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ÖNSÖZ 

Sweet ve •,vepsic' in ( 34) trigeminal nevralj iyi , perkUtan gi··· 

rişimle , Gasser ganglionu , radyofrekans termik lezyonu ile tedavi 

ettikleri hakkındaki raporlarında.n sonra , bu uygulama ; kolaylığı , 

ölüm ora.nı ve yan etkilerinin azlığı , tekrar edilebilmesi , lezyo

nun kontrol edilebilir olması gibi üstünlUkleri nedeni ile giderek 

daha fazla taraftar toplamaktadır. 

Son yıllarda trigeminal sistemle kardio-vaskuler sistem ara ... 

sındaki ilişkileri açıklayan ve Gasser ganglionunun elektrokoagulas

yonu sırasında oluşan dolaşım değişikliklerini inceleyen yayınlara 

ra.stlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı ; trigeminal nevraljili hastaların , Gas

ser ganglionu radyofrekans termik lezyonu ile tedavisi sırasında olu

şan artarial kan basıncı değişikliklerini incelemektir. 

Çalışma , Ankara Tıp Fakültesi NöroşirUrji Klinii';ine 198J yı

lında başvuran trigeminal nevraljili hastalar üzerinde uygula.nan Gas·

ser ganglionu termik lezyonu sırasında yapılmıştır. 

Bu çalı.şma da yol göstericilikleri ve katkıları için Sayın 

Prof.Dr.Hete SAVEREN'e , Sayın Doç.Dr.Yüoel K.Lı.NPOLAT'a ve yardımları

nı es~rgemeyen Ankara Tıp Faktiltesi Nöroşirürji Kliniği. öğretim üye ve 

yardımcılarına teşekkür ederim. 

Dr. Jsman ACAR 
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TARİHÇE 

Trigeminal nevralji , trigeminal sinirin duyu bölümünün bir 

veya birkaç dalının dağıldığı bölgede tekrarlayan , keskin , batıcı 

ağrı paroksizmleri ile karakterize bir hastalıktır, Iiu hastalığa tik 

dalare , trifasiyal nevralji , major trigeminal nevralji ve idiyopatik 

nevralji adı da verilir. 

Yüzün a.ğrılı sendromlarının tanımı !1ilatta.n sonra 1. yüzyıla 

kadar uzanır. Ancak trigeminal nevraljinin klinik bir anti te olarak 

yoruııılanması 1776 da Ni co las Andr~ tarafından ya.pılmı.ştır ( .38), And-

r~ beş vaka ya.yı.nlamış ve hastalığı tik dol0re olarak a.dlandırmıştır, 

Charles Bell 1821 ve 1829 daki yayınlarında trigeminal sinirirı 

motor ve duyu bölümlerini. tarif etmiştir ( 38), Bu sıralarda. tedavi.de 

balduan otu , fe=okarbonat ve trikloretilen ilaç olarak denenmiştir, 

• Andre , trigeminal sinirin çevresel dallarını kesmeyi denemiş , fakat 

başarı.sız kalmıştı.r. 

1891 de Sir Victor Horsley , temporal yolla Casser ganglionuna 

intradural yaklaşımı tarif etmiştir ( 38). 1 yıl sonra A .B.:C, de Hartley1 

Almanya da Krause , extradural olarak Casser gang·lionuna yaklaşımı ta·-

nımlamı.şlardır. 1918 de Peet , Casser ganglionu girişimlerinde trige

minal motor kökü koruduğunu açıklamıştır ( 38), 1927 de Frazier , post 

ganglioner kök kesilmesi için bugün de uygulanan klasik metodu tarif 

etmi.ştir ( 38). 
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ETYOIDJİ 

Eastalığ·ın etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir, Bu konuda 

farklı pek çok görüş vardır, Araştırıcıların bi.r kısmı; trigemi.nal 

nevralji nedeni olarak bir çeşit afferent refleks mekanizmayı sorum

lu tutmuşlardı.r, Bazıları bu refleks mekanizmanın beyin sapından kay

naklandığına inanırken , diğerleri bu refleksin trigemina1 sinirin du

yu kökleri içinden kaynaklandığına inanırlar, 

Lewy ve Grant , tri.geminal nevraljinin kısmi bir talamik send

rom olduğunu ileri sürdüler, Bu araştırıcılar , trigeminal nevraljili 

bazı hastalarda , aynı taraf talamusda ve talamo-kortikal radyasyonda 

lazyonlar göstermişlerdir (27), 

Wilson , ağTı paroksizmlerinin nedeninin duyusal epilepti.fonn 

değişiklikler olabileceğini ileri sürerek , refleks mekanizmanın loka

lizasyonunun kaynağının sentral trigeminal sistemin içindeki bazı effe

rent duyusal inhibitor mekanizmalar olduğunu ileri sürmüştür (38), 

Bazı araştırıcılar , multipl sklerozlu hastalarda sentral tri

geminal yollarda da bulunabilecek plakların trigemi.nal nevralji nedeni 

olabileceğini belirtmişlerdir (38), 

Dott'a göre; beyin sapı içindeki elektriksel kısa devreye ben

zer bir mekani;,ma i.le basit uyarılar ağTı yolları içine saptırılmakta, 

bu da ağTıya neden olmaktadır ( 8) • 

King ve arkadaşları çevresel dallardaki geniş dokunma liflerini 
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uyararak spinal traktusun kaudal bölümündeki küçük ağrı liflerinde 

aktivite uyandırdılar (16,17,18}. Aym şekilde 2, dalın uyarılmasın

da 3. dalda gecikmiş cevap elde ettiler, Bunların sonucu King ve ar

kadaşları trigeminal nevraljiye neden olan mekanizmanın beyin sapın

daki trigeminal yollardan kaynaklandığım ileri sürdüler, List ve 

Williams; ağrı paroksizmlerinin 1 beyin sapındaki trigeminal sistem·

de patolojik multi-nöronal reflex ile oluştuğunu belirttiler. Bu ya

zarlara göre tri.geminal sistemde sık olarak bulunan patolojik değişik

liklerin neden olduğu anormal elektriksel potansiyel anormal merkezi 

eksitatar etki yapmaktadır (28), 

Kugelberg ve Lindblom deri stimulusuna cevap da sık olarak 

15-3Cl saniyelik bir gecikme olduğunu gözlemişler ve trigeminal nev·

raljinin sentral orijinli olduğunu belirtmişlerdir. Ağrı.nın 1 dokunma 

ve ağrı lifleri arasındaki kısa devre veya karşılıklı etkileşim ile 

ortaya çıktı.ğını iddia ettiler ( 22) • 

Dandy , trigeminal nevraljide sorumlu mekanizmanın duyu kökü 

içinde olduğuna inanmaktadır (6). 

~aarnh-j etyolojik neden olarak , Casser ganglionundan arkaya 

uzanan köke petroz kemiğin üst kenarında olan basıyı göstermiştir ( 36). 

Gardner , trigeminal sinirin myelin kılıfının , duyu kökünün 

petroz kemik apeksini çaprazladığı yerde , kaybolduğunu ve bu neden

le sinir impulslarının kısa devre yaparak trigeminal nevraljiyi oluş

turduğu görüşündedir (ll), 

Yaşlanma i.le birlikte trigeminal kök ve ganglionunda oluşan 
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demyelinizasyonun trieeminc--:l nev:r2ljili ki.şilr?rde çok beli:::Din oldu3·u 

görülmüştUr. Bu olay , petroz ker:ıik apeksinde du:ru kökUnü çap:cszl.ayan 

d-ura ma.ter bandından veyct kükün ar-ter kl."'.rrırıüc.rı.nca bası altındo:ı. t·.·-tul·

masından ka.yna.klanabilir. Kerr , k8rotid kans lı n k::ır-:i.k ça.tısır:.ın y:. r:.sı 

ile tri.gemi.nal nevral.ji arasında öze1 bir ili jki kurmuş ve bu...'ia dayan~c:.

rak , ganglionun , karotid arter pulsasyonu ile lezyone olmasıyla tri

geminal nevraljinin olabileceğini ileri sürmüştir ( 15), 

KLİNİK T.\BID 

Trigemina.l nev.ralji bütün nevrcıljiler içinde en sı~ ola!lı.dır. 

