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ÖZET
Bu çal›flman›n amac› akut lomber disk herniyasyonunda intermitant traksiyonun etkinli¤ini BT/MR
gibi ileri
görüntüleme yöntemleri ile de¤erlendirmek ve klinik baz› parametrelerle korelasyonunu araflt›rmakt›
.
Akut lomber disk herniyasyonu olan 38 hasta bu çal›flmaya dahil edildi ve rastgele 2 gruba ayr›ld›. Birinc
i
gruba (21 hasta) intermitant traksiyon ve infraruj, ikinci gruba (17 hasta) NSA‹ ve kas gevfletici verilerek tedav
i
15 gün sürdürüldü.
Bel a¤r›s› özellikle birinci grupta belirgin flekilde düzelirken iki grup aras›ndaki fark istatistiksel olara
k
anlaml›yd› (p<0.01). Lasegue de¤erleri iki grupta da anlaml› olarak düzelme gösterdi (p<0.05) ancak iki grup
aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p>0.05). Lomber Schober ve VAS skorlar› iki gruptaad
anlaml› olarak düzeldi (p<0.05). BT/MRI bulgular› sadece Grup 1’de anlaml› olarak düzelme gösterdi (p<0.05)
.
Sonuç olarak, infrarujla kombine edilmifl intermitant traksiyonun akut lomber disk herniasyonunda etkili bir
fizik tedavi yöntemi oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r
.
SUMMARY
The aim of this study was to appreciate the image influxes obtained by BT and MRI, before and after
intermittent traction application on acute lumbar disk prolapse. The study was conducted to investigate the
correlation between the results of BT/MRI and some clinic findings of disk herniation.
A total of 38 patients, afflicted with acute lumbar disk herniation, were included in this study. They were
randomly separated in two clinical groups. In Group1 (n:21) intermittent traction and infrared radiation
were used; Group2 (n:17) was treated with NSAID plus myorelaxant. The treatments were applied, in both
groups, over a 15 day period.
Clinical study noted significant differences between the clinical groups (p<0.01). Group 1 reported the best
relief with a decrease in low back pain. The difference noted in pain management was significant between

the two clinical groups (p<0.01). Laseque values improved in both groups, after treatment, but there was no
difference between the two groups statistically. Lomber Schober and VAS scores significantly improved in
both groups (p<0.05). BT/MRI images improved only in Group 1 significantly (p<0.05).
As a result, intermittent traction combined with infrared radiation is an efficient physical therapy modality
in acute lumbar disk prolapses.

G‹R‹fi
Bel a¤r›s› nedenleri aras›nda yer alan disk
hernilerinin oluflmas›nda pek çok etyolojik
faktör bildirilmifltir. Yafl, cins, kilo, etnik yap›,
sigara kullan›m›, meslek, vibrasyona maruz
kalma, tekrarlayan a¤›r kald›rmalar, uzun süre
oturma al›flkanl›¤›, spinal kanal›n geniflli¤i ve
psikojenik durum bu faktörlerin aras›nda say›l›r (1).
Disk hernilerinde flüphesiz klinik muayene
çok önemli olmakla birlikte son y›llarda gelifltirilen ileri görüntüleme yöntemleri ile tan›
daha kolay konulmaya bafllanm›flt›r. Özellikle
geçmiflte uygulanan miyelografi gibi invaziv
yöntemlerin yerini alan MRG noniyonizan,
noninvaziv olmas› nedeniyle daha s›k tercih
edilmektedir.
Bireylerin günlük yaflam aktivitelerini ve sosyal koflullar›n› son derece olumsuz etkileyen
lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif
ve cerrahi olmak üzere iki ana bafll›kta toplanmaktad›r. Konservatif yaklafl›mlar içinde
yer alan fizik tedavi ajanlar› kiflinin ilaçlardan
kaynaklanan yan etki profiline maruz kalmas›n› da önleyerek, uzun dönem etkinlik sa¤lanmas› ve nüksün geliflmemesi amac›yla uygulanmaktad›r (1).
