiğinde görmekteyiz ki, başlangıçta 29 kişi ileri derecede kısıtlı, 11 kişi 

hafif kısıtlı fonksiyonel aktivite gösterirken, normal-tam bağımsız fonksiyonel aktivite 

gösterebilen hasta mevcut değildi. 

Tedavi sonunda 40 hastadan 22 tanesi tam bağımsız, 13 tanesi hafif kısıtlı, 5 

tanesin de ise ileri derecede kısıtlı fonksiyonel aktiviteye sahip oldukları tesbit edildi. 

Başlangıçta tam bağımsız-normal fonksiyonel aktivite gösteren hasta mevcut değilken 
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tedavi sonunda 22(%55) hasta tamamen normal problemsiz duruma geldi. 5 hastada 

fonksiyonel hiçbir iyileşme elde edilmezken, 13 hastanın şikayetlerinde belirgin 

düzelmeler elde edildi. Bu değerlerin anlamı akut disk hernisi tanısıyla takip ettiğimiz 

hastalara uygulanan tedavi metodunun ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir (Tablo 

5). 

Çalışmaya aldığımız 40 olgunun tomografi sonuçlarına baktığımızda, bu!ging 

%7.5, protrüzyon '%27.5, ekstrüzyon %52.5, sekestrasyon %12.5 oranında tesbit 

edildi(Tablo 8). 

Jakson (32) ve arkadaşları 1988 yılında yaptıkları bir çalışmada bizim 

bulduğumuz sonuçlarla uyumlu sonuçlar yayınlamışlardır. Bu çalışmada bulging %2.4 

oranında, sekestre disk %27.5 oranında bulunmuş. Bu oranlara göre bakıldığında biz 

bulgingi daha yüksek, sekestre disk oranını daha düşük oranda tesbit ettik. Jakson ve 

arkadaşları bu çalışmayı124 hasta üzerinde yapmışlar. Bizim hasta kabul 

kriterlerimizin fazla olması, akut vakaların çalışmaya dahil edilmesi, vaka sayısının 

azlığı gibi faktörlerin disk patolojilerinin belirlenen yüzdeleri üzerinde etkili olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Tablo(9)'da görüldüğü gibi disk herniasyonu, L3-L4 de %7.5, L4-L5 de %52.5, 

Ls-Sı de %40 oranında ıesbit edilmiştir. 

Disk herniasyonlarının yukarda belirtilen dağılım yüzdesi birçok araştırmacı 

tarafından desteklenmiş olup, bu değerlerin doğruluğu birçok radyolojik tanıyı takiben 

uygulanan cerrahi operesyonlar sonucunda teyid edilmiştir(B,32,33,41,44,50). 

Tablo (1 D)'da görüldüğü gibi disk herniasyonlarının yönünün 

sınıflandırılmasında; santral disk hernisi %27.5, postero-lateral disk hernisi %65 , 

ıateral disk hernisi %7.5 oranında tesbit edildi. 

Lukin(41) ve arkadaşları 1988 yılında yaptıkaları bir çalışmada postero-lateral 

disk hernisinin %60, Santral disk hernisinin %30 lateral disk hernisinin %10 oranında 

görüldüğünü bildirdiler. Görüldüğü gibi bu sonuçlar bizim sonuç!arımızla uyumluluk 

göstermektedir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi; annulusun lifleri posterior kesimde birbirlerine 

göre daha parelel bir dizilim göstermektedirler. Nükleusun posteriora daha yakın olması, 

annu!usun liflerinin posteriorda daha zayıf olması, posterior longitidunal ligamentin 

ıumbar bölgede diğer bölgelere göre daha zayıf olması posterior ve posterolateral disk 

herniasyonlarının fazla görülmesine sebeb olmaktadır(35,44). 
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40 hastanın tomografik ve klinik bulgu!arı kıyaslandığı zaman görülmüştürki, 34 

hastanın tomografik ve klinik bulguları birbirleriyle uyumluluk gösterirken, 6 hastanın 

klinik ve tomografik bulguları birbirlerini desteklememiş, klinikten bağımsız ve ilgisiz 

radyo!ojik sonuçlar rapor edilmiştir. Bilgisayarlı tomografinin disk patolojilerini 

tanımlamada %,75 ile %94 değerleri arasında değişen bir doğrulukla başarılı olduğuna 

dair yayınlar mevcuttur(11,21,22,24,32,33,56). 

