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OLGULAR

Lomber ponksiyon (LP), nöroloji prati¤inde tan› ve
tedavi amac›yla s›kl›kla kullan›lan bir yöntem olup, tan›
amaçl› LP’lerin %30-40’›nda düﬂük beyin omurilik s›v›s›
(BOS) bas›nc›na ba¤l› post-lomber ponksiyon baﬂa¤r›s›
(PLPB) geliﬂti¤i bildirilmektedir.1 Genel olarak PLPB
insidans› ise, %1’den %75’e kadar de¤iﬂen oranlarda
rapor edilmektedir.2 PLPB tan› kriterleri, “The
International Classification of Headache Disorders II.
Ed.”da, “düﬂük BOS bas›nc›na ba¤l› baﬂa¤r›s› (7.2)”
baﬂl›¤› alt›nda 7.2.1 koduyla yer alm›ﬂ ve tan›mlanm›ﬂt›r3
(Tablo 1). PLPB’nin kad›nlarda, genç yaﬂ grubunda ve
baﬂa¤r›s›na yatk›nl›¤› olanlarda daha fazla görüldü¤ü
bildirilmektedir.2,4,5 Tekrarlanan LP’ler, PLPB riskini
art›r›r.5,6 Morbid obezitede ise, bilinmeyen nedenlerle
PLPB insidans›n›n azald›¤› bildirilmiﬂtir.7 ‹nce i¤ne
kullan›m› (<25 G) ve orta hat yerine lateralden giriﬂim
ise post-lomber baﬂa¤r›s› geliﬂimini azalt›r.8 PLPB, s›kl›kla
1 hafta içinde sonlanmakla birlikte, 1 y›la kadar
uzayabilen olgular bildirilmiﬂtir.9

Olgular›m›z›n hepsinde, baﬂa¤r›lar› LP sonras› baﬂlam›ﬂ
olup, her birine “The International Classification of
Headache Disorders II. Ed.”da belirlenen PLPB
kriterlerine göre tan› konulmuﬂtu. Olgular nöroloji
klini¤inde, üroloji klini¤inde ve acil serviste
izlenmekteydiler. Olgular›n tan› ya da spinal anestezi
amac›yla LP yap›lma öyküleri mevcut olup, hepsi de
ﬂiddetli a¤r› nedeniyle oturur ya da ayakta durur
pozisyondan kaç›nmaktayd›lar. 1, 3, 4 ve 5 no’lu
hastalarda ek olarak bulant›-kusma ve 1, 2, 4 no’lu
hastalarda ise tinnitus vard›. 1 no’lu olguda ense sertli¤i
de mevcut idi, takibinde SSS enfeksiyonu düﬂünülmedi.
1 ve 4 no’lu hastalar›n kranyal MR’lar› MS ile uyumlu idi.
2, 3 no’lu hastalara kranyal CT çekildi ve normal
bulundu. 5 no’lu hastan›n kranyal MR’› normal olup,
daha önce SSS enfeksiyonu ﬂüphesiyle Enfeksiyon
Hastal›klar› Klini¤inde LP yap›larak izlenmiﬂ ve
enfeksiyon ekarte edilerek taburcu edilmiﬂti. Bu hasta,
klini¤imize ﬂiddetli PLPB nedeniyle yat›r›lm›ﬂt›. Hastalara
Tablo 2’de belirtilen çeﬂitli tedaviler uygulanm›ﬂt›. 4
no’lu hasta d›ﬂ›nda, tüm hastalara, EKG
monitorizasyonuyla ve 100 ml/40 dk. ﬂeklinde yavaﬂ
infüzyonla teofilin (Teobag 200-100 ml; 100 ml %5
dekstroz içinde 200 mg teofilin) verildi. Teofilin
infüzyonundan önce, hastalara oturur durumda iken
vizüel analog skala (VAS) sorgulamas› yap›ld›. Hastalar,
teofilin infüzyonunun hemen sonras›nda a¤r›lar›nda
azalma oldu¤unu ifade ettiler, fakat tekrarlanan VAS
sorgulamas›, ortalama 1 saat sonra ve hastalar oturur
durumda iken yap›ld›. ‹ki hastada infüzyon 1 kez, üç
hastada ise 2 kez tekrarland›. Teofilin infüzyonunun
tekrar›na, hastan›n a¤r›daki azalmay› yeterli bulup
bulmamas›na göre karar verildi. Hastalar›n hiçbirinde
semptomatik taﬂikardi ya da EKG anomalisi olmad›.
Olgular Tablo 2’de özetle sunulmuﬂtur.