Bu çal›flma, bel a¤r›l› hastalarda bir fizik
tedavi modalitesi olarak uzun süredir uygulanan intermitant traksiyonun akut disk
hernilerinde etkinli¤ini klinik baz› parametreler ve ileri görüntüleme yöntemleriyle de¤erlendirmek amac›yla planland›.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flmaya klini¤imize akut bel–bacak
a¤r›s› ile baflvuran 38 hasta dahil edildi. Tüm
vakalardan detayl› hastal›k anamnezi al›n›p
daha önce bel a¤r›s› nedeni olarak disk hernisi d›fl›nda kesin tan› alm›fl olanlar çal›flmaya
dahil edilmedi. Seçilen vakalar akut disk hernisi
olan veya akut disk hernisi ata¤› geçiren has8

talard›. Bu tan›y› koymak ve di¤er nedenleri
ekarte etmek amac›yla tüm vakalara detayl›
klinik muayene ve serolojik testler uyguland›.
Bu amaçla laboratuar olarak, tam kan ve
sedimantasyon, CRP, kan glukozu, böbrek ve
karaci¤er fonksiyon testleri, tam idrar, brucella
(lam aglutinasyonu), salmonella rutin olarak
ve gereken baz› hastalara daha detayl› biyokimyasal testler yap›l›rken, radyolojik olarak 2
yönlü lumbosakral grafileri al›nd›. Çal›flma kriterlerine uygun oldu¤unu düflünülen hastalara
tedavi öncesi ve sonras› olmak üzere lomber
bilgisayarl› tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki yap›larak
kesin tan›lar› koyuldu ve bu tan› EMG ile
desteklendi. Görüntüleme teknikleri sonras›nda
ekstrüde ve sekestre disk tespit edilenler
çal›flma kapsam›na al›nmad›. Hastalara tedavi öncesi hangi görüntüleme yöntemi kullan›lm›flsa sonras›nda da ayn› yöntemle kontrol
edildi çünkü tüm vakalara çeflitli nedenlerden
dolay› rutin MRG yap›lamad› ve dolay›s›yla
baz›lar›nda BT ile yetinildi ancak bu yöntemlerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan skorlama yöntemi aç›s›ndan farkl› görüntüleme tekniklerinin kullan›lmas› sonucu de¤ifltirmemifltir.
Vakalar randomize olarak iki gruba ayr›ld›.
‹lk gruptaki 21 hasta 15 seans lomber intermittant traksiyon (8 sn çekim, 4 sn gevfleme
tarz›nda toplam 15 dakika ve her seans sonras› supin pozisyonunda 30 dk istirahat) + infraruj (toplam 10 dk), ikinci gruptaki 17 hasta
15 gün süre ile medikal tedavi ald›. Medikal
tedavi için NSA‹ ilaçlar + myorölaksan kombinasyonundan ibaret standart bir tedavi uyguland› (Diklofenak sodyum 50 mg. 2x1 + Fenprobamate 400 mg 3x1) ve tüm hastalara ilk 7
gün mutlak yatak istirahati ve arkas›ndan
kontrollü manipülasyon izni verildi.
Çal›flmaya al›nan hastalardan tedavi öncesi
ve tedavi sonras› mevcut olan a¤r›lar›n›n
fliddetini 10 cm lik Visuel Analog Skala (VAS)
ile de¤erlendirmeleri istendi.
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Bel a¤r›s› basit 2’li bir skala ile skorland› (0:
Yok ya da azald›, 1: Var ve ayn›). Lomber
Schober testinde klasik 10 cm lik ölçüm sonras› maksimum fleksiyonda elde edilen aç›lma
0 noktas›ndan itibaren cm olarak kaydedildi.
