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POSTER‹OR DEKOMPRESYON, POSTEROLATERAL FÜZYON VE
3. JENERASYON POSTERIOR ENSTRÜMANTASYON UYGULANAN SP‹NAL
STENOZ HASTALARINDA SEMPTOMLARIN SÜRES‹ VE SAG‹TTAL
KONTURLARIN KORREKS‹YONUNUN KL‹N‹K SONUÇLAR ÜZER‹NE ETK‹S‹
THE EFFECT OF DURATION OF SYMPTOMS AND CORRECTION OF SAGITTAL
CONTOURS ON CLINICAL RESULTS OF SPINAL STENOSIS PATIENTS
TREATED WITH POSTERIOR DECOMPRESSION, POSTEROLATERAL FUSION
AND 3RD GENERATION POSTERIOR INSTRUMENTATION
Berk GÜÇLÜ(1), Alper KAYA(1), Do¤aç KARAGÜVEN(2), ‹. Teoman BENL‹(3)

ÖZET:

ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile kesinleßtirilmißtir. Çal›ßma grubu en az bir y›ll›k
medikal ve en az bir kez fizik tedavi uygulamas›na ra¤men a¤r›lar› geçirilemeyen hastalardan
olußmaktad›r. Klinik de¤erlendirmede Oswestry
maluliyet skalas› (ODS) ve SRS-22 anketi kullan›lm›ßt›r. Tüm hastalar dâhil edildi¤inde preoperatif 34.3 ± 14.4 olan ODS’n›n postoperatif 54.8
± 4.4’e yükseldi¤i, bu düzelmenin istatistiki olarak anlaml› oldu¤u belirlenmißtir (p<0.05). Hastalar›n preoperatif SRS – 22 skorlar› a¤r›, fonksiyon, mental durum, görünüm (self image) ve tedaviden tatmin domainlerindeki ortalama skorlar› s›ras›yla 2.9 ± 1.1, 3.0 ± 0.7, 3.5 ± 1.1, 3.4 ±
1.2 ve 2.7 ± 1.3 ve toplam skor 3.1 ± 1.1 iken
postoperatif istatistiki olarak anlaml› olacak ßekilde tüm hastalarda 4 ve üzeri de¤erlere ç›kt›¤›
saptanm›ßt›r (p< 0.05). Son kontrolde, tüm hastalar dâhil edildi¤inde ODS skorunun ortalama
53.4 ± 5.5’e düßtü¤ü, SRS – 22 anketi skorlar›nda, minimal kay›plar oldu¤u gözlenmißtir. Son
kontrolde hastalar›n nöral kladikasyolar›n›n ortadan kalkt›¤› ve yürüme mesafelerinin belirgin art-

Spinal stenoz spinal kanal, sinir kökü kanallar› veya nöral foramenlerin daralmas›d›r. Daralma
spinal kanal›n kemik veya yumußak doku elemanlar›ndan biri veya ikisinin kombinasyonuyla
olabilir. Klinik olarak bel a¤r›s›, nöral kladikasyo
ve nörolojik bozukluklar görülebilir. Tedavide genellikle konservatif metotlar tercih edilir. Nöral
kladikasyo nedeniyle yürüyüß mesafesi çok k›salm›ß ve medikal tedaviye cevap vermeyen a¤r›ya sahip hastalarda cerrahi tedavi uygulan›r.
Bu çal›ßmada ortalama yaßlar› 61.4 ± 9.9 olan
dejeneratif tipte lomber spinal stenozun cerrahi
tedavileri için posterior geniß dekompresyon,
posterolateral füzyon ve posteriordan 3. jenerasyon enstrümantasyon uygulanan 48 hastan›n
klinik sonuçlar› de¤erlendirilmißtir. Spinal stenoz
bulgular›n›n baßlang›c›ndan cerrahi tedavi uygulanan ana kadar geçen süre ve sagittal konturlar›n düzeltilmesinin klinik sonuçlar üzerinde olan
etkisinin araßt›r›lmas› için bu retrospektif kohort
çal›ßma planlanm›ßt›r. Spinal stenoz tan›lar›, klinik muayene d›ß›nda bilgisayarl› tomografi (BT)
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t›¤›, hastalar›n biri d›ß›nda tamam›nda solid füzyon kitlesi olußtu¤u belirlenmißtir. Pearson korelasyon testiyle klinik sonuçlar›n semptomlar›n
görülme süresiyle ters, sagittal konturlar›n düzeltilmesiyle do¤ru orant›l› oldu¤u saptanm›ßt›r. Bu
çal›ßmada cerrahi dekompresyon endikasyonu
olan hastalarda geniß dekompresyon, posterolateral füzyon ve 3. jenerasyon posterior enstrümantasyon ile klinik sonuçlar›n tatmin edici oldu¤u belirlenmißtir. Ayr›ca, bu çal›ßman›n verileri
›ß›¤›
alt›nda,
cerrahi
uygulamas›n›n
gecirtirilmemesinin ve enstrümantasyon ile lomber bölgenin sagittal konturlar›n›n düzeltilmesinin klinik sonuçlar› olumlu etkiledi¤i fikri elde
edilmißtir.

comes. Apart from the clinical assesment, we
have used computerized tomography, magnetic
resonance imaging modalities to ensure our diagnosis. The research group is composed of the
patients that were at least one year on medications and had at least one set of physiotherapy.
On clinical evaluation we have used Oswestry
Disability Index (ODI) and SRS–22 (Scoliosis
Research Society) questionnaire. When we include all the patients we have found that the preoperative ODI scores 34,3 ± 14,4 significantly
increased to 54,8 ± 4,4 post-operatively
(p<0,05). Pre-operative SRS-22 scores, for domains pain, function, mental health, self image,
and satisfaction with management mean scores
were 2.9 ± 1.1, 3.0 ± 0.7, 3.5 ± 1.1, 3.4 ± 1.2 and
2.7 ± 1.3 respectively and the total score was 3.1
± 1.1 and post operatively all the domains in all
patients significantly raised to 4 and plus credits
(p<0,05). At the last follow up when we include
all the patients ODI scores decreased to mean
53.4 ± 5.5, and for the SRS-22 questionnaire we
have minimal reductions. No patients do have
any neural claudication, and their walking distances increased significantly. Apart from one patient all the others had had solid fusions. According to Pearson’s correlation tests the clinical
outcomes are disproportionate to the time interval for the symptoms to occur and proportionate
with the correction of the sagittal curves. In this
research, we concluded that with surgical indications, wide decompression, postero-lateral fusion and 3rd generation posterior instrumentation
leads to satisfactory results. In the light of these
data to perform early surgical procedures and
use of instrumentation for the correction of sagittal curves affect the clinical outcomes positively.