Tablo 1. Post-lomber ponksiyon baﬂa¤r›s› (7.2.1)
Tan› kriterleri:
A.

B.
C.
D.

Oturduktan veya aya¤a kalkt›ktan sonra 15 dakika içinde kötüleﬂen ve
yatt›ktan sonra 15 dakika içinde düzelen, aﬂa¤›dakilerden en az biri ve C ve D
ölçütlerini karﬂ›layan baﬂa¤r›s›:
1. ense sertli¤i
2. tinnitus
3. hipoakuzi
4. fotofobi
5. bulant›
Dura ponksiyonu yap›lm›ﬂ olmas›
Baﬂa¤r›s›n›n dura ponksiyonundan sonra 5 gün içinde ortaya ç›kmas›
Baﬂa¤r›s›n›n aﬂa¤›dakilerden biri ile düzelmesi:
1. 1 hafta içinde kendili¤inden
2. omurilik s›v›s› kaça¤›n›n etkili tedavisinden sonra (genellikle epidural yama
ile) 48 saat içinde

PLPB tedavisinde uygulama kolayl›¤›, etkinin h›zl› ortaya
ç›kmas› ve devam etmesi, ciddi komplikasyonlar›n
olmamas›, hedeflenen bir durumdur. Literatürde, çok
s›n›rl› olmakla birlikte, PLPB’de oral teofilin
kullan›m›ndan da bahsedilmektedir.4,10 ﬁiddetli a¤r› ve
bulant› nedeniyle oral al›m› k›s›tlanm›ﬂ olan hastalarda,
oral yerine IV tedavi tercih edilen bir durumdur.
Sundu¤umuz olgular, daha önce verilen çeﬂitli tedavi
seçeneklerinden fayda görmemiﬂlerdi ve oral al›mlar›
k›s›tlanm›ﬂt›. Bu nedenle, yeni bir tedavi seçene¤i olarak
teofilin tedavisini infüzyonla vermeyi tercih ettik.

TARTIﬁMA
‹lk kez 1898’de Bier taraf›ndan tan›mlanan PLPB,
halen LP’nin önemli komplikasyonlar›ndan biridir.2
PLPB tedavisinde ilk basamak, yatak istirahati, IV s›v›
ve analjezik kullan›m›d›r. ‹kinci basamakta farmakolojik tedaviler, üçüncü basamakta ise epidural yama,

Tablo 2. Hastalar›n klinik bilgileri, teofilin öncesi ve sonras›ndaki VAS ölçümleri, teofilin tekrar say›s›
Hasta
no

Cinsiyet

Yaﬂ

LP yap›lma
nedeni

Baﬂvuru yeri

A¤r›n›n
süresi

Teofilin infüzyonundan önce
uygulanan tedaviler

1

E

32

MS ön tan›s›

Nöroloji klini¤i

2. gün

IV ve oral hidrasyon, parasetamol, kahve,
yatak istirahati

2

E

24

Testis operasyonu
(spinal anesteziyle)

Üroloji klini¤i

2. gün

Kahve, 2500 ml/gün s›v› al›m›, yatak
istirahati, IM Novalgin

3

K

22

Postpartum
(spinal anesteziyle)

Acil servis

6. gün

4

K

29

MS tan›s›

Nöroloji klini¤i

1. gün

5

E

27

SSS enfeksiyonunu
ekarte etmek için
Enfeksiyon
Hastal›klar›
Klini¤inde yap›lm›ﬂ

Nöroloji klini¤i

10. gün

Teofilin
infüzyonu
öncesi VAS

Son teofilin
infüzyonu
sonras› VAS

Teofilin
infüzyonu
say›s›

3

2

9

4

2

Yatak istirahati, IV s›v›, Nazal oksijen

10

2

2

IV hidrasyon, IV Emedur, IM Novalgin, yatak
istirahati
IV hidrasyon, Novalgin,
Yatak istirahati, Emedur