Siyatik sinir germe manevralar›ndan Laseque
ve Kontrlateral Laseque testi uyguland›. Laseque de¤erlendirmesinde 3’lü numerik bir
skala kullan›ld› (1: 45° alt›, 2: 45°-70° aras›,
3: 70° üstü- negatif). Kontrlateral laseque 0:
yok, 1: var fleklinde kaydedildi.
Lomber BT görüntülerinde intervertebral diskin çevresel taflmas›, anterior, posterior, lateral intervertebral foraminaya do¤ru migrasyonu ve buna ba¤l› dural sak, spinal sinir kökleri üzerine oluflturdu¤u bas›, yine disk materyalinin epidural ya¤ dokusunda oluflturdu¤u
silinme kaydedildi. Lomber BT ve/veya lomber MRG incelemeleri tedavi öncesi ve tedavi
sonras› olmak üzere tekrarland›. ‹ki çekim
aras›nda ortalama 10 hafta süre belirlendi.
MRG ve BT sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde
radyologlar›n klasik de¤erlendirme yöntemlerini içeren 3’lü numerik bir skorlama tercih
edildi. Bu amaçla yap›lan baz› çal›flmalarda
protrüze diskin milimetrik ölçümleri karfl›laflt›r›lm›fl ve diskteki geri çekilme metrik olarak
kaydedilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu tür hassas ölçümlerin yap›labilmesi için çok geliflmifl
cihazlara ve son derece standart kesitlere
ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Üstelik bilindi¤i gibi
protrüze disk materyeli zaman içinde çeflitli
yönlere yer de¤ifltirebilir veya nadiren de olsa
gizlenebilir. Dolay›s›yla ayn› kesitler yap›lsa
bile hatal› sonuçlar al›nabilir. MRG sonuçlar›
ile ameliyat bulgular›n›n her zaman birbirini
desteklemedi¤i bilinen bir gerçektir. Dolay›s›yla bu aç›dan do¤rulu¤u kan›tlanm›fl standart bir skorlama yöntemi yoktur. Biz bu
çal›flmada MRG de¤erlendirmesi konusunda
uzman bir radyolo¤un raporlar›n› dikkate alarak gelifltirdi¤imiz bir skalay› kulland›k. Buna
göre 0: Normal, 1: Bulging veya minimal
protrüzyon, minimal dural kese temas›, flüpheli kök temas›, ya¤ pla¤›nda incelme (Minimal de¤ifliklik) 2: Protrüzyon, belirgin dural
kese temas›, belirgin kök bas›s›, ya¤ pla¤›nda
belirgin silinme fleklinde kaydedildi (Belirgin
de¤ifliklik). Skorlamada yard›mc› olan radyolog de¤erlendirmelerini kör olarak yapt›. Skor
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laman›n bu tür görüntüleme yöntemlerini de¤erlendirmede tecrübeli bir radyolog taraf›ndan
yap›lmas› uygun görüldü ve grafilerdeki de¤iflimin yukar›da belirtildi¤i gibi skorlanan üç
kategoride ele al›nmas›n›n daha anlaml› olaca¤› düflünüldü.
Bu çal›flma sonunda elde edilen veriler Systat
(7.0) istatistiksel program ile de¤erlendirilmifltir. Gruplar›n yafl ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› iki ortalama aras›ndaki fark›n anlaml›l›k
testi (Student-t), hastal›k bafllang›ç süreleri
karfl›laflt›r›lmas› Mann-Whitney-U testi ve gruplar›n cinsiyet karfl›laflt›r›lmas› ise Pearson Ki
Kare testiyle yap›lm›flt›r. Gruplar›n demografik özellikleri aç›s›ndan homojen oldu¤u ve
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k göstermedi¤i saptanm›flt›r. Grup içi tedavi öncesi ve
sonras› skorlar›n karfl›laflt›r›lmas›nda Pearson
Ki Kare testi, VAS karfl›laflt›r›lmas›nda Student-t
testi kullan›lm›flt›r.
BULGULAR
Bu çal›flmaya toplam 38 hasta dahil edilmifltir.