Başlangıcı genellikle orta ileri yaşlardadır, 35 yaşdan önce görilmesi 

nadirdir, Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür, 

Ağrı , paroksizın gösterir, Bir kaç saniye veya bir kaç dBkika 

sürer. Bıçak sapla.nması , şimşek 

lanması. gibi tarif edilir, 

elektrik şoku veya kızgın demir sap-

Bu ağrı paroksizmleri yüze yapılan stimuluslarla oluşur. Yemek 

yeme , konuşma , gülümseme , yüzünü yıkama ile ağrı paroksizmi başlar, 

Şiddetli hecmeler devresinde stimulus çok küçiiktü!' ve kişi bu stimubsu 

fark edemez, Seyrek olarak bir hecmederı. sonra kişinin bir kaç lokma o'iye

bileceği geçici refrakter devre vardır, 

Ağrı trigeminal sinir duyu bölgesine lokalizedir, Kula!';a , boyu

na , bağaza veya saçlı derinin arka yarısına. ağrı ya.yılmaz, 

Bir ağrı paroksizırinde ağrı kati olarsk orta ha.ttın bir tarafın

dadır, Karşı tarafa geçmez, İki taraflı trigeminal nevraljide aynı hecme -
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de ağrı iki taraflı ollııaz. 

Ağrının lokalize olduğu bölgede duyu azallııası yoktur, 

Ağrının duyulduğu yüz sahasının belirli bir bölgesinin uyarıl

ması ile ağrı oluşabilir, Bu bölgeye tetik bölgesi denir, Tetik bölge

si , örneğin 2. dal sahasında olduğu halde ağrının yayılıını aynı ta

raf diğer sahaları da içerebilir. F~sta tetik bölgesini bildiği için 

o tarafını uyarılardan korumaya çalışır, Tetik bölgesi vakaların 1~ 

ında ikinci dal , %20 sinde üçüncü dal , %20 sinde ikinci ve üçüncü 

dal , %JD unda birinci ve ikinci dal bölgesindedir ( 39), 

TANI 

Trigeminal nevralji tanısı , ağrının tarifinden , kolaylıkla 

konur, Ağrının tetiK bölgesinin ve dağılımını.n tarifi karakteristik

tir. Kişi tetik bölgesine dokunmaz , ancak işaret parmağı ile tetik 

bölgesini ve yayılma sahasını uzaktan gösterir. 

AYIRICI TANI 

Trigeminal nevraljinin karışabiieceği hastalıklar ve özellik

leri kısaca aşağıda belirtilmiştir. 

Atipik fasiyal nevralji: Orta yaşlı kadınlarda , yüzün orta 

kısmında , dudaklarda , göz çevresinde tarif edilir , başın arkasına 

ve boyuna yayılabilir, Tetik bölgesi yoktur ve ağrılar paroksizm gös

terme~ler, Sıklıkla ruhsal fenemerıle ilişkilidir (13). 

Vasarnotor nevralji: 30-50 yaş arasındaki erkeklerde sıktır.Ağ-
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rı gözden başlayıp, başa ve boyna yayılır. Ylizde kırmızılık, aynı 

taraf gözde yaşarma, burunda tıkanıklık olabilir. sıklıkla gecele
ri gelen ağrı 2-3 saat devam eder. 

Fost herpetik nevralji: Sık olarak ortalmik dalı tutar,ağ

rı devamlıdır ve veziküller vardır. 

Nasofarengeal tümörler: Bu tümörlerde yüzde oluşan ağrı 

yaygın ve devamlıdır. :;ık olarak öteki kafa çiftlerinde fonksiyon 

bozuklukları ile beraberdir. 

lntrakranial tümörler: Ponto serebellar köşe ncrinomları, 

menengiomları ,kolesteatomları, c;asser ganglionu nörinomları ve me

ningiomları yüzde ağrı yapabilir. Ağr-ı devamlıdır, birkaç gün sü

rer. ~rigeminal sinirde fonksion bozukluğu ile beraberdir(l2). 

'l'emporO···mandibular osteoartrit (Costens sendromu) :Ağrı tem

poro-mandibular eklem üzerindedir ve çiğneme ile ortaya çıkar. Ek

lemin palpasyonu ağrılıdır(29). 

Diş ve Nasal sinüs inf'eksionları: Bu infeksionlardaki ağ

rılar devamlı, zonklayıcı, uzun süreli olmaları ile trigeminus nev-· 
raljisinden ayrılır~ 

Glossofarengeal nevralji: Trigeminusun 3. dalını tutan 

nevralji ile karışabilir. Tonsiller bölgeye lokal anestetik madde 

spreyi ile glossofarengeal nevralji tanısı konur. 

SEYİR 

Trigeminal nevraljide ağrısız devrelerin oluşu karekteristiktir. 
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Bu devTeler aylarca , yıllarca. sürebilirse de zamanla sU:resi kısalır 

ve her a.E;rılı dev:r·e dah2 sık olmaya ba~lar. ASrısı.z devrelerin nede·

ni anlaşılamama.ktadır. 

TED.I\Vİ 

TIBBİ TEDA Vİ 

Trigemin2cl nevral.jide tedavi de çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. 

Trigeminsl nöri t elde ederek ağrı.yı. geçirme k için Plessner 1918 de 

trikloretilen ( 3J) , Smi ,;h ve Niller 1955 de Stilbamidi n kullandı

lar. Nörit elde etmelerine raernen uygulamanın güçlüğü , nö:titin geç 

oluşması ve peresteziler nedeni ile bu metod terkedilmiştir, 

King ve arkadaşları hayvan deneylerinde Mephenesin' i ve n yolu 

ile verdiklerinde , yüzde , dokunma duyusu uyarılarına reaksiyonun 

azaldığını veya yok olduğunu izlemişlerdir (17). Bu gözleme dayanarak 

1958 de King , mephenesini trigeminal nevraljide kullarJ!laya başladı 

( 18). Anall1.'1ezi kısa olan vakalarda başarı şansı fazla olan bu ilaç 

yan etki.leri.nin çokluğu nedeni i le terk edi.ldi. 

Jlifenil hidantoin in trigeminal nevraljide kullanılması 1942 de 

Bergou_ignan ile başlar ( 2), Jleneysel olarak trigeıninal yollarda olu-

şan uyarılabilme artışı difenil hidantoin ile baskılanmaktadır. Bu 

ilacın tam olmasa da trigeminal nevraljiye etkisi kesindir, Fakat teca.vi 

için yüksek dozlar gerekebilir, Yüksek dozların ise yan etkileri fazla.·

dır, 

1962 de Bloom Carbqmazepin'i ilk kez trigeminal nevralji teda

visinde kullanınıştır ( 5), C a.rbqınazepin 1 spinal trigemina 1 çekirdekte 
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sinaptik geçişi baskılar. Anca.k bu ba.st.:ılama süresi difenilhidantoin 

in yaptığından daha uzu..'1dur. Tiigemina.l nevra.ljili hastalarda % 66 

vakada ağrılar kontrol altına alınabilmektedir, 

A- Geçici sonuç veren girişimler : 

I- Trigeminal sinirin çevresel duyu da.lla.Iına. sklerozan 

maddelerin injeksiyonu : 

Bu amaçla en sık kullanılan madde etil alkoldur. Bu sklero

zan ma.ddenin i.njeksiyonu ile trigeminal sinirde oluşan duyu kaybı 8,5 -

16 ay arasında olmak üzere geri döner , ağrılar tekrar başlar, 

II- Gasser genglionuna yapılan injeksiyonlar : 

Bu uygulamada etil alkol , fenol gibi maddelerin kullanılma

sı yan etkileri nedeni ile terk edilmiştir, Jaeger 1957 de kaynamış 

distile suyu Gasser gangliomına injekte ederek "/o 96 başarı elde etti

ğini rapor etmiştir (14), 

CERRAHİ TEDAVİ 

A- Trigeminal Sinirin Çevresel .lJuyu bölümlerinin kesimi \ No

rektomi ) , 

Bu tip çevresel sinir avulsionlarında kişinin aijrıdan kUI

tulma süresi ortalama 33 aydır, Çevresel sinirin rejenera.,yonu ile 

3.3 ay sonra tekrar ağrılar başlar, 

B- Gasser ganglionunıın elektrokoagulasyonu : 

1;131 de Kırschner Gasser ganglionunun elektrokoagulasyonu 

için diater.mi cihazı kullanmıştır ~20). izole kısmı olmayan bir i,Sne 
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ile Gasser genlionuna girilmiş ve iğneden .350 mA lık akım geçiri:L'1liş

tir. Kornea ülserleri, diğer kranial sinir felçleri gibi yan etkiler 

nedeni i.le kullanılma sıklığı azalmıştır, 1962 de Thiry elektrotdan 

daha az akım geçhme ile tedavi etti(;i 225 vakada % 100 başarı elde 

ettisini ra.por etmiştir ( 37). 