Biz yaptığımız çalışmada klinikle tomografik bulgular arasında %85 oranında 

uyumlu, %15 oranında ise uyumsuzluk tesbit ettik. Disk patolojilerinin tomografi ile 

belirlenmesinde %20'1ere varan oranlarda yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik 

görülebildiğine dair yayınlar mevcuttur(12,21,31,38,41,44). Tomografinin başarısı 

tabii ki bir dereceye kadar cihazın teknik özelliği ile yakından ilgilidir. 

Klinik bulgularla her zaman tam doğru olarak disk seviyesini belirlemek mümkün 

oımayabilir(52). Bu hususu da dikkate alarak tomografinin gerçek başarısının 

belirlenebilmesinde eldeki bulguların cerrahi operasyonla elde edilen bulgularla 

kıyaslanması en uygun olanıdır. Bizim vakalarımıza cerrahi operasyon uygulanmadığı için 

bulduğumuz değerlerin literatür bilgilerini desteklediğini söylemekle yetinmek zorunda 

kaldık. 

Çalışmaya aldığımız 40 hastanın 120 adet intervertebral disk seviyesinin 

taranması sonucunda kliniği destekleyen primer patolojiye ilaveten klinik bulgulara 

yansımayan, asemptomatik, seconder 22 ayrı disk patolojisi tomografik inceleme ile 

tesbil edilmiştir. 

Roukuz (52) ve arkadaşları1990 yılında 200 vaka üzerinde yaptıkları çalışmada 

cerrahi sonuçlara göre %20 oranında asemptomatik seconder disk lezyonlarının tesbit 

edildiğini yayınladılar. 

Tablo (6)'da görüldüğü gibi tedavi öncesi ve tedavi sonrası tomografileri 

karşılaştırıldığında, 39 hastanın (%97.S)birinci ve ikinci tomografilerde aynı disk 

patolojilerinin sebat ettiği görülürken, bir hastada musab olan sinir kökünün ilgili disk 

materyalinden kendini hafif bir şekilde kurtarmış olduğu gözlendi. 

Hernie olan disk dokusunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası milimetrik ölçümü ile 

elde edilen değerlerin istatistiki analizi sonucunda P>0.5 seviyesinde oldukça anlamsız 

sonuçlar elde edildi (Tablo 7) Tablo 6 ve ?'de görüldüğü gibi tedavi sonunda hernie diskin 

büyüklüğünde anlamlı bir küçülme elde edilemedi. Bir hastada görülen sinir kökünün 

serbestleşmesi ve milimetrik ölçümlerdeki çok ufak farkların oluşmasının inflamatuar 

cevabın azalması, ödemin gerilemesi sonucunda hernie disk materyalinin sınırlarının 
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netleşmesinin neticesi olduğunu düşünmekteyiz. 

Buraya kadar olan incelemelerimiz göstermiştir ki, hastaların klinik bulgularında 

bütün parametrelerde çok anlamlı iyileşme değerleri elde edillrkon, bu iyileşmeyle 

uyumlu hernie disk dokusunda küçülme, regresyon, rezorpsiyon tesbit edilemedi. Hasta 

iyileşirken kütlesel disk dokusunda küçülme, kaybolma olmadığına göre iyileşmeye etki 

eden diskin kütlesi, büyüklüğü, mekanik baskısının ötesinde başka faktörlerin olması 

gerekir. 

Klinik olarak tedavi sonu hiçbir şikayeti olmayan 22 hastanın tomografik 

sonuçlan ile, klinik olarak hiç iyileşmemiş 5 hastanın tomografik sonuçları arasında 

tedavi öncesi ve sonrası değerlerde bir fark olmayışı iyileşmenin diskin kitle etkisinin 

ötesinde başka faktörlerin tesiri altında olduğunun bir delilidir. 