Kad›nlar›n say›s› 24 (%63.15), erkeklerin say›s›
ise 14’tü (%36.84). Gruplar aras›ndaki da¤›l›m›nda intermitant traksiyon grubunda 12 kad›n,
9 erkek, ilaç tedavisi alan grupta ise 12 kad›n
ve 5 erkek bulunuyordu. ‹ntermitant traksiyon grubundaki hastalar›n yafl ortalamas›
36.52±7.3, ilaç grubunda ise 36.47±7.7 olarak
tespit edildi. Hastal›k bafllang›ç süresi intermitant traksiyon grubunda 13.28±11.38, ilaç
alan grupta ise 18.11±11.11 olarak saptand›.
Aradaki fark anlaml› de¤ildi (p>0.05).
Traksiyon grubunda (1. grup) belirgin bel a¤r›s›
tan›mlayan 14 hasta vard›(geri kalan 7 hastada
daha belirgin olarak bacak a¤r›s› hakimdi) ve
bunlar›n 7’sinde (%50) tam ya da tama yak›n
düzelme tesbit edilirken (p<0.01), 17 bel a¤r›s›
tan›mlayan ilaç grubunda (2. grup) ise ancak
2 hasta tam olarak iyileflmiflti (%11.8). Gruplar aras› karfl›laflt›rmada 1. gruptaki iyileflme
belirgindi ve fark istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p<0.01) (fiekil 1).
Siyatik sinir germe testlerinden Laseque testinde 1. grupta tedavi sonras› 17 (%80.9) hastada sonuç negatif bulunurken, 3 (%14.3)’ünde
bafllang›çta tespit edilen aç›sal de¤erlere göre
düzelme, 1 (%4.8) hastada ise tedavi sonras›
9

hala ayn› aç›sal de¤erini korudu¤u saptand› ve
testteki iyileflme anlaml›yd› (p<0.01). ‹kinci
grupta s›ras› ile bu de¤erler 9 (%52.9), 6 (%35.3)
ve 2 (%11.7) olarak bulundu ve bu de¤iflim de
istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.05). Laseque
testindeki de¤iflimin gruplar aras› karfl›laflt›r›lmas›nda fark anlaml› de¤ildi (p>0.05) (fiekil
2). Kontrlateral Laseque testi sadece 1. grupta
tedavi öncesi 4 hastada varken tedavi sonras›
sadece 1 hastada hala mevcuttu. ‹kinci grupta
bu say›lar s›ras›yla 5 ve 2 idi (fiekil 3).
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fiekil 1. Tedavi öncesi ve sonras› bel a¤r›s›

Laseque

Lomber Schober ölçümlerinde 10 cm üzerindeki aç›lma miktar› dikkate al›nd›¤›nda tedavi
öncesi ve sonras› bulunan de¤erler s›ras›yla
1.grupta (2.19±0.31) ve ( 4.52±0.42), 2. grupta
(1.73±0.22) ve (3.07±0.28) olarak bulunmufltur.
Her iki grupta da de¤iflim, birinci grupta daha
belirgin olmak üzere, istatistiksel olarak anlaml›d›r (p<0.05) (fiekil 4).
Lomber BT/MRG bulgular› de¤erlendirildi¤inde 1. grupta 21 hastada bafllang›çta mevcut
olan protrüzyonun tedavi sonras› 7 hastada
ayn› flekilde devam etti¤i, 12 hastada nisbeten
düzelme oldu¤u veya bulging tarz›nda yorumland›¤›, 2 hastada ise bulgular›n tamamen
kaybolmufl oldu¤u tesbit edildi ve tedavi öncesi
skorlar›na göre aradaki fark istatistiksel olarak
anlaml›yd› (p<0.05). ‹kinci grupta protrüzyon
saptanan 17 hastadan 12’sinde tedavi sonras›
de¤ifliklik saptanamazken, 3 hastada protrüzyonda gerileme veya bulging ve 2 hastada
normal BT/MRG bulgular tespit edilmifltir.