Anahtar Kelimeler: Spinal stenoz, dekompresyon, enstrümantasyon, cerrahi tedavi.
Kan›t Düzeyi: Retrospektif klinik çal›ßma,
Düzey III
SUMMARY:
Spinal stenosis is narrowing of the spinal canal, nerve root canals and neural foramens. Narrowing can be caused by bone or soft tissue
structures or both. Low back pain, neural claudication and neural deficits can be seen clinicaly.
In treatment, generally non operative treatments
prefferred. Patients that have limited walking
abilities as a result of neural claudication and the
ones that do not respond to medications are
candidates for surgery. In this research, we have evaluated the clinical results of 48 patients,
mean age 61.4 ± 9.9 having degenerative lumbar spinal stenosis and applied wide decompression, postero-lateral fusion and 3rd generation spinal instrumentation. We have set this retrospective cohort study up to determine the time
between surgery and onset of the symptoms
and also to clarify the relation between the correction of the sagittal curve and the clinical out-

Key words: Spinal stenosis, decompression,
spinal fusion, instrumentation.
Level of Evidence: Retrospective cohort
study, Level III.
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G‹R‹Þ:

posterior dekompresyon sonuçlar› genellikle yüz
güldürücüdür (30,32). Ancak yetersiz dekompresyon yak›nmalar›n devam etmesine yol açmaktad›r (30). Geniß dekompresyon uygulamalar› sorunu tamamen çözmekte ancak spinal instabiliteye
yol açmaktad›r (10-11,13-14,31). Bu tür vakalarda füzyon gerekmekte, hastalar›n erken rehabilitasyon
ve mobilizasyonu için enstrümantasyon uygulamalar› cerrahi girißime ilave edilmektedir (30).

Spinal stenoz, medulla spinalise, sinir köklerine ve spinal sinirlere bas› yapacak ßekilde, kemik ve yumußak dokular taraf›ndan spinal kanal›n, sinir kökü kanallar›n›n ve nöral foramenlerin
daralmas›yla ortaya ç›kan klinik tablo olarak tan›mlanabilir. Bu daralma genellikle, faset veya
intervertebral eklemin dejeneratif artriti sonucu
gelißen osteofitik formasyona veya ligamentöz
yap›lardaki kal›nlaßmaya ba¤l› ortaya ç›kar. Klinik bulgular tedrici olarak gelißir ve hastan›n ciddi bir a¤r› nedeniyle yürüyememesine kadar giden bir maluliyete yol açabilir (30).

Bu çal›ßmada dejeneratif tipte spinal stenozu
olan 48 hastaya uygulanan geniß dekompresyon, posterolateral füzyon ve posterior 3. jenerasyon enstrümantasyon sonuçlar› gözden geçirilmißtir. Bu cerrahi girißimin klinik sonuçlar›,
ODS ve SRS-22 anketiyle de¤erlendirilmißtir.
Ayr›ca, bulgular›n baßlang›c›ndan cerrahiye kadar geçen süre bir baßka deyißle spinal stenozun devam etme süresi ile klinik bulgular aras›ndaki ilißki araßt›r›lm›ßt›r.

Spinal stenozla ilgili ilk tan›mlama ve bu durumun paraplejiye yol açabilece¤i yolundaki bilgiler 1803 y›l›nda Portal taraf›ndan bildirilmißtir(16,30). 1946 y›l›nda Türk spinal cerrah Münir Ahmet Sarpyener, 12 çocuk hastada do¤ußtan oldu¤u düßünülen dar kanal olgular›n› sunmußtur(23). Erißkinde spinal stenozu modern bir yaklaß›mla tan›mlayan ilk kißi bir beyin cerrah olan
Henk Verbiest’tir. Son 20 y›lda bu hastal›k rutin
olarak de¤erlendirilerek tedavi edilmekye
baßlanm›ßt›r (28-29).

HASTALAR VE METOD:
Lomber dejeneratif spinal stenozu olan 48
hasta, retrospektif kohort çal›ßmaya dahil edilmißtir. Hastalar›n yaß ortalamas› 61.4 ± 9.9 (50
– 74) olup, 36 kad›n 12 erkektir. Hastalar›n tamam›nda analjezik ilaçlara cevap vermeyen bel
ve baca¤a yay›lan ciddi a¤r›lar› mevcut oldu¤u
ö¤renilmißtir. Hastalar›n tamam› bu yak›nmalar›
için en az bir kez yatarak fizik tedavi görmüß
olup ve tümünde 100 m alt›ndaki bir yürüyüßte
nöral kladikasyon ortaya ç›kt›¤› belirlenmißtir.

Son birkaç dekatt›r, Bilgisayarl› Tomografi
(BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRG)’nin kullan›ma girmesiyle hastal›¤›n tan›s›nda ortaya ç›kan yan›lg›lar›n azald›¤› görülmektedir(12,24,26,30). Buna karß›n hastal›¤›n tedavisinde halen bir tart›ßma söz konusudur. Literatürde konservatif metodlar›n hastal›¤›n tedavisinde baßar›l› sonuçlar elde etmek için yeterli oldu¤una dair çal›ßmalar yer almaktad›r(3,7,19,22,30).
Buna karß›n konservatif metotlarla tedavi edilen
hastalar›n yak›nmalar›n›n ortadan kalkmas›n›n
geçici oldu¤u, ileri bir dönemde özellikle dejeneratif tipte spinal stenozda yak›nmalar›n tekrar
baßlayabilece¤i de ileri sürülmektedir(9,18). Cerrahi tedavi, konservatif metodlara cevap vermeyen
ßiddetli a¤r›, nörolojik defisit, nöral kladikasyo
varl›¤›nda önerilmektedir(29-30). Cerrahi tedavide

