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Başarısız Bel Cerrahisi  Sendromunda-Spinal Kord 
Stimulasyonu 

Hasta seçim kriterleri  ve algoritmalar 



BBCS-postlaminektomi 

sendromu 

Karmaşık 
Çok yönlü 
Sosyoekonomik 
Psikososyal 
Çözülmesi ??? 

 



FBSS-postlaminektomi sendromu… 

Bel cerrahisi sonrası bel±bacaklarda dayanılmaz ağrı, 

fonksiyon kaybı 

QoL, depresyon 

Predisposan faktörler:residüel-reküren disk, postoperatif sinir 

komp.,skar dokusu varlığı, depresyon, anksiyete, otoimmun 
hast., periferik damar hast., 



Hastanın ve hekimin 

beklentilerinin karşılanmadığı 



ülke, ülke politikası,sosyo-kü-ltürel özellikler,eğitim 







23 Çalışma :1822 hasta 

Heterojen SCS grubu 

Trial dönemde %32 kalıcı uygulanmaması… 

 

TÜRKİYE 

Kasım 2014-kasım 2015 

95 trial-68 implant 

%28 başarısız trial 





? ? 
? ? 

Spinal Kord Stimülasyonu 

güvenlik 

etkinlik 

kostefektivite 

Deneme dönemi 
başarısı 

İşe geri dönme 

‘best clinical practice’ 

zamanlama 

teknoloji 



Hasta seçimi…. 

Hastanın değerlendirilmesi? 

Ağrı tipi? 

Tanı ? 

Ayırıcı tanı? 

Ne zaman ? 

Nasıl? 

Başarılı deneme dönemi? 



! 

!! 



Tanı/Ayırıcı tanı-FBSS 

Primer organik lezyon(cerrahi öncesi+/cerrahi sonrası) 

İkincil organik nedenler 

Sekonder kazançlar 

Psikolojik problemler-davranış bozuklukları 

Fizik muayene (Waddel sign) 

Radyodiagnostik/elektrofizyolojik testler  

Tanısal bloklar 

 



Ağrı  tipleri- FBSS 

Aksiyel/Nosiseptif  

Mikst/ 

Nöropatik+nosiseptif 

Radiküler/ 

Nöropatik  

Uygun medikal,girişimsel tedavi yöntemlerini belirleme 

Uygun implantasyon gereç,zamanlama,uygulama yöntemlerini belirleme… 





Ne zaman?-FBSS 

Doktor visitleri 

Yeni tetkikler  

Yanlış tedaviler 

Yanlış ilaç/ yönlendirmeler 

Tekrar-tekrar yanlış operasyonlar 

!!! 

DCS/FBSS 



Ne zaman?-FBSS 







Preoperatif risk değerlendirmesi-FBSS 

Psikiatrik komorbiditelerin sorgulama formları ile sorgulanması 

 psikopatoloji 

 2.cil kazanç (emeklilik!!!) 

 cihaz taşıyabilirlik 

İmmunsupresyon,diyabet,kronik dermatolojik hastalık,MRSA 
taraması, 



Preoperatif risk değerlendirmesi-FBSS 





60 →46 hasta/16FBSS 

Pre imp.:Pain Disability Index (PDI) 

Beck Depresyon Index (BDI) 

NRS 

NRS de ileri derecede anlamlı azalma 

PDI değerlerinde ileri derecede anlamlı azalma 

 BDI II de anlamlı azalma yok 



Başarılı Deneme Dönemi-FBSS 

>%50 ağrı sağaltımı 

 VAS? 

 QoL? 

İlaç kullanımında azalma 

 özl.opioidler 

Yürüme mesafesi,uyku 
düzeni,işe geri dönme(ev 
hanımı?,futbolcu?) 

Hastanın yorumu,yakınlarının 
yorumu,hekimin yorumu 



MR 

BT 

Miyelo 

nöral terapi 

Akapunktur 

Enjeksiyonlar  

Cerrahiler   

Opioidler 

Adjuvanlar 

NSAİDler 

SCS 

depresyon 

maluliyet 







Bacak ağrısı > bel ağrısı  bel ağrısı > bacak ağrısı 

Tedavi  algoritma- FBSS  







Nöropatik ağrının tespiti 

Konservatif tedaviye yanıt alınamaması 

Psikojenik ko-morbiditeleri ekarte edilmesi 

İleri korektif cerrahi end. bulunmaması 

İmplantasyon kontrendikasyonunun bulunmaması 

İstekli hasta 

Doğru kurum 





Bitirirken……. 

FBSS 

gktalu@yahoo.com 



 



 



 



Tedavi-FBSS  







Tarih vs. 