önceden belirttiğim gibi hernie diskin regresyonu ile ilgili yeterli bilginin 

literatür taraması sonucu mevcut olmadığını tesbit ettik. 

Lumbar veya servikal hernie nükleus pulpozusu olan hastaların cerrahi olmayan 

metod1ar1a büyük bir yüzdesinin asemptomatik hale gelmesi araştırmacıların spontan disk 

regresyonundan şüphelenmelerine ve düşünmeye başlamalarına sebeb olmuştur. 

Bilgisayarlı tomografinin keşfine kadar regresyonun demostrasyonu sık sık myelografi 

gerektirecekti ki; myelografi eğer klinik iyileşme olmuş ise endike olmayacaktı{59). Bu 

sebebten dolayı tomografinin tıbbın hizmetine girdiği yıllara kadar iyileşen disk hernili 

vakalarda hernie diskin akibeti yeterince takip edilememiştir. o dönemlerde disk 

regresyonu düşünce bazında kabul edilen faraziyeden öte bir anlam ifade etmemekteydi. 

Bilgisayarlı tomografinin yaygın olarak kullanımı ile birlikte daha fazla film çekme 

irnkanı elde edilmiş ve bu hususta ilk objektif değerler elde edilmeye başlanmıştır. 

Semptomatik lumbar disk herniasyonunun klinik gidişi değişkendir ve genellikle 

önceden bilinmez. Bel ağrısı ve radikü\opati; kalabilir, kötüleşebilir, azalabilir veya 

hatta tam olarak kaybolabilir. Uzun ve kısa semptomsuz aralıklarından sonra tekrar 

görülen ataklar oldukça yaygındır. Bel ağrısı ve radikülopatinin bir akut atağı genellikle 

konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Eğer iyileşme olmuşsa veya remisyona girmişse 

bilgisayarlı tomografi genellikle yapılmaz. ihtimaldir ki, bu tip vakalar akut disk 

herniasyonları olabilir(61 ). 

Ellenberg(14) ve arkadaşları 1989 yılında hernie nücleus pulpozusun regresyona 

uğradığını bildiren iki vaka raporu yayınladılar. Her iki vakada bel ve bacak ağrısı 

olduğunu, EMG tekniği ile ve fizik muayene ile kesin olarak lumbar radikülopati teşhisi 

konulduğunu, her iki hastanın konservatif tedavi gördüğünü, hastaların semptomsuz 
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olduğu bir dönemde (Biri 3 ay, diğeri 4 ay sonra) tomografilerinin tekrar çekildiğini, 

klinik iyileşme ile orantılı majör rezolüsyon bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Teplick ve Haskln(61) 1985yılında 55 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, 11 

vakada hernie nükleus pulpozusun aşikar regresyonu veya hernie diskin tamamen 

kaybolduğunu, kontrol bilgisayarlı tomografi ile tesbit ettiklerin! yayınladılar. Bu hernie 

nükleus pulpozusu regresyona uğrayan 11 vakanın ikisi semptomsuz seyrederken, 

semptomlu 9 hastada orijinal herniasyona bağlanan semptomların ya, kaybolduğunu ya da 

tüm vakalarda azaldığını, bu disk hernili vakaların hiçbir tedaviye tabii tutulmadıklarını, 

bazı hastalarda egzersizin tek tedavi şekli olduğunu, bildirdiler. Çalışmaya dahil olan 

hastalardan 39 tanesinde tomografi bulgularının aynı veya daha ileri patoloji gösterdiğini, 

regresyon görülen 11 hastada orijinal tomografiler arasındaki zaman intervalinin (5 ay 

ile 3 yıl) arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. 

Yine aynı araştırmacılar yukarda bahsi geçen çalışmalarında ilgi çekici bir özellik 

olarak, asemptomatik seyirli olan ve kalsifiye diskli hastalarda da regresyonun ve diskin 

kaybolmasının rastlandığını rapor etmişlerdir(59). 