Bu grupta tedavi öncesine göre fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r (fiekil 5).
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fiekil 5. Tedavi öncesi (TÖ) ve sonras› (TS) BT/MRI
görünüm skorlar›ndaki de¤iflim
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A¤r›n›n VAS kullan›larak yap›lan hasta de¤erlendirmesinde 1. grupta tedavi sonras› VAS
(3.0±1.48), 2. grupta (4.64±1.86) olarak belirlenmifltir ve tedavi öncesine göre fark her iki
grupta da istatistiksel olarak anlaml›d›r (p<0.05).
Tedavi sonras› gruplar aras› karfl›laflt›rmada
iyileflme 1. grup lehine istatistiksel olarak anlaml›d›r (p<0.05) (fiekil 6).
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fiekil 6. Tedavi öncesi (TÖ) ve sonras› (TS) VAS
de¤erlerindeki de¤iflim

TARTIfiMA
Bel a¤r›lar›n›n görülme s›kl›¤› çeflitli toplumlara göre de¤iflmekle birlikte %65-80 oran›nda
bireylerin yaflam›n›n bir döneminde tan›mlad›klar›, günlük yaflam aktivitelerini k›s›tlayan
ve sosyoekonomik problemlere yol açan önemli
bir sa¤l›k sorunudur (1). Lomber disk hernisi,
bel a¤r›s› yapan sebepler aras›nda önemli bir
yer oluflturur. Klinik muayenede belirgin radikülopati bulgular› ile kendini gösterebilece¤i
gibi, baz› vakalarda ancak ileri görüntüleme
ve nörofizyolojik yöntemlerinden faydalan›larak tan› do¤rulanabilir (2). Bu çal›flmada akut
bel-bacak a¤r›s› tan›mlayan ve disk hernisi
oldu¤u EMG, BT-MRG ile do¤rulanm›fl hastalarda yine ayn› ileri görüntüleme yöntemleri
kullan›larak intermitant traksiyonun oluflan
patoloji ve baz› klinik göstergeler üzerine etkinli¤i araflt›r›ld› ve klasik ilaç+istirahat tedavisi verilen bir kontrol grubu ile bu etkinlik
karfl›laflt›r›ld›.
Intermitant traksiyon lomber disk hernisinin
konservatif tedavisinde uzun y›llard›r kullan›lan etkin bir fizik tedavi ajan› olarak bilinmektedir. Klinik bulgular üzerine etkinli¤i pek çok
çal›flma ile gösterilmifl olmas›na ra¤men oluflan segmenter patoloji üzerine etkisi konu
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sunda çok çeliflkili yay›nlar vard›r. Judovich
(3) intermitant traksiyonun intervertebral disk
aral›¤› ile spinal sinirlerin geçti¤i foramenleri
geniflleterek dolafl›m› düzenledi¤ini ve mevcut
olan ödem ile lokal kas spazm›n› azalt›¤›n›
belirtmifltir. ‹ntermitant traksiyonun masaj
etkisi de olup, traksiyonla longitudinal tensil
yüklenme esnas›nda intervertebral diskteki
elongasyonun çevre dokular›n istirahatini sa¤lamas› ve intradiskal bas›nc›n da azalmas› söz
konusudur (4). Swezey (5) traksiyon hareketinin ligaman ve osseöz yap›lardaki ayr›lmaya
ba¤l› olarak lokal kan ak›m›ndaki kompresyonu azalt›rken, nöral ve ligamentöz yap›lardaki
hasar› iyilefltirdi¤ini ya da basitçe a¤r› alg›lanmas› ve gerilme reseptörlerinin stimülasyonu
taraf›ndan a¤r› cevab›n›n modifiye edilmesi ile
klinik düzelmeyi sa¤lad›¤›n› bildirmifltir. Bununla birlikte Beurkens (6) ve Deyo (7) gibi
traksiyon uygulamas›n›n etkin bir tedavi yöntemi olmad›¤›n› bildiren yazarlar da vard›r.