C- Trigeminal yolların kafa içinde basıdan kurtarılması veya 

bu yollara bası yapılması : 

I- Basıdan kurtarılma : 

1952 de Ta~j temporal intredural girişimle Gasser gang

lionunun dura materini kesereK , ganglionu basıdan kurtararak iyi ne

ticeler rapor etmiştir ( 36). 

II- Bası yapma : 

1955 de Shelden , maksiller ve mandibular sinirin kafa için

deki bölümlerine salin solusyonu injekte ettikten sonra sinirlerin kı

lıflarını kesmiş ve künt bir alet ile sinirleri fırçalayarak iyi netice

ler elde ettiğini rapor etmiştir ( 32). Bu metodla tedavi de % 60-a:ı vaka

da 18 ay içinde nüks olmaktadır. 

D- Trigeminal Posterior Rizotomi : 

I- Temporal duradışı girişim : Frazier tarafından geliştiril

miştir ( 10). Bu metodda motor kökü korumak ve selektif rizotomi yapmak 

olana.ğı vardır. En önemli yan etkileri , kesilen duyu kökünün hissini 

taşıdığı bölgede parastezilerin oluşması , herpes simpleks ve keratit 

dirıı 
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ll- Temporal rlura içi girişim: 

İngiltere ve öteki Avrupa ülkelerinde benimsenmiştir. 

Temporal lob travması nedeni olabilmesi en önemli yan etkisidir. 

E- Arka Çukurda 'frigeminal Rizotomi: 

1932 de Dandy ile popüler bir girişim olmuştur(6).Gi

rişimin zorlu~u yanında, anestezi dolorosa ve kornea tilseri bu me

todun kullanılma sıklığını azaltmıştır. 

F- Bulbar Trigeminal Traktatemi 

Sjöqvist ilk kez 1937 de bu metodu uygulamıştır(33). 

Bu girişimin iyi tarafı • girişim sonu par as tezi ve k e-· 

ratit sıklığı çok azalmıştır. Ancak girişimin zorluğu yanında ,ame

liyat sonu dönemde ataksi, ayn:l taraf üst ekstremitede, karşı taraf 

alt ekstremitede duyu kaybı oluşmakta ve 5-6 ay sürmektedir. 

GASSER GANGLİONUNUN KONTROLLU ıERMOKOAGtlLASYONU 

Schürman ve arkadaşları 1972 de nörolept anestezi altın

da, kontrollu kısmi koagülasyon yöntemi ile Gasser ganglionunu koa

güle ederek trigeminal nevraljiyi tedavi ettiğini rapor ettiler(31). 

uygulama sırasında duyu kaybını ve kornea refleksini kontrol ederek, 

gereğinde uygulamaya son verdiler. Lezyon yapılmak istenen dala göre 

iğnenin konumunu degiştirdiler. %93 oran:ıcnda başarı elde ettiklerini 

rapor ettiler. 

~weet ve Wepsic 1974 de, uyguladıkları yöntemi ve tedavi 

ettikleri yüz ağrılı 274 vakayı rapor ettiler\35). Sweet ve Nepsic, 

trigeminal nevraljide başarılı sonuç elde etmek için ağrılı alanda 

hipoaljezi elde etmenin yeterli olduğunu belirttiler. 
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MATERYAL VE EETOD 

Bu çalışma 1980 yılında A.tJ. Ankara Tıp Fakültesi "öroşi-

ri.irji Kliniğinde Gasser ganglionu radyofrekans termokoagtilasyonu 

uygulanan 16 hastada yapıldı. Hastalarda yaş, cinsiyet farkı göze·-

tilmedi, 16vakadan ı i hemifasiyal spazm, 15 i. trigeminal nevralji 

olarak tanımlandı. uygulamadan önce her hastaya fizik ve nörolojik 

muayene yapıldı. 3yönlü kafa grafisi, submento vertikal grafi çekil-

di, Gereğinde EEG, Beyin sintigrafisi gibi tanı metodları uygulandı. 

fizik muayene ve uygulama sirasında arteriel kan basıncı vAQUEZ 

LAlJBRY marka tansiyon aleti ile ölçüldü. Uygulamalarda termik lezyon 

yapmak için Radionics Radyofrekans lezyon jeneratörti ( Şeki.l 1) ile 

kordotemi için yapılmış spinal iğne ve polietilen ile izole edilmiş 

uçta 5mm.lik kısmı açık bırakılmış 0.5 mm çapındaki elektrot siste-

mi kullanıldı. 

•• 
tl .. -

• 

• • 

• 

«.;.•.··· 
. .•• 1';;;;; 

.; 
Şekil. Uygulamalarda kullanılan radyofrekans lezyon jeneratörU. 
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Uygulamadan önce , hastalar 8 saat aç bırakıldılar. TJyculama 

başlamadan önce röntt;-en masasında 15 dakika sırtüstü yatırıldıLo:r, 

Ağrı tarafındaki ya.na.k derisine lokal saha temizl.ifi;i ve ste:r:il izo

lasyon yapıldı. Uygulama. öncesi başlamak üzere , uygularıa sJra.sında , 

hastaya , damar yolu açık kalacak şekilde % 5 dextroz un sudaki çö ·

zeltisi verildi. 

Uygulamada premedikasyon olarak O ,5 mgr atropin sulfat , JO 

mgr diazepem verildi ve JOO mgr demerol kas içine injekte edildi. 

Gasser ga.nglionuna yaklaşmak için ön yaklaşım yolu kullanıl -

dı. Mandibular dal lezyonlarında aeız köşesinden 3 cm yandan,oftal -

mik veya maksillar dal lezyonlarında aeız köşesinden 2,5 cm yandan 

deri geçildi. Uygulama sırasında eldivenli ola-n bir elimizin ser ·

best olan işaret parmasını hastanın ağzı içine yerleştirdik, Oral 

mukozayı geçmemeye çalıştık, İğne korona.l planda direkt olarak pupi-· 

le , sagi tal planda ise dış kulak kanalının ön duvarının .3-4 cm önü

ne yerleştirildi ( Şekil 2), :Bu yönlendinne ile ptericoid çuk> .:ra ve 

foramen ovaleye ulaşıldı. Foramen ovaleyi bulmakta zorluk ile karşı

laşıldıcında sutımento-ve:rtikal grafi yardımı ile i,';ne foramen ovale -

ye yönlendirildi. Fo rame n ova le yi geçerken hastalar , sı.klıkla , şiddet

li ağrıdan yakındılaro 
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Şekil 2. Ağız köşesine göre 2.5-3 cm yandan • deri geçildikten son

ra iğnenin yönlendirilmesi. 

Submento vertikal ve yan kafa grafileri ile iğnenin konumu kon

trol edildi. Yan grafide iğnenin ucu klivus hizasında. submento verti

kal grafide foramen ovalede ise iğnenin Gasser ganglionun ortasında 

olduğu kabul edildi (Şekil 3-4). 



ıs 

Şekil 3. Submento vertika.l grafide iğnenin konumu. 

Şekil 4. Yan kafa grafisinde iğnenin konumu. 
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İğnenin istenilen konumda olduğu saptandıktan sonra mandreni 

çıkarılarak yerine elektrot sistemi yerleştirildi. Elektrot sistemi 

Radyofrekans lezyon jeneratörüne bağlandı. O, 25 voltluk s timulus ve

rildi. Stimulus ile aynı taraf göz ve ağız çevresinde kontraksiyon

lar gözlendi ve hastalar elektrik çarpma.sı gibi bir ağrı tanımladı

lar'. 

Elektrotu..rı gane;lionda olduğu stimuluslarla da doijrulandıktan 

sonra lezyon yapılmaya başlandı. Her lezyondan sonra , hastada sili

ar ve kornea refleksi ile ağrı duyusunun kontrolu yapıldı. Siliar ve 

kornea refleksleri ile elde edilen hipoaljezinin durumuna göre lezyon 

sayısı deiji.şmekle birlikte vakalarımızda 6 lazyondan fazlası gerek

medi. Vakaların çoğunda 4 lezyon yeterli hipoaljeziyi sağladı. Ge

nellikle JD0.-110 mA lik , 50-Eio RF lik , 6o-120 sn lik lezyonlar ya

pıldı. 