Schultz ve arkadaşları (54) 1986 yılanda 129 hasta üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, çalışma şartlarına uygun 21 hastayı üç basamaklı kollservatif tedaviye 

aldıklarını, başlangıç tomografilerinin çekildiğini, konservatif tedavinin sonunda ağrısız 

durumdayken ortalama 276 gün sonra tekrar tomografilerinin çekildiğini, hiçbir vakada 

progresyon görülmediğini, 14 vakada klinik olarak şikayeti olmamasına rağmen 

persistant disk hernisi formunda değişmemiş tomografi bulguları gösterdiğini, 2 hastada 

ılımlı, 5 hastada ise aşikar regresyon bulunduğunu yayınladılar. Bu çalışmada belirtilen 

bir önemli husus da regresyon tesbit edilen 5 disk hernili vakanın 3'ünde kontrol 

tomografide -Daha önce müşahade edilmeyen- "Vakum fenomeni" nin ilave olduğunu 

bildirdiler. 

üç hastada ise, ilk tomografilerinde "sekestration" tanısı konmuş olup bunlardan 

ikisinde bilgisayarlı tomografi kontrol tetkikte "sekestration" un hacminde azalma 

olduğunu, diğer vakada ise recessus lateralis önünde bulunan sekestrin artık 

gösterilemediğini yayınladılar. Bu çalışmada regresyon tesbit edilen disk hernili grubun, 

tomografik değişiklik görülmeyen gruptan yüksek yaş ortalaması ile ayrıldığını 

bildirdiler( 40.6yakanşı n-, 40.8). 

Yine aynı araştırmacılar massiv disk herniasyonlu vakalarda da disk 

regresyonunun görüldüğünü tesbit ettiler(54). 

Buraya kadar sıraladığımız disk regresyonu ile ilgili çalışmaların hepsinde bazı 
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ortak özellikler tesbit ettik; bunları sıralarsak; 

-Aşikar regresyonun daha çok -kaide olmasa da- massiv disk hernilerinde 

gözlenmesi(54). 

-Regresyon tesbit edilen vakaların yaş ortalamasının regresyon görülmeyen gruba 

göre daha yüksek olarak tesbit edilmiş olması. 

-Sekestre disk herniasyonlu vakalarda regresyon fenomenin diğer tip disk 

herniasyon!u vakalara oranla daha fazla gözlenmesi. 

-Regresyonlu grup hastaların birinci ve ikinci tomografi arasındaki zaman 

intervalinin diğer gruplara göre daha uzun bulunmuş olması. 

_ "Vakum fen om enli" dejenere disk bulgusu veren vakalarda regresyon 

fenomeninin daha fazla gözlenmesi. 

-Regresyon fenomeni sık karşılaşılan bir olgu değildir. Klinik bulgulara kıyas 

yapılabilecek kadar vaka rapor edilmemiştir. 

Günümüzde diskin regresyonunun hangi yolla olduğu hala spekülasyonlara açıktır. 

Vaka sayısının azlığı nedeniyle klinik iyileşmelerle bağlıntısı kurulabilmiş değildir. 

Diskin in reg resyo n unun teorik olarak _ 3 yolla olabileceği bildiri im işti r(61). 

-Hernie nük!eus pulpozusun dehidratasyonu ve büzülmesi, 

-Annulustaki yırtıktan nüklear materyalin tekrar annulus içine dönmesi, 

-Annulustan uzak bir yerde fragmantasyon ve nihayet sekuastrasyon. 

R eg resyon gözlenen has tal arın birinci ve ikinci ta mog rafil eri arasındaki zaman 

intervalinin uzun olması regresyonda hernie nükleus pulpozusun dehidratasyonu ve 

büzü\mesinin rolü olabileceğini akla getirmektedir. Massiv disk herni\erinde fazla 

görülmesi debu ihtimalin lehine bir destek bulgusu olarak kabul edilebilir. 

Hernie diskin iki vertebra korpusu arasına tekrar geri dönmesi hemen hemen 

kabu ı ed i I m ediği için reg re syon kav ram ı n ı n pa to morfolojik seyri yeterince izah 

edemeyeceği göz önünde tutu\m alıdır. Otörler tomog rafik iyileşmeyi diskin büzüşmesi, 

resorptionu, veyahut da yer değiştirmesi yoluyla küçülmesinin mümkün olabileceğini 

kİinik düşüncelerini teyid etmek maksadıyla kabul etti\er(54). 