Spinal stenozu olan bu 48 hastada; 1- medikal tedaviye cevap vermeyen a¤r›, 2- 100 m alt›nda nöral kladikasyon gelißimi ve baz› hastalarda 3- motor duyu defisit olmas› cerrahi endikasyonlar› olußturmußtur.
Hastalar›n yak›nmalar›n›n süresi, a¤r›lar›n›n
vasf› daha önceki ald›klar› tedaviler öykülerinden ö¤renilmiß, ayr›nt›l› fizik ve nörolojik muayene yap›lm›ßt›r. Laboratuar inceleme, konvansi-
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yonel grafileri d›ß›nda, hastalar›n tamam›nda
hem bilgisayarl› tomografi (BT) hem de Manyetik Rezonans (MR) inceleme yap›lm›ß ve spinal
stenozun omurgan›n hangi anatomik bölgesinde
oldu¤u saptanm›ßt›r.

ototransfüzyon cihaz› ile kaybedilen kan toplan›p, tekrar hastaya verilmißtir. Bu yolla ortalama
888 ± 120 cc kan toplanm›ß ve hastalara minimum 1 ünite ototransfüzyon yap›lm›ßt›r.
Hastalar postoperatif 1. günde sa¤a sola çevrilmiß, 2. gün oturtulup, 3. gün aya¤a kald›r›larak
yürütülmüßtür. Hastalar›n son kontrolleri Ocak
2007 tarihinde yap›lm›ßt›r. Radyolojik incelemede, belirgin konsolidasyon görülmemesi, implant
yetmezli¤i ve belirgin a¤r› olmas› psödoartroz
gelißti¤ine dair kriterler olarak al›nm›ßt›r.

Hastalar, etiyolojilerine göre Arnoldi s›n›flamas› kullan›larak da¤›l›mlar› belirlenmißtir(2). Buna göre 10 hastada dejeneratif tipte spondilolistezis ve geri kalan 38 hastada dejeneratif tipte
spinal stenoz oldu¤u saptanm›ßt›r.
Spondilolistezisi olan 10 hastan›n 5’inde L4 –
5, 5’inde L5 – S1 aras›nda % 25 - % 50 aras›nda, ortalama % 1.8 ± 14.4 kayma oldu¤u saptanm›ßt›r. (Þekil – 1)

Klinik de¤erlendirmede, Oswestry maluliyet
skoru (ODS) ve SRS – 22 anketi kullan›lm›ßt›r.
SRS – 22 anketi, mental durum, görünüm, a¤r›,
fonksiyon ve tedaviden tatmin domainlerinden
olußmakta olup, her domain için 5 soru 5’er puan üzerinden de¤erlendirilmektedir. Total skor 5
domainin skorlar› toplan›p 5’e bölünerek bulunmaktad›r. 4-4.5 aras› skorlar iyi sonuç, 4.5 üzeri
skorlar ise çok iyi olarak de¤erlendirilmektedir.

Dejeneratif tipte spinal stenozu olan hastalar›n 12’sinde hem L4 – 5, hem de L5 – S1 düzeyinde, 26’s›nda L5 – S1 düzeyinde bilateral faset
hipertrofisiyle giden spondiloartoz ve dejeneratif
tipte disk patolojileri oldu¤u belirlenmißtir. Bu
gruptaki 12 hastada parestezi ve hafif kuvvet
kayb› oldu¤u geri kalan›nda motor – duyu defisit
olmad›¤› belirlenmißtir (Þekil-2).

Bu çal›ßmada preoperatif postoperatif ve son
kontroldeki klinik sonuçlar ile lomber sagittal
konturlar ve spinal stenoz yak›nmalar›n›n baßlang›c›ndan operasyona kadar geçen süre ile
korelâsyonu Pearson testi ile araßt›r›lm›ßt›r. Klinik sonuçlar ise eß örneklerin anlaml›l›k testi ile
mukayese edilmißtir. Olas›l›k de¤eri 0.05 olarak
al›nm›ßt›r. ‹statistiki testler, "SPSS 9.0 for Windows" program› kullan›larak yap›lm›ßt›r.

Spondilolistezisi olan hastalar dâhil tüm hastalarda pron pozisyonunda posterior yaklaß›m
kullan›larak, geniß dekompresyon yap›lm›ßt›r. ‹ki
seviyeli bas›s› olan hastalarda ise dekompresyon sahas› iki seviyeyi içerecek ßekilde yap›lm›ßt›r. Dekompresyon esnas›nda dural pulsasyon tam olarak izlenene ve sinir kökleri tam olarak serbestleßtikleri belirlenene kadar dekompresyon sahas› genißletilmißtir. Dekompresyonu
takiben bu sahan›n bir üstü ve bir alt› veya iki üstü, bir alt› omurlar 3 kußak transpediküler vidalarla fikse edilmiß, lokal otolog ve allogrefler ve posterolateral füzyon yay›l›p, katlar s›ras›yla kapat›lm›ßt›r.

SONUÇLAR:
Tüm hastalar dâhil edildi¤inde preoperatif
34.3 ± 14.4 olan Oswestry maluliyet Skoru
(ODS)’nun postoperatif 54.8 ± 4.4’e yükseldi¤i,
bu düzelmenin istatistiki olarak anlaml› oldu¤u
saptanm›ßt›r (t: 5.71, p<0.05). Hastalar›n preoperatif SRS-22 skorlar› a¤r›, fonksiyon, mental
durum, görünüm (self image) ve tedaviden tatmin domainlerindeki ortalama skorlar› s›ras›yla
2.9 ± 1.1, 3.0 ± 0.7, 3.5 ± 1.1, 3.4 ± 1.2 ve 2.7 ±

Tüm hastalar, bu çal›ßman›n yazarlar›ndan
Dr. Teoman Benli taraf›ndan opere edilmißtir.
Operasyon öncesi, 1gr. 1. kußak sefalosporin ile
proflaksi uygulanm›ß, intraoperatif "cell saver"
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1.3 ve toplam skor 3.1 ± 1.1 iken postoperatif s›ras›yla 4.2 ± 0.7, 4.4 ± 0.6, 4.6 ± 0.4, 4.5 ± 0.5
ve 4.4 ± 0.4 ‘e yükseldi¤i elde edilen düzelmenin
istatistiki olarak anlaml› oldu¤u belirlenmißtir (t:
11.7, p< 0.05).