Uygulamaya başlamadan yaklaşık 2 dakika önce , kordotemi iij

nesi deriyi geçtikten ve foramen ovaleye girdikten hemen sonra her 

lezyon sırasında ve uygulama bi ttikten 2 dakika sonra a:rteriel kan 

basır.c ı ölçülüp kaydedildi. 
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J3'JIGTJLAR 

UygulaJ11a.la.r sı:resında , başlangıçta , teriyi ve fo:ra.men ova.le~ri 

geçtikten ve lezyonları y~ptıktan sonraki arteriel km basıncı değişik-

likleri dikkati çekti. 

Uygulamadan iki d~ki l:a önceki , deri ve f Oia.r1ei:! ova. le yi geçtik 

ten so:rı...raki , lezyonlaı: sırasında ve uye;ula.mada.n iki dakika so]'u:a.ki ar-

teriel kan basıncı ortala;1ı.ala.rı. : 

Uygulamadan iki. d:ıkika önceki ortalama . 142.14/97 .sı mm Hg . 
Deriyi geçtikten sonraki ortalama • 161.87/10 7 .ıs nı.m Eg • 

Fo ram en çıvaleyi geçişte ortalama 175.93/111.87 mm F,g 

I. Lezyon sıra,ıındaki ortalama . 173.43/106 .S7 ının Hg . 
II, Lezyon sırasındaki ortala.ma : 168.37/1011,06 rmn Hg 

III.Lezyon sırasındaki ortalama 165.62/ lO 2. 85 mm Fı:: -o 

IV. Lezyon sıraaındaki ortalama . 160.31/100 • 31 ıımı Hg . 
v. Lezyon sı.:rasındaki ortalama . 166.25/ ıcı 2 .so mm Hg . 
VI. Lezyon sırasındaki ortalama 169.00/104 .oo rnm F_g 

Uygulamadan iki dakika sonraki ortalama . 149.68/96.87 mm !lg . 
Ortalamaların değerlendirilmesi sonucunda , iğnenin Ceriyi t,'B·-

çişinde ve foramen ovaleye r~irişinde aı:teriel kan basıncı ortalainasının 

yükseldiği. gözlenmiştir, Lezyonlar yapılmaya başlanıldıktan sonra bı1 

ortalamalarda gider'ek artan bir düşme gözlenmiştir, Ortalama tablosu.n-

da V. ve VI. lezyonlar sırasında arteriel kan basıncı ortalamasında 

bir yükselme görüımekte ise de , V, lezyon tl hastada , VI. lezyon 
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5 hastada yapıldı(:;ından , bu yükselmenin istatistiksel de.Q;eri olma

dığı düşiinüldü. Ayrıca V. ve VI. ilezyon yapı. lan hastaların arteriel 

kan basıncı ortalamaları incelendiğinde , yukarıda belirtilen düzen

de olduğu görUlmü.ştür. Örneğin 5. lezyon yapılan 8 hastanın , IV .:ıez

yon bitimindeki arteriel kan basıncı ortalaması 170/104.5 mmHg. idi. 

Arteriel kan basıncı değişimlerini daha iyi değerlendümek için uygu·

lamadan 2 dakika önce , deriyi geçtikten sonra , foramen ovaleyi geç

tikten sonra , lezyonlar sırasında ve uygulama bitiminden 2 dakika 

sonra ölçülen arteriel kan basınçları kendi aralarında gxuplandı·

rılmış ve her bir grubun sistolik ve diastolik kan basınçları ayrı 

ayrı , önceki ve sonraki gxubunkilerle karşılaştırılarak eşler ara

sındaki farkın önem kontrolu yapılmıştır(23 ). 

Bu yöntemle bulunan sonuçlara göre iğnenin deri ve foramen 

ovaleyi geçmesi He sistolik ve diastolik kan basıncında belirgin yük

selme olmaktadır. I. , II. , ve III. lezyonlar kan basıncında önemli 

bir değişiklik yapmamaktadır. IV.lezyon da ise sistolik ve diastolik 

kan basınçlarında belirgin bir düşme olmaktadır. v. ve VI. lezyonla ·

rın kan basıncı değişikliği yapmadığı izlenmiştir. V. ve VI. lezyon

lar sırasında ve uygulamadan 2 dakika sonr·aki arteriel kan basıncı 

arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 

Uygularnaya başlamadan 2 dakika önceki ve uygulamanın bi timin-· 

den 2 dakika sonraki arteriel kan basınçları arasındaki fark öneınsi~ 

bulunmuştur. 
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Olgu I 

Protokol No : 78/5588 İ. K, 

52 ya.şında.ki erkek hasta yüzündeki ağrı. yakınmaları ile baş-

vurdu o 

Öyküsünden , yüzünün sağ tarafındaki paroksismal özellikli 

ağrıların ilk kez 3,5 yıl önce başladığı , trigeminal sinirin III. 

dal alamnı tuttuğu öğrenildi, Bu nedenle 3 yıl önce sağ gasser gang

lionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapıldığı ve uygulamadan 

faydalandığı , uygulamadan 1 yıl kadar sonra ağrıların trigeminal si

nirin sağ II, ve III, dal alamnda tekrar başladığı anlaşıldı,2 yıl 

önce tekrarlanan sağ ga.sser ganglionu radyofrekans termik lezyonu 

uygulamasından da faydalandığı , fakat 1 yıl önce ağrıların trigeminal 

sinirin sağ II. ve III, dal alanında tekrar başladığı , bu nedenle kul

landığı tegretolden yeterli faydayı sağlayamadığı saptandı. 

Özgeçmişinden , 14 yıl önce serebro-vaskü1er yetmezlik geçir

diği , bu yetmezlik sonrası sağ hemiplejinin sekel olarak kaldığı sap

tandı. 

Soy geçmişinde özellik yoktu, 

Fizik muayene si norma.ldi. 

Nörolojik muayenesinde sağ spastik hemipleji ve trigeminal si

nirin sağ II, ve III. dal alanlarındaki hipoaljezi dışında patoloji 

saptanmadı, 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa grafileri normaldi. 

Hastaya 3,1,19a:ı tarihinde trigemina.l nevralji tanısı ile sol 

perkütan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapıl

dı, 



Uygul2madan iki da.kika önceki , deri ve fora:nen ovaleyi geç-

tikten sonraki , lezyonlar sırasında ve u.,vgulam-:ıdan iki dakika son -

raki arteriel kan basıncı deı§;erleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki arterie1 ka~ basıncı 19)/12) mrrı Eg 

Leri G8Çildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı . 2JO/UJ rn.~'TI_ Eg . 
Fo rame n ovaleyi geçtikten hemen solTI'aki a.rteriel kan 
basıncı : 23)/ 13J rnm Eg 

I, Lezyon sırasında arteriel kan basır1cı : 19)/110 Dm Eg 

II. Lezycn s.ıra.sında arteriel kan basıncı . 140/100 ımn Hg . 
III.Lezyon sı.rasında arterie1 kan basıncı. : 16o/JDO mm Hg 

Iv. Lezyon sırasında arteriel kan basının : 150/95 Illi'Tı Hg 

Uy gulama.nın bi tirninden iki dakika sonraki a.rteriel 

kan basıncı : 16o/100 JlL'TI Hg 

Uyı::.;ulama Tie;-terleri : 

I., II., III., lezyonlar sırasında 45 RF lOO mA 6o sn 

IV. Lezyon sırasında 50RF lOO mA 6o sn idi. 

Sonuçta sol triG8mina1 sinüin II, ve III, dal alanında yeterli 

hipoaljezi saoSlandı. Kornea refleksi ve siliar rt:fleks normaldi. 

Olgu II 

Protokol No : 8J/135 M.Y .E. 

50 yaşı.ndaki erkek hasta yüzündeki a .. Srı yakınmaları. ile başırur·-

du, 

Öyküsünden , yiizünün sağ tarafındaki paroksismal özellikli 

ağrıların 10 yıldır mevcut olduğu trigeminal sinirin II, ve HI, dal 

alanını tuttuğu , bu nedenle kullandığı tegretolden son za.me.nlarda 
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yeterince faydalanamadıeı öğrenildi. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi. 

Nörolojik muayenesinde patoloji saptanamadı. 

Submentovertikal ve üç yunlü kafa grafileri normaldi. 

Hastaya 11.1.198) tarihinde trigeminal ne"Vralji tanısı ile sağ 

perkUtan gasser ganglionu radyofrekans tennik lezyonu cygulaması yapıldı. 