Biz çalışmamızda kilinik olarak aşikar iyileşme bulgular elde etmemize rağmen, 

hernie disk dokusunda küçülme bulgusu elde edilemedi. Regresyon fenomenin görüldüğü 

çalışmalarda orijinal ve kontrol tomografiler arasında uzun bir zaman dilimi olduğunu 

görüyoruz(54,61). Biz çalışmamızda hastalara, tatbik ettiğimiz FTR ve Medikal tedaviden 

sonra -ortalama dört hafta- hemen kontra I tomografisi çekildi. iki tomografi arasındaki 

zaman diliminın kısalığı nedeniyle disk regresyonuy\a karşılaşmamış olabiliriz. Hastaları 
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daha uzun süre takip etme imkanımız olsaydı, muhtemeldir ki, klinikten bağımsız disk 

regresyonu ile karşılaşacaktık. Başlangıçta belirttiğim gibi biz hernie diskin zamana göre 

akibetinl takibetmekten ziyade, klinikle olan ilgisini araştırmayı kendimize hedef seçtik. 

Bu yüzden hastaların klinik bulgularında elde edilen iyileşmenin akabinde hemen kontrol 

tomografileri çektirdik. 

Bizim çalışma grubundaki hastaların yaş ortalamasının-Hasta kabul kriterleri 

nedeniyle- nispeten daha düşük olmasının•Yaşlr hastalarda disk regresyonunun daha fazla 

görüldüğü hipotezi doğruysa-disk regresyonunun tesblt edilemeyişinde dikkate alınması 

gereken bir faktör olarak kabul edilebilir. 

Regresyonun klinik olarak iyileşen vakalarda çok görüldüğü belli olmadığına göre 

hernie olan disk materyalinin kompressif etkisinin klinik iyileşmeyi izah etmeyeceği 

ortadadır. 

Akut kök basısı sendromunun klinik bulguları için mekanik faktörlerin yanısıra 

muhtemelen; radiküler kan temini, sinir kökü ödemi ve hatta biyokimyasal değişiklikler 

sorumlu olabilir. Böyle bir bozukluğun neticesi •Sinir kökü ödemi gibi• fıtıklaşmış disk 

dokusu tarafından örtülebilir; gizlenebilir ve bundan dolayı tomografide nisbi olarak 

nadir müşahede edilir. O halde bilgisayarlı tomografide kök basısı tablosu haJA kalıcı 

olduğu halde fonksiyonel kaybın tekarar yerine gelmesinin klinik bir iyileşme meydana 

getirdiği düşünülebilir(54). 

Prolabe olmuş hatta sekestre olmuş disk dokusunun regresyon bulgusu hala 

yeterince izah edilememektedir. Bazı araştırmacılar; yaptıkları çalışmalarda foramen 

intevertebrale damarları ile bağlantı içinde kalarak omurga korpusu spongioz dokusundan 

gelerek histopatolojik olarak yeni damarlanmanın nasıl oluştuğunu tarif ettiler. 

Bu damarlanmayı iyileştirici bir seyir olarak düşünürsek, yine aynı 

araştırmacılar 1000 vakanın üçte birinden fazlasında operatif olarak elde ettikleri ve 

histopatolojik olarak tetkik ettikleri disk dokusunda tarif edilen iyileştirici fenomeni 

bulduklarını bildirmişlerdir. Mamafih böyle geniş bir rezorpsiyonun yeniden bir 

damarlanmadan dolayı mümkün olup olmayacağı invivo müşahadeler mümkün olana kadar 

uzun süre karar verilemeyecektir(1, 11,54). 

Hernie veya sekestre disk dokusunun terminal kauda bölgesine asymptomatik kayış 

şeklinde gitmesi muhtemeldir ve düşünülebilir. Böylece evvelce musab olan omurga 

segmentleri arasındaki kompresyon etkisi ortadan kalkmış olabilir. Bu hipotez için aşikar 

regresyon fenomenli grubun disk hernilerinin bilhassa büyük olduğu söylenebilir(54}. 