Bu çal›ßmada ayr›ca klinik sonuçlar ile yak›nmalar›n›n baßlang›c›ndan itibaren geçen süre
aras›ndaki ilißki araßt›r›lm›ßt›r. Ortalama yak›nmalar›n 21.1 ± 11.1 ayd›r sürdü¤ü, minimum 1
ay ile 60 ay aras›nda de¤ißti¤i belirlenmißtir. Süre ile ODS ve total SRS-22 skoru, SRS-22 a¤r›
skorlar› aras›nda Pearson Korelasyon rank testinde negatif bir korelasyon oldu¤u belirlenmißtir.
( r-ODS: –0.766, r-SRS22: –0.811, r-SSR22-a¤r›: -0.889, p< 0.05). Sonuç olarak, spinal stenoz
yak›nmalar›n›n baßlang›c› ne kadar yeni ve nöral
yap›lar ne kadar k›sa süredir bask› alt›nda ise klinik sonuçlar›n o kadar iyi oldu¤u gözlenmißtir.

Son kontrolde, tüm hastalar dâhil edildi¤inde
ODS skorunun ortalama 53.4 ± 5.5’e düßtü¤ü,
SRS-22 anketi skorlar›nda, a¤r›, fonksiyon,
mental durum, görünüm ve tedaviden tatmin düzeylerinde s›ras›yla 0.2 ± 0.2, 0.2 ± 0.3, 0.3 ±
0.2, 0.2 ± 0.1 ve 0.1 ± 0.1 minimal kay›plar oldu¤u saptanm›ßt›r. Son kontrolde hastalar›n nöral
kladikasyolar›n›n ortadan kalkt›¤› ve yürüme mesafelerinin belirgin artt›¤› gözlenmißtir. Netice itibariyle son kontrolde SRS – 22 anket sonuçlar›n› bütün hastalarda 4 üzerinde oldu¤u ve klinik
sonucun iyi veya çok iyi oldu¤u belirlenmißtir.

Hastalar›n tamam›nda lomber sagittal konturlar preoperatif bozuldu¤u, ortalama 20.4º ± 14.4º
lomber lordoz aç›s›yla, lordozun azald›¤› belirlenmißtir. Postoperatif enstrümantasyon uygulamas›yla ortalama 40.7º ± 9.7º lomber lordozun
aç›s› elde edildi¤i hastalar›n % 85.4’ünde normal
fizyolojik s›n›rlarda (40º - 60º) lomber sagittal
konturun temin edildi¤i saptanm›ßt›r. Lomber lordozdaki düzelme miktar› ile ODS ve SRS – 22
total skorlar› aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u belirlenmißtir (r-ODS: 0.919, r-SRS 22: 0.817,
p< 0.05). Netice itibariyle, lomber sagittal konturlar›n enstrümantasyonla düzeltilmesi klinik sonuçlar› olumlu olarak etkilemektedir.

Bu hastalardan birinde ortaya ç›kan BOS kaça¤›na ba¤l› L5 – S1 düzeyinde psödomeningosele yol açan kese, postoperatif 1. ayda opere
edilerek onar›lm›ßt›r. Hastan›n yak›nmalar› tamamen düzelmißtir. Bir hastada, sakruma konulan bir adet vida da k›r›k oldu¤u belirlenmißtir.
Postoperatif iki y›l›n› dolduran ve solid füzyon kitlesi gelißen bu hastalar›n implantlar› ç›kar›lm›ßt›r
ve bu hastada ayr›ca bir sorun görülmemißtir. Bir
dejeneratif spondilolistezisi olan hastada postoperatif 1. y›l›n sonunda a¤r›lar›n tekrar baßlamas› üzere kaynamada bir problem oldu¤u düßünülerek, reeksplorasyon yap›lm›ß ve psödoartroz
sahalar› tespit edilerek refüzyon yap›lm›ßt›r.
Sonraki kontrollerde bu hastada solid füzyon elde edilmißtir. Sonuç itibariyle 1 (% 2.1) hastada
dura y›rt›¤› ve buna ba¤l› psodomeningosel, 1
(% 2.1) hastada implant yetmezli¤i ve 1 (% 2.1)
hastada psödoartroz oldu¤u, böylece toplam 3
(% 6.3) hastada komplikasyon gelißti¤i belirlenmißtir. Erken ve geç enfeksiyona, nöral bozuklu¤a rastlanmam›ßt›r. Bunun d›ß›nda tüm hastalarda solid füzyon kitlesi elde edilmiß, lokal veya
sistemik baßka komplikasyon görülmemißtir.

TARTIÞMA:
Spinal stenoz, spinal kanal›n veya sinir kökü
kanallar›n›n daralmas›yla giden a¤r› ve nöral yak›nmalara yol açan bir hastal›kt›r. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u dejeneratif tipte bir spinal stenoza sahiptir. S›kl›kla lomber bölge tutulur ancak %
5 vakada servikal spinal stenoz da hastal›¤a eßlik edebilir. Kad›nlarda erkeklere nazaran daha
fazla görüldü¤ü saptanm›ßt›r. Genellikle 6. dekattan sonra bulgular ortaya ç›kar(30). Bu çal›ßmada yer alan 48 vakan›n tamam› dejeneratif tipte
lomber spinal stenoza sahip hastalard›r. Hasta-
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lar›n tamam› 50 yaß üzerinde olup, ortalama
yaßlar›n›n 61.4 oldu¤u saptanm›ßt›r. Serimizde
kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerinin yaklaß›k 3 kat›
oldu¤u belirlenmißtir.