Uygulamadan iki dakika önceki , deri ve forarnen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezyonlar sırasında ve cygula.madan iki dakika sonraki ar-

teriel kan basıncı deeerleri : 

Uygu1amadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı : 145/a:l nnıı Hg 

Deri geçildikten hemen sonraki arterie1 kan basıncı : 150/ ın mm Hg 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel 

kan basıncı 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

II. Lezyon sı.rasında arteriel kan basıncı 

III.Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı 

IV. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

Uygulamanın bi tirninden iki dakika sonraki arteri el 

kan basıncı 

Uygulama. değerleri : 

. l65/9J nnıı Hg . 

. 150/9J mm Hg . 

. 145/9J nnıı Hg . 
• 140/9) mm Hg • 

. 135/95 ılım Hg . 

ı 140/85 mmHg 

Her dört lezyon sırasında da 50 RF , 110 mtı. 6::ı sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin I. dal alanında daha az olmak 

üzere her üç dal alanında yeterli hipoaljezi sağlandı. Kornea refleksi 

ve Siliar refleks normaldi. 
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Olgu III 

Protokol No • ffi/28J 

65 ya.:;?ındaki kadın hasta ;yi.izUndeki a.[!;rı yakır..!!13.-laxı i le baş-

vurdu. 

ÖykLislinden yüzünün sağ taiafı.nda.ki pa.rokşismal özelli.kli ağ-

rıların 8 yıldır mevcut olduğu , üst çenede daha belirgin olmak Uzere 

tri~s"8minal sinir in II. ve III. dal alanı. nı tuttuğu öğrenildi. 4 yıl 

önce bu nedenle alkol blokajı yapıldığı , 4 ay karar faydalanabildi-

ği, tegretolden fazlaca faydalanama dığı. saptandı. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizi.k muayenesi normaldi. 

Nörolojik muayenesinde patoloji saptanama.dı. 

Suomentovertikal ve Uç yönlU kafa grafileri normaldi. 

Hastaya 15 .l.l98J tarihinde , trigeminal nevralji tanısı He 

sağ perkUtan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması 

yapı. ldı. 

Uygulamadan iki dakika önceki , deri ve foramen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezyonlar sırası.nda ve uygu1arnaclan iki. dakika so!1..raki ar-

teriel kan basıncı değerleri. : 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Deri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

II. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

III .Lezyon snasında arteri el kan basıncı 

IV. Lezyon sırası.nda arteriel kan basıncı 

: 

. . 

: 

. . 

. . 
: 

: 

16o/110 mm F.g 

18J/13J mm Hg 

220/135 mm Hg 

2Z:J/13J mm Hg 

2JD/laJ mm Hg 

315/105 rnm Hg 

2oo; :ıoo mm F.g 
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V. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı : <DO/ 100 nnn Hg 

: 195/95 nnn Hg VI, Lezyon snası.nda arteriel kan basıncı 

Uygulamanın bi tiründen iki dakika sonraki arteriel kan 

basıncı : 165/l]D nnn Hg 

Uygulama LeijBrleri : 

Her altı lezyon sırası.nda da 65 RF 110 ml< 6o sn idi. 

Sonuçta , sağ trigemimıl sinirin II. ve III. dal alanında yeterli 

hipoaljezi sa.ğlandı .• Kornea reflekai. ve siliar refleks norma.ldi. 

Olgu IV 

Protokol no • FJJ/ 305 :B.A • 

67 yaşı.ndaki erkek hasta yüzUndeki ağ.ı:'ı yakınmaları ile başvur·-

du. 

Öyküsilnden , y'iziiniin sağ tarafındaki paroksisma.l özellikli ağrı·-

la.rın 7 yıldır mevcut olduğu , trigeminal sinirin II. ve III. dal alanı-

m tuttuğu öt;renildi. Bu nedenle bir kez alkol blokajı yapıldı(;ı fakat 

faydalanamadıeı , tegretolden ise kısmen faydalandıeı anlaşıldı. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi. normaldi. 

Nörolojik muayenesinde trigeminal sini.rin sağ II. ve III. da.l 

alanında tesbit edilen hipoaljezi dışında patoloji saptanamadı. 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa gxafileri normüdi. 

Hastaya 15 .1.19fJJ taril..,inde , trigeminal nevralji tanısı ile sağ 

perkiltan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapıldl.o 

Uygulamadan iki dakika önceki , deri ve foramen ovaleyi geçtik -
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ten sonraki, leeyonlar sırasında ve uygulamadan iki. dakik2 sonra.ki ax-

teriel kan basıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakik2 önceki arteriel kan basıncı : 16o/105 mm Hg 

Deri geçildikten hemen sonra.ki arte:riel kan basıncı • 170/l'ZJ mmHg • 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sor~aki arteriel kan 

basıncı • 2'ZJ/1Y> mmHg • 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı • 'ZJ5/110 mmHg • 

II. Lezyon sırası. nda arterie1 kan basıncı • 200/110 mmHg • 

III.Lezyon sıra.sında arteriel kan basJncı • 18:l/110 mmHg • 

IV, Lezyon sırasında arteriel kan basıncı • 185/110 mm F~ • 

V • Lezyon sırasında arteriel kan basıncı • 18:l/110 mm F.g • 

VI. Lezyon sırası. nda arteriel kan basıncı ı 18)/110 mmHg 

Uygulamaru.n bitiminden iki dakika sonraki arteriel kan 

basıncı : 165/105 mm Hg 

Uygulama Değerleri : 

Her altı lezyon sırasında da 65 RF 100 mA. 6o sn idi. 

Sonuçta , sa.ğ trigeminal sinirin II. ve III. dal alanında ye -

terli hipoaljezi sağlandı, Kornea refleksi ve siliar refleks ncrmaldi, 

Olgu V 

Protokol No • 79/7756 K.Ş. 

3::ı yaşı.ndaki erkek lk"<sta yUzündeki a/;>Tı yakınma ları. ile başvur·-

du. 
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ÖykiJsünden , yüzünUn sağ tar~::f'ındaki pa.roksismal özellikli ağ·

rıların 4 yı.ldır mevcU1; olduğu , trigeminal sinirin II. dal ale,nırıı tut·

tuğu , tegretolden kısmen faydalandığı Öf\Tenildi. 

Öz ve soy geçmi.şinde özelli.k yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi. 

Nörolojik muayenesinde patoloji saptanamadı. 

Suomentovertikal ve üç yönlü kafa grafileri normaldi. 

Hastaya 19.2.198) ta:ı:ihinde , trigeminal nevralji tanısı ile sağ 

perkütan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapı.ldı. 

Uygulamadan iki dakika önceki, deri ve forarr.en ovaleyi geçtikten 

sonraki , lezymı1ax sırası.nda ve uygulamadan iki dakika sonraki axteri.-· 

el kan basıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki. arteriel kan basıncı 

JJeri. geçildikten hemen sonraki axteriel kan basıncı 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı 

I. Lezyon sırasında axterie1 kan bası.ncı 

II. Lezyon sırasında arte:ı:iel kan basıncı 

III.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

IV, Lezyon sırasında axteriel kan basıncı 

V • Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

Uygularnanın bi tirninden iki daki.ka sonraki a.rteriel kan 

basıncı 

: 125/85 

: ıaı;ro 

l?D/ 85 

: laı/ ro 

: l?D/ro 

: 140/85 

: 135/ a:ı 

: 1aı; ro 

mm F.g 

mm P.g 

mmHg 

mmHg 

mm F.g 

iıım Hg 

mm P.g 

mmHg 

: l?J/ a:ı mm Hg 
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uygı.ıJacııa De[i-erleri 

Her beş lezyon sırasınd2. d2. 5J RF JDO FA 6o sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sin:;rin II. ve III. dal alanları:1da ye

terli hipoaljezi sa&landı. Kornea refl.eksi ve siliar refleks n·crr.ıaldi. 

Olgu VE 

Protokol No • 8)/1494 R.D. 

5J yaşındaki kadın hasta yüzündeki ağrı yakır.maları ile> başvur-

du. 

Öyküsünden , yiizünün sol tarafındaki paroksismal öze:Uikli a.;;~ı

la:rın 4 aydır mevcut olduğu , trigeminal sinirin II. dal a.larum. tuttuğu 

öğrenildi. Yapı.lan infraorbHal alkol blokajından ancak iki gün faydala·

nabildiği , tegretolden de yeterince faydalanamadığı saptandı. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi. 