6

1

1

7

0

1

intratekal s›v› infüzyonu, epidural saline ya da dextran
infüzyonu, epidural fibrin enjeksiyonu ya da cerrahi
olarak tamir yer almaktad›r.1,2,11 Literatürde daha çok
vaka baz›nda sunulan farmakolojik tedaviler için çiftkör plasebo kontrollü çal›ﬂmalar s›n›rl›d›r. PLPB’nin
konservatif tedavisinde yer alan farmakolojik tedaviler
ﬂunlard›r: oral kafein, ACTH, Sumatriptan, Ringer
laktat, non-steroid antiinflamatuarlar, oral teofilin ve
Synacthen.1,2,4,10,12
Deneysel çal›ﬂmalarda BOS bas›nc›ndaki azalman›n,
serebral vazodilatasyona neden oldu¤unun
gösterilmesi, PLPB etyolojisinde serebrovasküler
teorinin de yer almas›n› sa¤lam›ﬂt›r.13 PLPB tedavisinde
bu nedenle serebral vazokonstriktörler de
kullan›lmaktad›r.2,4,10 Bir metilksantin olan teofilin,
literatürde s›n›rl› say›da olguda etkin ﬂekilde
kullan›lm›ﬂt›r.4,10,14
Düﬂük
BOS
bas›nc›
ve
görüntülemede tip 1 Arnold Chiari malformasyonu
görüntüsü olan bir olgunun, teofilin tedavisi ile
baﬂa¤r›s›n›n ve görüntüleme bulgusunun kayboldu¤u
bildirilmektedir.15 Spontan intrakranyal hipotansiyonu
olan 58 yaﬂ›nda bir kad›n hastan›n 1.5 y›l süren kronik
baﬂa¤r›s›, teofilin ile tedavi edilmiﬂtir.16 11 hastadan
oluﬂan bir çal›ﬂmada ise, tan›sal LP sonras› geliﬂen
PLPB’de oral teofilin, plaseboya göre daha etkin
bulunuﬂtur.10 Tam tersi bir durumda ise, a¤›r ast›m
ata¤› ile baﬂvuran ve di¤er tedavilerle birlikte teofilin
1.5 g X 24 h-1 alan üç hastada, intrakranyal
hipertansiyon tespit edilmiﬂ ve bu durum daha sonra
spontan olarak düzelmiﬂtir.17

8-10

Sundu¤umuz olgular›n hepsi de IV teofilinden fayda
görmüﬂlerdir. Bu durum, literatürdeki s›n›rl› say›daki
olguda belirtilmiﬂ olan teofilinin PLPB’deki etkinli¤ini
destekledi¤i gibi, a¤r› düzeyindeki düﬂme, VAS ile
kantitatif olarak da gösterilmiﬂtir. Hastalar›n a¤r›
düzeyindeki azalmay› yeterli bulmalar› dikkati
çekmiﬂtir. Ayr›ca, teofilin uygulamas› bildi¤imiz
kadar›yla PLPB’de ilk kez IV infüzyonla verilmiﬂtir.
Teofilin uygulamas› s›ras›nda kayda de¤er bir yan etki
olmam›ﬂt›r, h›zl› ve kayda de¤er bir yararlan›m
gözlenmiﬂtir ve oral al›m› k›s›tlanm›ﬂ olan hastalarda
kolayl›kla uygulanabilir oldu¤u gözlenmiﬂtir. Bu
nedenlerle, PLPB tedavisinde IV teofilin uygulamas›n›n
tercih edilebilir bir yöntem olabilece¤i, invasiv tedavi
düﬂünülen hastalarda bu seçene¤in de denenebilece¤i
düﬂünülmektedir. Sundu¤umuz hastalar teofilinden
önce belirgin bir fayda görmemiﬂ olsalar da çeﬂitli
tedaviler alm›ﬂ durumdayd›lar. Teofilinin etkinli¤ini
gösterebilmek için, daha geniﬂ hasta gruplar›nda, ilk
tedavi olarak ve plasebo kontrollü olarak kullan›lmas›
önerilebilir.
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