Traksiyon uygulamalar›nda Judovich (3) aralarda verilecek birkaç saniyelik gevfleme periyotlar›n›n tedavinin etkinli¤ini artt›raca¤›n›
bildirmifltir. ‹ntermitant uygulamada 5 dk
çekim ve 30 sn gevfleme uygulamas›n›n intervertebral disk aral›klar›nda istenilen aç›lmay›
sa¤layaca¤› ifade edilirken (3), Kekosz (8)
çekim sürelerinin gevfleme sürelerinden daha
k›sa olmas›n› önermifltir (30 sn çekim, 60 sn
gevfleme veya 7 sn çekim, 2 dk gevfleme). Aflama
aflama artt›r›lan traktif güçlerin maksimum
8-10 dk uygulamas› ve ard›ndan 30-60 dk istirahat periyodu uygulamas› da bir baflka
yöntemdir (9). ‹ntermitant traksiyonda çekim
ve gevfleme süreleri, seans süresi ve toplam
seans say›s›, çekim gücü konusunda belli bir
konsensus yoktur. Hastal›¤›n özelli¤ine göre
çok de¤iflik protokollerin uygulanmas› gere¤i
aç›kt›r. Akut disk hernisi söz konusu oldu¤unda, önce hastaya zarar verme etik kural›ndan hareketle, bu parametrelerin çok daha
dikkatli uygulanmas› gerekir. Bizim çal›flmam›zda çekim süreleri 8 sn, aradaki gevfleme
süresi 4 sn olacak flekilde uygulama yap›ld›.
‹lk gün tedavi süresi 4 dk ile s›n›rl› tutulurken, 2. seansta 10 dk, 5. seanstan sonra 15
dk’ya ç›k›ld›. Çekim gücü, birinci gün vücut
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a¤›rl›¤›n›n %25’i ve 2. günden itibaren %50’si
tarz›nda uyguland›. Tüm hastalara günlük
tedavi seanslar›n›n bitiminde ortalama 30 dk
supin pozisyonda istirahat sonunda tedavi
masas›ndan kalkma izni verildi. Tedavi parametrelerinin gerek süre gerek çekim gücü
aç›s›ndan kademeli artt›r›lmas›n›n nedeni hastan›n tolerans›n› izlemekti. Böylece posttraktif hassasiyet ve diske ba¤l› oluflabilecek
radiküler bas› önlenmifl oldu. ‹ntermittant
traksiyonun bu çal›flmadaki uygulama flekli
ve süresi hastalar taraf›ndan genellikle iyi
tolere edildi. Ancak 2 hasta bafllang›çta bu
tedavi fleklini tolore edemedi fakat onlarda da
çekim gücü daha yavafl artt›r›larak 4. günde
maksimum çekim gücüne ulafl›lmas›yla tolerasyon sa¤land›. ‹ntermitant traksiyon tedavisinin, bu çal›flma sonuçlar›na göre, en az
uygulanan klasik ilaç+istirahat tedavisi kadar
etkin oldu¤u görülmektedir. Tabii çal›flma
sonuçlar› ile ilgili baz› spekülasyonlar veya
özelefltiri de yap›labilir. Her fleyden önce traksiyon grubundaki hastalar en basitinden her
gün tedavi amac›yla hastaneye ça¤r›l›p gerekenleri yap›p yapmad›¤› sorgulanan hastalard›. Oysa ne kadar önemle vurgulansa bile
evlerinde ilaç ve istirahat uygulanan hastalar›n bunlara ne derece uydu¤u tart›flma konusu olabilir. Ayr›ca BT-MR görüntülemenin 10
hafta arayla al›nd›¤› dikkate al›n›rsa bir grup
hastan›n kendili¤inden iyileflme periyoduna
girmifl olabilece¤i söylenebilir. Traksiyon grubunda ileri görüntüleme yöntemleriyle al›nan
olumlu sonuçlar dikkat çekici olmas›nda ve
ilaç tedavisine göre üstünlük göstermesinde
bunun pay›n›n ne derece oldu¤unu söylemek