Nörolojik muayenesinde ise sağ gözdeki pupi.l anamalisi ve trige

minal sinirin sol II. dal alanındaki hipoaljezi dışında patoloji saptana -

madı. 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa grafileri normaldı. 

Hastaya 5 .3.198:> tarihinde , trigeminal nevral ji tanısı ile sol 

per~ltan gasser ganglionu radyofrakarE termik lezyonu uygulaması yapıld1 

uYgulamadan iki dakika önceki , deri ve forac11en ovaleyi geçtikten 

sonraki , lezyonlar sırasında ve uygulamadan iki dakik2 sonraki arteriel 
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kan basıncı c.eğerleri : 

Uye;ulamada.n iki da.kika önceki arteriel knn basırı..cı 170/14J I!lı'"1 Eg 

:Deri ;;eçildikten hemen sonraki arteri el kan basıncı . 170/115 mm Eg . 
Fo rame n ova.leyi geçtüten hemen sonraki arte~iel kan 

basıncı : lffi/130 Tillll Eg 

I. Lezyon sıx·o..sında arteriel kan basıncı : 220/115 nun Eg 

II. Lezyon sınasında arteri el kan basıncı : 21D/ 115 nn Eg 

III.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı : 21D/ 13) ıımı Eg 

rv. Lezyon sırasında arteri el kan basıncı : 210/laJ m.rn Hg 

v. Lezyon sırasında arteri el kan basıncı : 210/115 rmn Hg 

VI. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı : aıo/ 115 mm Hg 

Uygulamanın bi tirninden iki dakika sonraki ar-ceriel 

kan basıncı : aJ0/115 mm Hg 

Uygulama Değerleri : 

r.,rr.,rrr.,rv, , lazyonlar sırasında 55 RF JOO mA ED sn 

V., VI., lazyonlar sırasında 55 RF 150 mA 6o sn idi. 

Sonuçta , sol trieeminal sinirin II. ve III. dal alanında yeter-

li hipoaljezi saelandı, Kornea refleksi ve sili.ar refleks normaldi, 

Olgu VII 

Protokol No • BD/1441 I.Ü. 

66 yaşı.ndaki kadın hasta ylizündeki ağrı yakı.nmaları ile başvur-

du. 

Öyküsünden , ylizünün see tarafındaki paroksisma1 özellikli ağ-
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rı larının JJ yı.ldır mevcut olduğu , trie,-emina.l sin.irin I., II. ,.III., 

da.l alanını tuttuğu , uzun sürecir k1JJ.la.ndıJı tegTetolden son zaman-

larda faydalana-madığı öğ:ı::eni.ldi.. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yokb. 

Fizik muayenesi ncrma.ldi. 

Nörolojik muayenesinde patoloji saptanamadı. 

Sı.o~bmentovertikal ve üç yönlü kafa gra.fileri normeldi. 

Hastaya 6.3. 198::l tari.lıinde , trigemim1 nevralji tanısı ile sağ 

perkütan ga.sser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygı.1lama.sı yapıldı. 

Uygulamadan iki dakika önceki , de:ı::i ve fora.rr:en ovaleyi geçtikten 

sorı..J:aki , lezyonlar sırasında ve uygulams.dan iki daki.ka sonraki arteriel 

kan bası.ncı C.e?;·erleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki a.rteriel kan basıncı 

Deri geçildikten her:en sonraki a:rteriel k:::n bası.ncı. 

Forar1en ovaleyi ~çtikten hemen sonr·2ki arteriel kan 

basıncı 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

II. Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı 

III.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

IV. Lezyon sırasında a.rteriel kan basıncı 

v. Lezyon sırqsında arteriel kan basıncı 

Uyc;ulamanı.n bi tirründen iki dakika sonraki 

arterie1 kan ba.sıncı 

Uygulama JJeğerleri : 

I. Lezyon sırasında 35 RF 70 nıA &J sn 

II. Lezyon sır3sında 40 RF 8::lnıA &J sn 

155/ 'Xl rrı .. n-ı 1" .. g 

185/95 :r.ı.r::. tc 
j_~g 

18::l/1DO r,..rı. Eg 

170/lDO m.i'TI ~--.. g 

. 170/lDO mm lig . 

. 170/lDO mm Eg . 
170/100 mrn Eg 

: 170/lDO rnrı Err 

l8::l/ 100 mm Eg 
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III, Lezyon s_ı.rasında 40 RF 75 mA w sn 

IV • Lezyon sırasında 35 RF w mA w sn 

V • Lezyon sıra.sında 35 RF w mA 55 sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin I, , II. , III, , dal alanın

da yeterli hipoaljezi sa.i:(landı, Kornea refleksi ve silier refleks nor

mal idi, 

Olgu VIII 

Protokol No : 78/6577 F,A. 

50 yaşındaki kadın hasta yüzündeki ağrı yakınınaları ile başvur-

du. 

ÖykUsünden , yiizünün sağ tarafındaki paroksismal özelliidi ağrı

ları.n lO: yıldır mevcut olduğu , trigeminal sinirin II. ve III. dal ala:cıı

nı tuttuğu öğrenildi. İki yıl önce yapılan sağ perküta.n gasser ganglionu 

radyofrekans termik lezyonu uygulamasından faydalandığı fakat son iki ay

dır ağrılarının trigeminal sinirin sağ II, ve III, dal alanında tekrar 

başladığı saptandı, 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi.. 

Nörolojik muayenesinde trigeminal sinü·in I, , II. , III, , dal 

alanlarındaki hipoaljezi dışında patoloji saptanamadı, 

Submentovertikal ve üç yünlü kafa grafileri normaldi, 

Hastaya 6.3.1900 tari.hinde , trigeminal nevralji tanısı ile sağ 

perkütan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapıl

dı, 



Uygulanadan iki dakika önceki , deri ve forar.ıen ova.leyi geç·-

tikten sonraki , lezyonla.r sırasında. ve uygulamadan iki dakika sonr2ki 

arteriel kan basıncı d~terleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Deri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı 

: 140/JDO 

140/100 

rm:ı Hg 

nun Hg 

Fo:ramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki a:rteriel kan 

basıncı 
16o/ll5 ınm Hg 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı • 16o/110 :rrnn Hg • 

. 165/115 rnm Hg . II. Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı 

III.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 
155/lJD mm Hg 

IV. Lezyon sı.rasında. a.rteriel kan basıncı 
155/105 m.rn Hg 

Uygulama.mn bitiminden iki dakika. sonraki arteriel 

kan basıncı 
: 145/95 rı~.rn Hg 

Uygulama Değerleri : 

I. lezyon sırasında 50 RF 100 mA 6o sn 

II. ve III. lazyonlar sırasında 55 RF 100 mA 6o sn 

IV. Lezyon sırasında. 6o RF lOO ınA 6o sn idi. 

Sonuçta,sa.ğ trigeminal sinirin II. ve III. dal alanında yeterli 

hipoa.ljezi sa.ğlancıı. Kornea refleksi ve siliar refleks normaldi. 

Olgu IX 

Protokol No : 77/7004 M.E. 

47 yaşındaki erkek hasta. yüzündeki a.ğrı yakınmaları ile başvur-

du. 

Öyküsünden , yüzünün sağ tarafındaki paroksisrnal özellikli ağrı-
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ların ilk kez ID yıl önce başladı!;ı , trigeminal sinirin II, dal ala-

nını tuttuğu , 4 yıl önce infraorbital alkol blokajı yapı.ldı.ğı öğre

nildi, Blokajdan 14 ay son:ı:a ağrılarının tekrar başladığı , 3 yıl ön-

ce de sağ perkiitan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygu,-

laması yapıldığı , fakat son bii yıldır trigeminal sinirin sağ II,dal 

alanında ağrılarının tekra.r başladığı , tegretolden de yeterince fay-

delenamadığı saptandı, 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu, 

Fizik muayenesi norma.ldi, 

Nörolojik muayenesinde trigeminal sinirin sağ II. ve III, dal 

alanında ki hipoaljezi dışında patoloji saptanamadı, 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa grafileri normaldi, 

F..astaya 10 ,3,19fb tarihinde , trigeminal nevralji tanısı ile 

sağ perkütan gasser gan~;lionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması 

yapıldı, 

Uygulamadan iki dakika önceki , deri ve foremen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezyonlar sırasında ve uygulamadan iki dakika sonraki ar-

teriel kan basıncı. değerleri : 

Uygulan:adan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Deri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı 

Fo rame n ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı 

I. rezyon sırasında arteriel kan basır.cı 

II, rezyon sırasında arteriel kan basıncı 

III. Iezyon sırasında arteriel kan basıncı 

. 170/115 mm F.cg . 