Athiviraham ve Yen, 2007 y›l›nda yay›nlanan
prospektif randomize çal›ßmalar›nda 125 spinal
stenozlu hastay› izlemißler, bu hastalar›n 96’s›na
cerrahi dekompresyon yapm›ßlar, di¤erlerine
konservatif tedavi uygulam›ßlard›r. Cerrahi tedavi yap›lan hastalarda Roland-Morris skorunda
postoperatif 6.1-6.7 oran›nda düzelme saptan›rken, konservatif tedavi edilen grupta 1.2 ilerleme
oldu¤unu belirlemißlerdir. ‹ki y›l sonunda her iki
grupta da nörolojik tablolar›n de¤ißmedi¤i görülmüßtür. Cerrahi seçilmeyen grupta 2 y›ldan sonra yak›nmalar›n artt›¤›, ancak dekompresyon yap›lan olgularda ise klinik durumun korundu¤u
saptanm›ßt›r. Sonuç olarak yazarlar, 2 y›ll›k süre
içinde cerrahi ve konservatif tedavi uygulamalar›nda tedavi sonras›na göre de¤ißiklik olmamakta, ancak cerrahi tedavi uygulanan hastalarda
düzeltilmiß klinik tablo daha uzun süre devam etmekte oldu¤unu belirlemißlerdir. Ancak, cerrahi
tedavi önerilen hastalara rezidü semptomlar›n
kalabilece¤i ve gerçekçi beklentiler içinde olmalar› gerekti¤i anlat›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüßlerdir (4).

Semptomlar tipik olarak sinsi baßlar ve yavaß
ilerler. Hastalar›n % 95’inde bel a¤r›s›, % 71’inde
bacak a¤r›s› ve % 33’ünde kuvvet kayb› izlenir (16).
Da¤›l›m tek tarafl›dan (% 70) daha çok çift tarafl›d›r (% 90). Klasik prezantasyonda hasta nörojenik
kladikasyon tarifler. Hastan›n gece, semptomlar›n›n postural lordoz art›ß›na ba¤l› olarak azald›¤› da
izlenir (8,30). Bu çal›ßmada yer alan hastalar›n tamam›nda nöral kladikasyo ve konservatif metodlara
cevap vermeyen a¤r›lar› oldu¤u belirlenmißtir.
Spinal stenozun tedavisinde en çok uygulanan yöntem, ßüphesiz antienflamatuvar ilaç tedavisi ve fizik tedavidir. Fizik tedavi yöntemleri,
hastalar›n yak›nmalar›n› % 60-80 aras› oranlarda azaltmaktad›r (18). Hastalar›n nöral klodikasyo
ortaya ç›kmaks›z›n yürüme mesafeleri artmaktad›r (21-22). Cerrahi tedavi endikasyonlar› spinal stenozda bu anlamda k›s›tl›d›r. Whiffen ve Neuwirth, konservatif metodlarla a¤r›s› geçirilemeyen hastalar d›ß›nda, dejeneratif spondilolistezisi olan hastalarda da cerrahi tedavi önermektedirler (30). Bu çal›ßmada en az 6 ayl›k süre konservatif tedavi almas›na karß›n a¤r›s› devam
eden ve nörolojik bulgular› ortadan kalkmayan
hastalara cerrahi tedavi planlanm›ßt›r.

Bu y›l›n baßlar›nda yay›nlanan, kan›t düzeyi 1
olan randomize kontrollü di¤er bir grup prospektif çal›ßmada ise Finlandiya lomber spinal araßt›rma grubu, 50 hastada cerrahi, bir hastada ise
konservatif tedavi uygulam›ßlar, bu iki grubu klinik olarak karß›laßt›rm›ßlard›r. 2 y›ll›k takip sonunda her iki grupta da kötüleßme izlenmißtir. ‹lk
cerrahi sonras› göreceli iyi sonuçlar›n zamanla
azalmas›na karß›n cerrahi tedavi uygulanan
hastalar sonuçlar›n daha iyi oldu¤u ileri sürmüßlerdir (18). Çal›ßmam›zda, hastalar›n tamam›nda
klinik sonuçlar›n tatmin edici oldu¤u görülmüßtür. Tüm hastalar dâhil edildi¤inde preoperatif
34.3 ± 14.4 olan Oswestry maluliyet Skoru
(ODS)’nun postoperatif 54.8 ± 4.4’e yükseldi¤i,
bu düzelmenin istatistiki olarak anlaml› oldu¤u
saptanm›ßt›r (p<0.05). Hastalar›n preoperatif
SRS-22 skorlar› a¤r›, fonksiyon, mental durum,

Uzun dönem takiplerde fizik tedavi uygulamas›ndaki baßar› oranlar›n›n düßtü¤ü izlenmektedir. Hening ve arkadaßlar›, spinal stenoz tan›s›
konan hastalarda klinik bulgular›n dalgal› bir seyir izledi¤ini, herhangi bir ißaretin ilerideki klinik
tabloyu önceden belirleyecek ipucu sa¤lamad›¤›n› ileri sürdüler (9). Scholz ve arkadaßlar› cerrahiden 8 y›l sonras›nda kontrol ettikleri 72 spinal
stenozlu hastada postoperatif % 73.6 olan tam
düzelmenin 2 y›l sonunda % 61.1’e düßtü¤ünü,
8 y›l sonunda ise tam düzelme oran›n›n de¤ißmedi¤ini saptam›ßlard›r (25).
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görünüm (self image) ve tedaviden tatmin domainlerindeki elde edilen düzelmenin istatistiki olarak anlaml› oldu¤u belirlenmißtir (p< 0.05). Son
kontrolde, tüm hastalar dâhil edildi¤inde ODS
skorunun ortalama 53.4 ± 5.5’e düßtü¤ü, SRS22 anketi skorlar›nda ise minimal kay›plar oldu¤u saptanm›ßt›r. Son kontrolde hastalar›n nöral
kladikasyolar›n›n ortadan kalkt›¤› ve yürüme mesafelerinin belirgin artt›¤› gözlenmißtir. Netice itibariyle son kontrolde SRS – 22 anket sonuçlar›n› bütün hastalarda 4 üzerinde oldu¤u ve klinik
sonucun iyi veya çok iyi oldu¤u belirlenmißtir.