zordur. Traksiyon grubuna uygulanan infrarujun tedaviye katk›s›n›n ne düzeyde oldu¤unu
söylemek zordur. Ancak hiç ilaç verilmeyen
bu grupta infrarujun sa¤layabilece¤i semptomatik rahatlamaya ihtiyaç duyulmufltur ve
literatür bilgilerimiz ›fl›¤›nda ve yayg›n tecrübelere dayan›larak lokal yüzeyel s›cak uygulamas›n›n tek bafl›na diskteki patolojik de¤iflimi
etkiliyemiyece¤i söylenebilir. Bunu test etmek
amac›yla belki bir grup hastan›n hiç tedavi
verilmeden izlenmesi düflünülebilirdi ama akut
a¤r›l› bu tür olgularda hastay› tedavisiz b›rakman›n olumsuz sonuçlar›, en basitinden etik
aç›dan uygunsuzlu¤u barizdir. Tedavinin en
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önemli komponenti olan istirahatin bu gruba
da verildi¤i hat›rland›¤›nda iyileflmede yatak
istirahati pay›n›n yads›nmas› olanaks›zd›r.
Zaten bu çal›flman›n amac›, tek bafl›na traksiyonun etkinli¤ini test etmekten ziyade sa¤layabilece¤i ek kazanc› araflt›rmak, etki ve yan
etkilere katk›s›n› gözlemlemek ve bizim uygulad›¤›m›z süre ve çekim gücü örne¤inde klasik
di¤er tedavilere ne derece alternatif olabilece¤ini araflt›rmakt›r. Bu kapsamda uygun vakalarda klasik tedaviye eklenen traksiyonun
hastan›n iyileflmesinde çok önemli katk›lar›
olaca¤› aç›kt›r.
Lomber disk herniasyonlar›n›n konservatif
tedavi seçeneklerinden bir di¤eri de NSAI ve
myorelaksan ajanlar›n kullan›m›d›r (10,11).
‹ntervertebral diskte radiküler inflamasyonu
bafllatma yetene¤ine sahip pekçok biyokimyasal ajan bulundu¤u ve semptomatik disk herniasyonu mevcut olan hastalarda bu faktörlerin rol ald›¤› tespit edilmifltir. Bu maddeler
aras›nda fosfolipaz A2, prostaglandinler, nitrik
oksit ve sitokinler yeralmaktad›r. Piperno (11)
NSAI ilaçlar›n kullan›m› sonucunda bu inflamasyon belirleyicilerinin bask›lanmas› ile radiküler semptomlar›n geriledi¤ini bildirmifltir.
Çal›flmam›zda tedavi öncesi ve sonras› de¤erlendirmeler göz önüne al›nd›¤›nda NSAI ilaç
ve miyorelaksanlar›n yatak istirahati ile birlikte kullan›m›n›n etkili oldu¤u görüldü. Bu
uygulaman›n disk seviyesindeki lokal enflamasyonu bask›lad›¤› ve a¤r›-spazm–a¤r› siklusunun k›r›lmas› aç›s›ndan da olumlu etki
göstermifl oldu¤u aç›kt›r.
BT disk hernisini saptamada son y›llarda
s›kl›kla baflvurulan bir yöntemdir. Bu konuda
yap›lan çal›flmalarda BT’nin disk herniasyonlar›n›n lokalizasyonlar›n›n, kalsifikasyon, boyut
ve ekstrüsyonlar›n›n gösterilmesinde noninvaziv bir yöntem olarak önemi belirtilmifl olup,
yap›lan 3 ay-5 y›ll›k takip incelemelerinde
%76-94 oran›nda herniye diskte regresyon
oldu¤u görülmüfltür (12-16). Saal (17) BT ve
MRG ile yapt›¤› takiplerde herniye olan disk
fragman›nda %50 ile %100 oran›nda regresyon geliflti¤ini belirtmifltir. Scale’›n çal›flmas›nda (18) da di¤er çal›flmalar›n aksine konservatif tedavi ile elde edilen klinik düzelme
ve BT’deki regresyon aras›nda pozitif korelasyon bulamam›flt›r.