. 165/12::1 mm F_g . 

: 170/1:0 mmHg 

: 2::15/140 mm Hg 

: 2::15/140 mm F..g 

: 195/1:0 mm Hg 
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IV. Lezyon sı.rasında arteriel kan basıncı 

Uygulamaru.n bitiminden iki dakika sonraki arteriel 

kan basıncı 

Uygulama Değerleri : 

I o Iezyon sırasında 45 RF 6::ı sn 

: 185/1:::0 nmı Hg 

: 16o/11D mm Hg 

II.,IIIo,IV. lezyonlar sı.rasında 47 RF 100 mA 6::ı sn idi .• 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin I. ve II. dal alan:nda yeter-

li hipoaljezi sağlandıo Kornea refleksi ve siliar refleks normaldio 

Olgu X 

Protokol No : fi)/1676 TI.K. 

38 yaşındaki kadın hasta yüzündeki kasılma yakınmaları ile baş-

vurdu. 

Öyküsünden , yüzüniln sol tarafındaki kasılmaların 4 yıldır mev·-

cut olduğu , ismini bilmediği bi.r takım ilaçlar kullandığı ve faydalana·-

nıadığı. öğrenildi. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktuo 

Fizik muayenesi normaldi. 

Nörolojik muayenesinde sol "Yarısındaki spazmlar dışı.nda patolo-

ji saptana.madıo 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa grafisi , EEG si ve beyin sin-

tigrafisi normaldio 

Hastaya 18.3ol9fi) tarihinde , sol hemifasiyal spazm tanısı ile 

sol perkütan gasser ge.nglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması 

y2.pıldı. 
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Uygulamadan iki dakika. önceki , deri ve foramen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezyonl~r sırasında ve uy,sulamadan iki dakika. sonraki ar··· 

teriel kan basıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Leri geçildikten hemen son:raki arteriel kan basıncı 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen son:raki arteriel kan 

basıncı 

I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

II, Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

III,Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

rv. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

V • Leeyon snasında arteriel kan basıncı 

VI. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

VII.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

Uygulanıanın bitiminden iki dakika sonraki arteriel 

kan basıncı 

I,, II,, III., IV,, lezyonlar sırasında 5J RF 

V, lezyon sırasında 

VI. Lezyon sırasında 

VII,Lezyon sırasında 

5:JRF 

Eo RF 

5:JRF 

: 1D5/70 mm Hg 

: 125/ 85 mm Eg 

: 14u/9J mm Hg 

l8'J/ ED mm Hg 

: lJD/70 mm Hg 

JD5/75 mm Hg 

: JD5/(5 mm Eg 

: 1D5/ 75 mm Hg 

: lJD/75 mm Hg 

: JD5/75 ımn Hg 

: 1D5/75 mm Hg 

lDO mA (fJ sn 

lDO mA 12) sn 

l40mA ED sn 

JDO mlı. (fJ sn idi. 

Sonuçta , sol trigeminsl sinirin II, ve III, ds.l alanında yeterli 

hipoaljezi sağlandı. Kornea refleksi ve siliar refleks normal di. 

'" ':1 
u 

t: 

"' 
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Olgu xr 

Protokol No : 76/2238 K .J). 

45 yaşındaki. e:rkek hasta yüzündeki aerı yak cmııaları ile baş-

vurdu o 

Hastanın öyküsünden , yüzUnün sol tarafındaki paroksism2l özel-

likli ağrıların 1D yıl önce başladığı , tri.geminal sinirin I. ve II.dal 

alanını tuttueu öğrenildi, l3ir kez alkol blokajı yapJ.ldıeı , blokajda.n 

1 yıl kadar sonra ağrılarının tekrar başladığı., bunu:ı için 4 yıl önce 

sağ perkütan gasser gangli.onu radyofrekans te:rınik lezyonu uygulaması 

yapıldı.ğı fakat 1,5 ay kadar önce sağ trigemi.nccl sini:ı:·in I.ve IT.dal-

larında ağrılarının tekrar başladığı , tegretolden faydalanamadığı saptandı. 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi.. 

Nörolojik muayenesinde t:d.geminal sini:rin sağ I. ve 11. dal ala·-

nındaki hipoaljezi dışında patoloji saptanamadı, 

Submentovertikal ve iiç yönlü kafa grafileri normaldi. 

Hastaya 26.3.198) tarihinde, trigeminal nt:vr8lji tanısı ile sağ 

perkiltan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygulaması. yapıl-

dı. 

Uygulamadan iki dakika önceki , deri ve foremen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezy.?nlar sıra.sında ve uygulamadan iki dakika sonraki ar-

teriel kan basıncı. değerleri: 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Deri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı 

: 140/SO mm Hg 

: 170/lJD mm Hg 

: 175/115 ının Hg 
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I. Lezyon sırasında arte:ciel kan basıncı . 170/IDO mm P.g . 
II. Lezyon sıia.sında arte:ı:iel ka.n basıncı : 165/100 mm Pg 

III.Lezyon sı:?::"asında arteriel kan basıncı : 1&0/IDO mm Hg 

IV. L.ezyon sırasında arteri el kan basıncı : 155/95 mm Pı.g 

Uyt;ulamanın bit ~m inde n iki dakika sor1.raki art e-

riel kan basıncı : 140/90 mm P.g 

Uygul.ama Değerleri : 

I. Lezyon sırasında 45 RF IDO mA Eo sn 

II. Lezyon sırasında 55 RF JDO mA Eo sn 

III. ve IV. 1ezyon sırasında 55 RF ıcıo mA Eo sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin I. ve II. dal alanlarında yeterli 

hipoaljezi saelandı, III. dal alanında ise silik hipoaljezi gelişti.Kornea 

refleksi ve silia.r refleks ncırınaldi. 

Olgu XII 

Protokol No : EJJ/17'dJ R.Ö. 

70 ya.5ındaki erkek hasta yüzündeki ağrı yakınma.ları ile başvurdu. 

Öyküsünden , yüzünün sac tarafındaki paroksismal özellikli ağrı-

ların yaklaşık 10 yıldır mevcut olduğu , trigemiml sinirin I. ve II.del 

alanını tuttuğu , kullandığı tegretolden özellikle son zamanlarda yeterin-

ce faydalarramadığı öğrenildi, 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

l'izik muayenesi. normaldi. 
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Suo;;,entovertikal ve Uç yönl U kafa grafileri no:rr.:a.ldi .• 

P,a.staya 25 .3.19aJ taiihinde tri~o--e:ninal nevralji tanısı ile sağ 

perkUtan ga.sser ganglionu radyofre ka.ns termik lezyonu u;ygula.rnası yapı l-

dı. 

Uy~ulamadan iki dskika önceki t deri ve foramen ovaleyi geçtik-

ten sonraki , lezyonlar sırasında ve uygular:rıdan iki dakika sonraki ar.-

teriel kan basıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 1 70 / CfJ rrıır. Hg 

JJeri geçildikten hecııen sonraki arteriel kan basıncı laJ/100 rmn Hg 

Foramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basır~ı laJ/105 rmn Hg 

I. Lezyon sırasında arteri el kan basıncı . ıaı;ıoo rmn Eg . 
II. Lezyon sırasında arteriel karı basıncı 170/100 mr;;. l-<"..,. ... ~o 

III.Lezyon sırasında arteriel kan bası~cı 165/95 mm Eg 

IV. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı : 16o/Cfl ITrr1 Eg 

Uygul81D.anın bitiminden iki dakika so:n.raki arteriel 

kan basıncı rnm Hg 

Uyculama :Ce['erleri . . 
I. Lezyon sırasında 45 RF 100 mA 6o sn 

II. Lezyon sırasında 55 RF 130 mA t/l sn 

III. ve IV. lezyon sırasında 55 HF 120 mA 6o sn idi. 

Sonuçta , sa.ğ trigeminal I.,II.,III. , dal alanında yeterli 

hipoaljezi sağlandı. Kornea ref1eksi ve silie...r refleks ncJJ:m2..ldi. 
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Olgu XIII 

Protokol No b0/1966 S.K. 

33 ya.şındaki ka.dı.n hasta yüzündeki ağrı yakı:nmalaTı ile başvu.r-
nu. 