Spinal sinir kökleri periferik sinirlerden farklı olarak epineirium ihtiva 
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etmezler. Kökler zayıf bir piame1er tararfından çevrilmişlerdir. Bu anatomik düzenleme 

spinal köklerin beslenmesini kolaylaştırıp hareket kabiliyetini artırmaktadır. Bu sinir 

köklerinin epineuriumdan yoksun olması, travmalara karşı radiksleri korumasız bırakır. 

Mekanik ve kimyasal bir proçes sonucunda oluşan perineural fibrozis ve iskemiden, 

biriken kimyasal metabolitlerden radiksler, epineirium yokluğundan dolayı daha fazla 

etkilenmektedirler. Mekanik ve kimyasal faktörlerin etkisi ile oluşan iskemi sonucunda 

sinir beslenmesi bozulmaktadır. Hernie diskin kompresyonu sonucu sinir köklerinde 

kimyasal ve immünolojik cevap oluşabilmektedir. Histolojik incelemelerde disk hernisine 

bağlı olarak siyataljisi olan hastalardan opere edilenlerde perineiriumda hiperplazi ve 

kronik inflamatuar hücre cevabı elde edilmiştir(19). 

Bizim kanaatimize göre hemie diskin kompressif etkisi ile -travmalara karşı daha 

az· korunmuş olan• sinir köklerinde ödem oluşmakta ve buna bağlı olarak sinir beslenmesi 

bozulmakta, toksik maddeler birikmekte ve radikslerde olayın şiddeti ile bağlantılı 

biçimde değişik derecelerde harabiyet oluşmaktadır. 

Hastalara verilen anti inflamatuar ajanlar ve ilaveten uygulanan ultrason 

tedavisinin inflamasyonu azaltarak sinir beslenmesini düzenlediği düşünülebilir. 

Ultrasonun kanlanmayı artırıcı, dolaşımı düzenleyici etkileri olduğu düşünülecek olursa, 

klinik tablonun seyrine olumlu katkısı olacağını söyleyebiliriz(23,30). 

Buraya kadar olan tartışmalardan anlaşılmaktadır 'ki, klinik gidiş tomografik 

iyileşmeden tamamen farklı ve bağımsız seyretmektedir. Hernie diskin regresyonu sık 

rastlanılan bir olgu değildir. Hangi tip vakalarda regresyonun görüleceği önceden 

bilinemez. Chymo-papain enjeksiyonu yapılmış disk hernili vakalarda hernie disk 

dokusunun 6-7 ay persiste kaldığı düşünülecek olursa regresyon olgusunu uzun bir zaman 

dilimi sonrasında beklemek lazımdır(14). Yine de hernie diskin akibetinin ne olacağının 

belirlenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Hernie diskin tomografideki bulgulara bakarak hangisinin konservatif tedavi ile 

iyileşeceğini belirlemek önceden imkansız olduğuna göre, disk regresyonunun klinikten 

bağımsız bir olgu olduğuna ve sık rastlanılan bir durum olmadığına göre hangi tip 

herniasyon olursa olsun başlangıçta konservatif tedaviye alınmasının uygun olacağını 

düşünmekteyiz. 

Rediküler kan temini ve yeni damar oluşumunun hernie diskin kanalize olmasında, 

sinir kökünün tekrar beslenerek fonksiyon görmesinde etkili olduğu varsayımı(1 154 159) 

doğru kabul edecek olursak, hastalara uyguladığımız sürekli ultrasonun derin dokulara 

kadar nüfuz edebilen ısıtıcı etkisi, analjezik, kas gevşetici, metabolizmayı hızlandırıcı, 
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perife rik arterlerde vazodi la tasyo n yapıcı ve dalaşı mı regü le edici etkilerinin toksik 

maddelerin sinir kökünden uzaklaştırılmasında ve vaskülarizasyonun artırılmasında hiç 

şüphe yokki, büyük katkısı olacak ve hastaların fonksiyonel iyileşmesi hızlanacaktır. 