tektomi yap›lanlar ve preoperatif spondilolistezisi olan hastalar füzyon yap›labilecek hastalard›r
ve transpediküler enstrümantasyon tercih edilmelidir. Füzyon için di¤er adaylar ise belirgin dejeneratif spondilolistezisi, lateral listezisi veya
çok fazla bel a¤r›s› olan hastalard›r (8,30). Wiltse
spinal stenoz olgular›n›n hiçbirinde füzyon uygulaman›n gerekmedi¤ini ileri sürmüßtür(33). Whiffen
ve Neuwith, sadece dejeneratif spondilolistezisli
vakalar›n % 5’inde füzyon uygulad›klar›n› belirtmektedirler (30). Buna karß›n spinal füzyon lomber
spinal stenozda oldukça s›k uygulanan bir yöntemdir (32). Son y›llarda yap›lan ve 37 çal›ßman›n
meta-analizini yapan bir çal›ßmada ortalama füzyon oran› % 86 oldu¤unu ancak füzyon oranlar›n›n % 56 ile % 100 aras›nda de¤ißti¤ini göstermißtir (27). Çal›ßmam›zda posterolateralden uygulanan füzyon ile % 97.9 oran›nda füzyon elde
edildi¤i, sadece 1 vakada psödoartroz gelißti¤i
belirlenmißtir.

Sadece dekompresyon uygulanan hastalarda
en istenmeyen komplikasyon yetersiz dekompresyon sonucu yak›nmalar›n devam etmesidir
(8,30,32)
. Yetersiz dekompresyon sonras›, özellikle
dejeneratif hipertrofik faset eklemin yeni kemik
gelißimi ile yeniden spinal stenoza yol açmas› da
mümkündür. Bu nedenle baz› yazarlar geniß dekompresyonun klinik sonuçlar›n daha iyi olmas›n› sa¤lad›¤›n› ileri sürmektedirler (30,32). Ancak geniß dekompresyon uygulamalar›n›n en önemli
sorunu postoperatif instabilite ve iyatrojenik
spondilolistezis gelißmesi riskidir (6,17). Özellikle
multipl seviyeli geniß radikal dekompresyon listezise zemin haz›rlar. Füzyonsuz geniß dekompresyonda instabilite kaç›n›lmazd›r. Johnson ve
arkadaßlar› bu tür 31 olgunun 10’unda listezis
gördüklerini bildirmißlerdir(14). Çal›ßmam›zda klinik
bulgular›n daha iyi olmas› hedeflenerek tüm vakalarda geniß dekompresyon tercih edilmiß, olas›
bir instabilite gelißimini engellemek için k›sa segment enstrümantasyon uygulamas› yap›lm›ßt›r.

Enstrümantasyon sistemlerinin deformite baßar› ile kullan›m›, klinik sonuçlar›n daha iyi olaca¤› beklentisinden yola ç›karak lomber spinal stenoz vakalar›nda da kullan›lmas›n› gündeme getirmißtir. Enstrümantasyonun baßl›ca kullan›lma
amac›, sagittal plandaki aß›r› lordoz gibi deformitelerin düzeltilmesi ve füzyon oranlar›n›n artt›r›lmas›d›r. Di¤er taraftan enstrümantasyon, cerrahi sonras› eksternal immobilizasyon ihtiyac›n› ortadan kald›rmakta, erken mobilizasyona olanak
sa¤lamaktad›r(32). Cotrel- Dubousset sisteminin
yayg›n kullan›ma girmesiyle 3. jenerasyon transpediküler vida sistemleri, dejeneratif hastal›klarda yayg›n olarak kullan›lmaya baßlam›ßt›r(30).
Whitecloud ve Wolfe’e göre lomber dejeneratif
spinal stenozla ilgili olarak, enstrümantasyon uygulamas›n›n semptomlar›n ve a¤r›n›n azalmas›nda k›saca klinik durumun düzelmesinde ve
füzyon oranlar›n›n artmas›nda önemli rolü oldu¤una dair birçok çal›ßma mevcuttur (32). Literatür
gözden geçirildi¤inde 3. jenerasyon sistemlerle

Dekompresyon sonras› dural y›rt›k görülme
riski % 5 oran›nda oldu¤u bildirilmißtir(6). Çal›ßmam›zda bir vakada dural y›rt›k oldu¤u saptanm›ß, ortaya ç›kan psödomeningosel, dura y›rt›¤›
tamir edilerek, problem ortadan kald›r›lm›ßt›r.
Hangi hastalara füzyon uygulanmas› gereklili¤i çok net de¤ildir. Multipl seviyeli radikal dekompresyonla birlikte subtotal veya total fase-
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% 80-100 aras› oranlarda füzyon elde edildi¤i
bildirilmektedir(8,30,32). Akal›n ve arkadaßlar›n›n
1997 y›l›ndaki posterior enstrümantasyon uygulanan 10 spinal stenoz hastas›n› içeren çal›ßmada parestezi yak›nmas› olan 3 hastada tam
nörolojik iyileßme oldu¤u, hastalar›n tamam›n›n
a¤r›s›z hale geldi¤i ve psödoartroza rastlanmad›¤› belirlenmißtir(1). Enstrümantasyon uygulamas›n›n en önemli endikasyonlar›; tek seviye
lomber disk hastal›¤›, iyatrojenik instabilite, baßlang›ç füzyonunun uzat›lmas›, psödoartroz revizyonu, dejeneratif spondilolistezis ve erißkin ve
dejeneratif skolyoza ba¤l› spinal stenozdur (30).
Çal›ßmam›zda enstrümantasyon uygulamas›n›n, erken rehabilitasyon ve mobilizasyon olana¤› sa¤lamas›, eksternal deste¤e hastalar›n ihtiyaç göstermemesi gibi avantajlar› yan› s›ra, 3.
jenerasyon enstrümantasyon sistemleri ile bozulmuß lomber sagittal konturlar›n düzeltilmesinde de önemli etkisi oldu¤u düßünülmüßtür. Hastalar›n tamam›nda lomber sagittal konturlar preoperatif bozuldu¤u, postoperatif enstrümantasyon uygulamas›yla hastalar›n % 85.4’ünde normal fizyolojik s›n›rlarda (40° - 60°) lomber sagittal konturun temin edildi¤i saptanm›ßt›r. Lomber
lordozdaki düzelme miktar› ile ODS ve SRS – 22
total skorlar› aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u belirlenmißtir (p< 0.05). Netice itibariyle, lomber sagittal konturlar›n enstrümantasyonla düzeltilmesi klinik sonuçlar› olumlu olarak etkilemektedir.