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Son y›llarda BT’nin yan›s›ra MRG de disk hernisi tan› ve takibinde baflvurulan yöntemlerden biridir. Disk hernisinde disk materyali
annulusun d›fl›na ve muhtemelen posterior
longitudinal ligamana penetre olmakta, herniye
materyal epidural venleri rüptüre etmekte ve
burada bir hematom oluflmaktad›r. Buna ek
olarak disk materyali epidural aral›kta inflamatuar reaksiyon meydana getirmektedir.
Ekstrüde disk MRG görüntülerinde disk materyali, inflamatuar reaktif doku ve epidural
hematom fleklinde saptan›r. Ekstrüde diskin
boyutundaki gerileme semptomlar›n bafllang›c›ndan birkaç ay sonra inflamatuar doku ve
epidural hematomun resorbe olmas› ile ba¤lant›l› olarak meydana gelir ve ayr›ca disk materyalindeki muhtemel hidrasyon seviyesindeki
de¤ifliklik ve granülasyon dokusunun geliflmesi ile resorpsiyonun sonland›¤› ifade edilmifltir (19). Bozzao (19) bafllang›çta MRG’da
T2 a¤›rl›kl› görüntülerde yüksek sinyal yo¤unlu¤unda disk fragman›, takipte disk hidrasyonunda azalma ile düflük sinyal yo¤unlu¤unda
tespit edildi¤ini belirtmifltir. Disk herniasyonu
tan›s›n›n MRG ile konuldu¤u hastalarda
özellikle genifl herniasyonu olan vakalarda
redüksiyonun daha fazla oldu¤u ifade edilmifltir (15,17). Konservatif tedavi uygulanan
lomber disk herniasyonlu hastalarda bafllan-

g›çta ve tedaviden sonraki de¤erlendirmelerde
MRG'de %73-100 oran›nda k›smi veya tam
redüksiyon oldu¤u gösterilmifl ve bu redüksiyonun klinik iyileflme ile de uyumlu oldu¤u
belirtilmifltir (15,17,20,21). Matsubara (19) ise
MRG ile yap›lan de¤erlendirilmelerde, disk
herniasyonlar›ndaki redüksiyon derecesinin
di¤er çal›flmalarda belirtilen oranlardan daha
düflük oldu¤unu bildirmifltir. Fakat bunun
çal›flmalardaki ölçüm tekniklerinde standardizasyonun olmamas›na ba¤l› olabilece¤ini
vurgulam›flt›r. Bunun yan›nda klinik semptomlarla disk herniasyonunun boyutundaki
gerileme aras›nda korelasyonu saptayamam›flt›r. Bizim çal›flmam›zda her iki grup da kendi
içlerinde karfl›laflt›r›ld›¤›nda tedavi öncesi ve
sonras› BT ve/veya MRG incelemelerinde anlaml› düzelme bulundu. Gruplar aras› tedavi
sonras› bulgular›n karfl›laflt›r›lmas›nda ise 1.
gruptaki iyileflmenin 2. gruba göre daha belirgin oldu¤u ancak istatistiksel olarak anlaml›
olmad›¤› görüldü.
Bu çal›flmadan elde edilen bulgular, akut disk
protrüzyonu olan hastalarda intermittant
traksiyon uygulamas›n›n en az ilaç tedavisi
kadar etkin oldu¤u, en az›ndan klasik ilaç ve
istirahat tedavisine eklendi¤inde daha etkin
sonuç al›nabilece¤i görüflünü desteklemektedir.
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