Tartışmamızı burada noktalarken birkaç hususu belitmekte yarar görmekteyiz: 

Tomografinin disk hernilerin teşhisinde çok önemli katkıları olan bir tanı metodu 

olduğu görülmüştür. Bir hastanın tomografi raporuna bakarak iyileşip iyileşmeyeceğine, 

konservatif mi yoksa cerrahi tedavi mi görmesi gerektiğine karar verilemez. Klinik 

iyileşmeyi tomografik iyileşme takip etmediği için tomografik kontrolün hasta takibinde 

yeri yoktur. Münferiden görülen "disk küçülmesi" hadisesinin nasıl olduğu spekülasyona 

halen açık olup hastanın kliniğinden bağımsız bir seyir izlemektedir. Hastanın 

iyileşmesinde birden çok faktörün etkili olduğu kanaati mevcuttur. Hastada görülen 

iyileşme derecesi hernie disk materyalinin kitle etkisinin ötesinde diğer sekonder 

faktörlerde elde edilebilen düzelmelerle yakından ilgilidir. Massiv disk hernilerinde bile 

klinik iyileşebildiğine göre hastaları cerrahiye göndermeden önce konservatif yöntemlerle 

tedavi etmeye çalışmalı, operasyon bilahare düşünülmelidir. Daha önce bildirdiğimiz 

rn ut lak cerrahi endikasyonları nda hastaların hemen cerrahiye sevk edilmeleri 

gerekecektir. 
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SONUÇLAR 

1- Akut disk herniasyonlu hastalarda medikal tedaviye ilaveten uygulanan fizik 

tedavi ve rehabilitasyon programının etkili bir tedavi metodu olduğu görüldü. Hastaların 

klinik bulgularında büyük oranlarda iyileşmeler elde edildi. 

2- K!inik iyileşmeye paralel olarak hernie olmuş disk dokusunda küçülme veya 

kaybo!ma tesbit edilmedi. Bir başka deyişle diskin regresyonu görülmedi ... Klinik olarak 

iyileşen hastalarla iyileşmeyen hastaların kontrol tomografileri arasında fark 

bulunamadı. 

3- Disk hernilerinin teşhisinde bilgisayarlı tomografinin etkili ve güvenilir bir 

metod olduğu gözlenirken, klinik iyileşmeyi tomografik bulgulardaki iyileşmenin takip 

etmediği tespit edildi. 

4- Sonuç olarak diyebiliriz ki, k!inik iyileşmeye, hernie olmuş disk dokusunun 

kompressif etkisinin ötesinde ilave başka faktörlerin etki ettiğini düşünmekteyiz. 

Hastaların büyük bir kısmı uygulanan konservatif tedaviden fayda gördüğüne göre ve 

başlangıçta hangi hastanın konservatif tedaviden fayda göreceğini ayırma imkanımız 

olmadığına göre mutlak cerrahi endikasyon taşımayan akut disk herniasyon!u hastaların 

hepsine konservatif tedavi şansının verilmesi, şayet fayda görmezlerse cerrahi girişimin 

düşünülmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı. 
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ÖZET 

Bu çalışma, disk herniasyonuna bağlı olarak oluştuğu teyid edilen, akut tumbar 

kök basılı 40 hastanın tedavi öncesi ve sonrası klinik ve tomografik bulgularının 

kıyaslanması amacıyla yapıldı. 

Hastaların hepsi medikal tedaviye ilaveten FTR programına dahil edildiler. 

Medikal tedavi programı çerçevesinde; "Analjezik•myorölaksan, nonsteroid anti 

inflamatuar, Bkompleks vitaminlerinden" oluşan ilaç kombinasyonu order edildi. 

FTR programı dahilinde; MZ, 20 dakika lumba•sakral bölgeye toplam 20 seans 

uygulandı. ULTRASON: 1.5 WatVcm2 ye 1 O dakika lumbo•sakral paravertebral adalelere 

toplam 20 seans uygulandı. INTERMITTENT TRAKSIYON: Hastaların ağrı toleransına göre 

belden 20 dakika toplam 20 seans tatbik edildi. EXERSIZ: Karın ve bel adalelerini 

kuvvetlendirici izometrik ve izotonik exersizler 20 dakika toplam 20 seans olmak üzere 

fizyoterapist kontrolünde yaptırıldı. 