ve arkadaßlar›n›n, köpeklerde yapt›klar› histopatolojik ve elektrofizyolojik çal›ßmada, spinal stenozda, histopatolojik ve elektrofizyolojik bulgulardaki kötüleßmenin, esas olarak kanal çap›ndan çok kanaldaki daralma ile sinir dokusu üzerindeki bas›n›n süresi oldu¤u belirlenmißtir (5). Ayr›ca, dekompresyon miktar›ndan çok, bas›n›n
baßlad›¤› andan dekompresyonun yap›ld›¤› ana
kadar geçen sürenin önemli oldu¤unu belirten
yay›nlar da mevcuttur. Ng ve arkadaßlar›, 33 aydan daha az süredir spinal stenozu olan hastalarda ancak dekompresyonun baßar›l› oldu¤unu
ileri sürmüßlerdir (20). Çal›ßmam›zda bu nedenle
klinik sonuçlar ile yak›nmalar›n›n baßlang›c›ndan
itibaren geçen süre aras›ndaki ilißki araßt›r›lm›ßt›r. Süre ile ODS ve total SRS-22 skoru, SRS-22
a¤r› skorlar› aras›nda Pearson Korelasyon rank
testinde negatif bir korelasyon oldu¤u belirlenmißtir. (p< 0.05). Sonuç olarak, spinal stenoz yak›nmalar›n›n baßlang›c› ne kadar yeni ve nöral
yap›lar ne kadar k›sa süredir bask› alt›nda ise klinik sonuçlar›n o kadar iyi oldu¤u gözlenmißtir.
Sonuç olarak dejeneratif spinal stenoz vakalar›nda, posterior geniß dekompresyon, posterolateral füzyon ve posteriordan 3. jenerasyon
enstrümantasyon sistemleriyle fiksasyon, klinik
sonuçlar üzerinde olumlu etkide bulundu¤u,
hastalar›n a¤r›lar›n› azaltarak fonksiyonel kapasitelerinin artmas›na yol açt›¤› belirlenmißtir. Bu
çal›ßman›n verilerinin ›ß›¤› alt›nda, ayr›ca yak›nmalar›n devam etme süresi ile klinik sonuçlar
aras›nda negatif bir korelasyon oldu¤u baßka bir
deyißle bu sürenin uzamas›n›n klinik sonuçlar
üzerinde olumsuz etkide bulundu¤u, buna ilaveten lomber sagittal konturlar›n fizyolojik s›n›rlara
getirilmesinin ise klinik iyileßmede önemli bir rol
oynad›¤› fikri elde edilmißtir.13

1994 y›l›nda Kim ve arkadaßlar› köpeklerde
lomber bölgeye yerleßtirilen metal halka ile kanaldaki darl›k ile klinik bulgular›n korelasyonunu
araßt›rm›ßlard›r. Kanaldaki daralman›n % 25 ile
% 75 aras›nda iken histopatolojik ve elektrofizyolojik de¤ißiklikler meydana geldi¤ini, ancak daralma miktar› ile bulgular›n korelasyonunun olmad›¤›n› yay›nlam›ßlard›r(15). 1996 y›l›nda Benli
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Resim-1. Hasta E.S., 64 yaß›nda bayan hasta olup, L3-L4 aras› dejeneratif spondilolistezisi mevcuttu. Hastan›n
konservatif tedaviye cevap vermeyen ciddi a¤r› ve nöral kladikasyosu mevcuttu. Hastaya posterior dekompresyon
enstrümantasyon ve posterolateral füzyon uyguland›. Hastan›n a) Preoperatif ön-arka ve b) yan grafileri c) Sagittal
MR görüntüsü, d) postoperatif ön-arka ve e) yan grafileri izleniyor.
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Resim-2. Hasta A.Y, 69 yaß›nda bayan hasta olup, L3-4, L4-5 intervertebral ve faset eklemlerde ileri derecede
dejeneratif artrite ba¤l› olarak, hem santral hem de bilateral foraminal spinal stenoz mevcut olup, geniß
dekompresyon ve posterior enstrümantasyon uyguland›. Hastan›n a) preoperatif ön-arka ve b) yan, c) aksiyel ve d)
sagittal MR kesitleri, e) postoperatif ön-arka ve f) yan grafileri görülüyor.
12

The Journal of Turkish Spinal Surgery

KAYNAKLAR

9- Haig AJ, Tong HC, Yamakawa KSJ, Parres C,
Quint DJ, Chiodo A, Miner JA, Phalke VC, Hoff
JT, Geisser ME. Predictor of pain and function in
person with spinal stenosis, low back pain, and no
back pain. Spine 2006; 31: 2950 – 2957.

1- Akal›n S, Benli ‹T, K›ß M, Tüzüner M, Özlü S, Baz
A. The results of posterior instrumentation and
PLIF in patients with spinal stenosis. J Turk Spinal
Surg 1997; 8 (3): 101-105.

10-Hazlett JW, Kinnard P. Lumbar apophyseal
process excision and spinal instability. Spine
1982; 7(2): 171-176.

2- Arnoldi CC, Brodsky AE, Cauchoix J, Crock HV,
Dommisse GF, Edgar MA, Gargonu FP, Jacobson RE, Kirkaldy-Willis WH, Kosihara A, Macnab

11-Helms CA, Doyle GW. CT of the lumbar spine.
Surg Round Orthop 1989; 3: 37-41.

I, McIvor GW, Newman PH, Paine KW, Russin
LA, Sheldon J, Tile M, Urist MR, Wilson WE, Wilt-

12-Herzog RJ, Ghanoyem AJ, Guger RD, Graham –
Smith A, Simmons ED. Magnetic resonance
imaging: use in patients with low back pain and
radicular pain. Spine J 2003; 3: 65 – 105.

se LL. Lumbar spinal stenosis and nerve root entrapment syndromes. Definition and classification.
Clin Orthop Rel Res 1976; 115: 4-5.
3- Arslan Þ, Akbay A, Gökçe-Kutsal Y, Palao¤lu S.

13-Johnson K – E, Redlund – Johnell I, Uden A, Will-

Lumbar spinal stenoz sendromunda yak›nma,

ner S. Preoperative and postoperative instability
in lumbar spinal stenosis. Spine 1989; 14(6): 591593.

fonksiyonel özürlülük ve tedavinin de¤erlendirilmesi. Turk J Geriatrics 1999; 2(4): 163-166.

14-Johnson K – E, Uden A, Rosen I. The effect of
decompression on the natural course of spinal
stenosis: a comparison of surgically treated and
untreated patients. Spine 1991: 16(6): 615-619.

4- Atrivinham A, Yen D. Is spinal stenosis better
treated surgically or nonsurgically. Clin Orthop Rel
Res 2007 (bask›da).
5- Benli ÜS, Benli ‹T, Akal›n S, Ayd›n E, Özlü S, Baz

15-Kim NH, Yang IH, Song IK. Electrodiagnostic and
histopathologic changes of graded caudal compression on cauda equina in dog. Spine 1994;
19(9): 1054 – 1062.

A. Electrophysiological and histopathological
evaluation of cauda equina compression in dogs
obtained by posterior bone block placement. J
Turk Spinal Surg 1996; 7(1): 1-9.

16-Koç Ö. ‹nstabilitesi olmayan dejeneratif spinal
stenoz olgular›nda tek taraftan yaklaß›mla
bilateral mikrodekompresyon klinik sonuçlar›; Uzmanl›k Tezi, ‹stanbul, 2005.

6- Cassinelli EH, Eubanks J, Vogt M, Furey C, Yoo
J, Bohlman HH. Risk factors fort he development
of perioperative complications in elderly patients
undergoing lumbar decompression and arth-

17-Lee CK. Lumbar spinal instability (olisthesis) after
extensive posterior spinal decompression. Spine
1983; 8(4): 429-433.

rodesis for spinal stenosis. Spine 2007; 32(2):
230-235.

18-Malmivaara A, Statis P, Heliövaara M, Sainio P,
Kinnoven H, Kankare J, Dalin – Hirvonen N, Seitsalo S, Herno A, Kortekangus P, Niinimaki T,
Rönty H, Tallroth K, Turonen V, Knekt P, Horkanen T, Huri H (Finnish Lumbar Spinal Research
Group). Surgical and nonoperative treatment for
lumbar spinal stenosis. A randomized controlled
trail. Spine 2007; 32 (1): 1 – 8.

7- Gülbahar S, Berk H, Pehlivan E, Þenocak Ö, Akçal› Ö, Koßay C, Gürcan A. Lumber spinal stenozda objektif ve subjektif de¤erlendirme ölçütleri
aras›ndaki ilißki. Acta Orthop Trauma Turc 2006;
40 (2) : 111 – 116.
8- Güner G, Elmal› N, Ertem K. Lumbar Spinal
stenoz. Turgut Özal T›p Merkezi Dergisi 1997; 4
(2) : 236 – 242.

13

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi

19-Mayer T, Polatin P, Smith B, Gatchel R, Fardon D,
Herring S, Smith C, Donelson R, Wong D, (NASS
committee) Spine rehabilitation : secondary and
tertiary nonoperative care. Spine J, 2003; 3: 285 –
365.

26-Simmons ED, Gouger RD, Graham. Smith A, Herzog RJ. Radiographic assessment for patients
with low back pain. Spine J 2003; 3: 35–55.
27-Turner JA, Ersek M, Herron L, et al. Patient outcomes after lumbar spinal fusions. JAMA 1992;
268(7): 907-911.

20-Ng LCL, Tafazel S, Sell P. The effect of duration
of symptoms of standard outcome measures in
the surgical treatment of spinal stenosis. Eur
Spine J 2007; 16:199-206.

28-Verbiest H. A radicular syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. J
Bone Joint Surg 1954; 36B: 230 – 237.

21-Sar› H, Akar›rmak Ü, Akkan A, Onel D. Osteopotoz ve lomber spinal spinal kanal stenozu
birlikte bulunan hastalarda klinik bulgular›n ve kalsitonin ile fizik tedavi sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi. Osteoporoz Dünyas›ndan 2002; 8: 56–64.

29-Verbiest H. Further experiences on the pathological influence of the bony lumbar canal. J
Bone Joint Surg 1955; 37B: 576 – 583.
30-Whiffen JR, Neuwirth MG. Spinal stenosis. In:
Bridwell KH, DeWald RL (Eds.). The Textbook of
Spinal Surgery, 2nd Ed., Lippincott Raven Publishers, Philadelphia, 1997, pp: 1561 – 1580.

22-Sar› H, Onel D, Akgün K, Ayd›n T, Jarrar C,
Koyuncu H, Çakar L. Lomber spinal stenozda fizik
tedavinin nörojenik klaudikasyon mesafesi
üzerine etkisi. Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Dergisi 1999; 45(4): 1-4.

31-White AA, Wiltse LL. Spondylolisthesis after extensive lumbar laminectomy. Presented at the Annual Meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons. New Orleans, LA, 1976.

23-Sarpyener MA. Congenital structure of the spinal
canal. J Bone Joint Surg 1945; 27: 70–79.
24-Scavone JG, Latshaw RF, Weidner WA. Anteroposterior and lateral radiographs: an
adequate lumbar spine examination. Am J Roentgenol 1981; 136: 715 – 717.

32-Whitecloud TS III, Wolfe MW. Indications for internal
fixation and fusion in the degenerative lumbar spine.
In: Bridwell KH, DeWald RL (Eds.). The Textbook of
Spinal Surgery, 2nd Ed., Lippincott Raven Publishers, Philadelphia, 1997, pp: 1581-1600.

25-Scholz M, Firshing R, Lanksch WR, Long - term
follow – up in lumbar stenosis. Eur Spinal J 1998;
36(3): 200-204

33-Wiltse LL, Kirkaldy – Willis WH, Mclvor GWD. The
treatment of spinal stenosis. Clin Orthop 1976;
115: 83-93.

14