Hastalar tedaviden önce ve tedaviden sonra olmak üzere iki kez tomografiye 

gönderildiler. 

Yapılan tedavi sonunda hastaların, adale spazmı, ağrı, skolyoz, lombar lordoz 

düzleşmesi, bel hareket açıklıkları, bacak ve sinir germe testi, juguler kompresyon testi 

gibi klinik parametrelerde büyük oranda iyileşmeler elde edildi. Hastaların nörolojik 

bulgularında ise daha düşük oranda iyileşme bulguları elde edildi. 

Hastaların fonksiyonel yönden değerlendirilmesinde ise; Başlangıçta 29 hasta ileri 

derecede, 11 hasta hafif derecede, kısıtlı aktiviteye sahipken, tedavi sonunda 22 hasta 

tamamen normal fonksiyonel aktiviteye ulaşırken 13 hastanın şikayetlerinde belirgin 

derecede azalma olmuş 5 hasta da ileri derecede fonksiyonel kısıtlılık devam etmiştir. 

Başlangıç tomografide değişik tip ve seviyede disk herniasyonları tesbit edildi. 

Kontrol tomografide hernie olmuş disk dokusunda küçülme, yer değiştirme, kaybolma 

ıesbit edilemedi. Bir hastada musab olan sinir kökünün hernie disk dokusundan kendini 

hafif kurtardığı gözlemlendi. Bu değişiklik sinir kökü ödeminin, inflamasyonun 

azalmasına bağlı olarak hernie disk dokusunun sınırlarının daha iyi seçilebilmesine 

bağlandı. 

Sonuç olarak, hastaların klinik bulgularında büyük oranda iyileşme elde edildi. Bu 

iyileşmeye paralel hernie disk dokusunda küçülme veya kaybolma olmadı. Şikayeti devam 

eden ve etmeyen hastaların kontrol tomografileri arasında fark bulunamadı. 

Disk hernilerinin teşhisinde tomografinin çok etkili bir teşhis metodu oduğu 
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gözlenirken, klinik iyileşmeyi tomografik olarak takip etmenin imkansız olduğu 

görülmüştür. 

Klinik iyileşmeye hernie diskin kompressif etkisini artıran ilave başka 

faktörlerin etkisi olduğunu düşünmekteyiz. 

Konservatif tedavi yönteminin hastaların büyük bir bölümünde etkili olduğu 

gözlemlenmiştir. Hastaların hangisinin bu tedavi yöntemi ile iyileşebileceği kesin olarak 

bilinemediğine göre, mutlak cerrahi endikasyon taşımayan hastaların hepsine konservatif 

tedavi şansının verilmesi, şayet iyileşmezlerse cerrahinin düşünülmesi gerektiğinin 

uygun olacağı kanaatindeyiz. 
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HASTALARIN iSiM VE PROTOKOL NUMARALAR! 

1- N.Y - 11960 
2- G.ô - 12117 
3- F.K - 12047 
4- F.Y - 13510 
5- M.T - 14294 
6- O.K - 14399 
7- Ş.G - 14888 
8- A.K - 15218 
9- N.A - 14889 

1 O- i.S - 15074 
11- M.T - 15379 
12- E.T - 55 
13- M.D - 16269 

14- N.P - 853 

15- A.T . 135 

16- A.T . 262 
17- Ş.O - 649 

18- Y.E - 2817 

19- N.Ç - 1978 

20- T.E · 2045 

21- T .K - 21 2 7 

22- S .T - 3 9 7 6 

23- Ş.K - 2936 

24- N.O - 3 1 o 2 

25- H.Ç • 3364 

26- M.Ş - 3362 

27- A.K - 3694 

28- M.O . 3740 

29- B.Y · 6478 

30- Z.A - 7358 

31- A.A - 9660 

32- E.T - 9585 

33- M.T - 10046 
34- Y.G - 10379 
35- S.Ö - 10374 
36- A.G - 10093 
37- s.s - 10102 
38- I.A - 10154 
39- I.B - 9810 
40- H.P - 10027 