ÖyküsUnO.en , yüzünün sağ t2rafındaki paroksismal özellikli a,r:trı-· 

ların üç yıldır mevcut. olduğu t trigeminal sinir-in I.,II.,III., dal alan-

larını tuttuğu , tegretolden fayda1anama.dığı öğrenildi. 

üz ve soy geçmişinde özelliıc yoktu. 

F;izik muayene si normaldi. 

Nöro1ojik muayenesinde patoloji saptanamadı. 

Submentovertikal ve üç ybnlu kafa. grafileri normaldi. 

Hastaya 25.3.1;!8) tarihinde , trigeminal nevralji tanısı ile sağ 

perkiltan gasser ganglionu radyofrekans termi.r .. lezyonu uygulaması yapıldı. 

Uygulamadan iki dakika önaeki , deri ve foramen ovaleyi geçtikten 

sonxa.ki , lazyonlar sırasında ve uygulamadan iki C.akika soiU:'aki arteriel 

kan i)asıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki axterie1 kaH tasılle ı : 170/120 mm Hg 
Ileri geçildikten heme.u somaki arte:riel kan basıncı 180/12u mm Hg 
Fo rame n ovaleyi geçtiıcten hemen sonraki arte:riel kan 
basıncı 

220/140 mm Hg 

I. Lezyon sırasında a.rterie1 kan basıncı : 170/ 13.! mm Hg 

II. Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı 170/125 mm Eg 

III.Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı . 160/130 mm Eg . 
IV. Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı . 160/130 mm F~ . 
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v. Lezyon sırasında. arteriel kan basıncı 160/125 IT'illl Hg 

VI. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı . 160/125 nırn Hg . 
Uygulamanın bitiminden iki dakika sonraki arteriel 
kan basıncı 160/115 IrJll Eg 

Uygulama Değerleri . . 
I, ve II, lezyon sırasında 50 RF 100 mA 6o sn 

III, lezyon sırasında 53 F.F 125 mA 6o sn 

IV., V., VI., lezyon sırasında 45 RF lo o mA 6o sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin I,, II., III., dal alanında ye-

terli hipoaljezi sağlandı, Kornea refleksi ve siliar refleks normaldi. 

Olgu XIV 

Protokol No : 76; 1149 H.M. 

58 yaşındaki erkek hasta yüzündeki ai;>Tı yakınmaları ile başvur-

du, 

Öyküsünden , yüzünün sol tarafındaki paroksismal özellikli ağ·-

rıların 10 yıldır mevcut olduğu trigeminal sinirin I. ve II, dal alan-

larını. tuttuğu öğrenildi, 1,5 yıl önce sol perkütan gasser ganglionu 

radyofrekans termik lezyonu uygulaması yapıldığı , faydalandığı , fa-

kat son 6 aydır yakınmalarının aynı bölgelerde tekrar başladığı saptan-

dı .• 

Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi normaldi, 

Nörolojik muayenesinde trigeminal sinir in sol I, ,II,, III., dal 

alanlarındaki hipoaljezi dışında patoloji saptanamadı, 

Submentovertikal ve üç yönlü kafa grafileri normaldi, 
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hastaya 26.31980 tarihinde, trigeminal nevralji tanısı ile 

sol perkütan gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu uygula

ması yapıldı. 

Uygulamadan iki dakika önceki, deri ve foramen ovaleyi geç

tiktan sonraki, lezyonlar sırasında ve uygulamadan iki dakika sonraki 

arteriel kan basıncı değerleri: 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı 

Deri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı 

roramen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı 

ı. lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

ll. lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

lll. lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

ıv. lezyon sırasında arteriel kan basıncı 

Uygulamanın bitiminden iki dakika sonrak~ arteriel kan 

basıncı 

Uygulama değerleri : 

ı. ve ll. lezyon sırasında 

lll. ve lV. lezyon sırasında 

50 RF 

50 RF 

100 mA 

ııo mA 

:125/90 mm He 

: 145/110 mm Hg 

:145!120 mm Eg 

:160/9U mm Hg 

:16V/90 mm hg 

:145/90 mm Hg 

:145/90 mm hg 

:120/80 mm HG 

60 sn 

60 sn idi. 

Sonuçta, sol trigeminal sinirin ı.,ıı.,ııı., dal alanlarında 

yeterli hipoaljezi sağlandı. kornea refleksi ve sillar refleks normaldi. 

Olgu XV 

Protokol NQ 80/1561 C.B. 

35 yaşındaki erkek hasta yüzündeki ağrı yakınmaları ile başvurdu. 
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ÖykUsünCen , yUzünUrı sa8 tarafındaki psr8ksisme.l özellik1i. 

a.ğrıla.r2.n üç aydır mevcut olduğu , tri.GBmina.l sin5. I in I., II., III., 

dal alarılarını tnttut;u , tee;retol kullan.maôı.ğı diğ·er a3rı kesi.ciler-

den ise fayda.lamnadığı öğrenildi. 

Öz ve soy geçrı:işinde özellik yoktu, 

Fizik muayenesi norma.ldi. 

Nörolojik muayenesinde patoloji sapte:,namadı. 

Submenvertikal ve üç yönlü kafa grafileri norma.ldi. 

Hastaya 26,3 .198:) tarihinde , trigeminal nevrdj i tanısı ile 

sağ perküta.n gasser ganglionu radyofrekans termik lezyonu u{n.:;ularr:ası 

yapıldı. 

Uygulamalardan iki dakika önceki,:deri ve fora.r:ı.en ovaleyi gt:Ç-

tikten sonraki , lezyon1ar sırasında ve uygu1amaöan iki dakika sonra-

ki arterie1 kan basıncı de 1?;er1eri. : 

TJygulamaôan iki dakika önceki arteriel kan basıncı : lY.J/'JJ :rn,_'TI Hg 

Leri geçildikten hemen sonraki a.rteriel kan basıncı . 16o/100 mm Eg . 
Fo rame n ova1eyi geçtikten hemen sonraki arterie1 kan 

bası.ncı : 170/100 mm Eg 

I, Lezyon sırasında. arteriel kan basıncı : 170/110 mm Hg 

II. Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı : lib/110 Inl"l'l Hg 

III.Lezyon sırasııında arterie1 kan basıncı . 1'JJ/110 mm Hg . 
IV, Lezyon sırasında arterie1 kan basıncı . 160/110 nun lig . 
Uygulamanın bi tirninden iki da.~ika sonraki arterie1 kan 

basıncı : 130/'JJ mm Eg 
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Uygulama I'eğ-erleri 

I. Lezyon sırasında 55 RF ııo rrA 60 sn 

II. Lezyon sı. rasında 55 RF 12) mA 6o sn 

III.Lezyon sı.rasında 6o RF 110 mA 6o sn 

IV. Lezyon sı:rasında 6o RF 13:) mA 6o sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal sinirin II. ve III. cal alanıYıda ye

terli hipoaljezi saelandı. Kornea refleksi ve siliar refleks normalci. 

Olgu XVI 

Protokol No : a:J/ 2421 AoK• 

52 yaşındaki. erkek hasta yüz:indeki ağrı yakınmaları ile başvu.r-

du. 

Öyküsünden , yUzünün sağ tarafındaki paroksismal özellikli ağ

rıların 3 yıl önce başladığı , t:rigeminal sinir in I., II., III., dal alan

larını tuttuğu , ağrıların gittikçe sıklaştığı , tegretolden faydalaYıa

madıBı öğrenildi.. 

P_,astanın özgeçmişinde 6 yıl evvel radyoterapi ile teı~avi eCil·

diği söylenen hipofiz patolojisi öyküsü mevcuttu, 

Soy geçnişinde özellik yoktu. 

Fizik muayenesi akromegalik göriiniim dı.şında no:r!na.ldi.g 

Nörolojik muayenesinde patoloji saptanamadı, 

Üç yönlü kafa grafisinde sellanın geniş ve erode olduğu görül

dü. Submentoveı:tikal gxafisi ve beyin sintigra.fi.si normaldi.. 
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Hastaya 11.4.198) tarihinde , sağ trigeminal nevralji tanı.sı 

ile sağ perkUtan gasser ea.nglionu radyofrekans tennik lezyonu uygul.B-

ması yapıldı, 

Uygulamadan iki. dakika önceki , deri. ve forarnen ovaleyi geç-

tikten sonraki , lezyonlar sırasında ve uygulamadan iki dakika sonraki 

arteriel kan basıncı değerleri : 

Uygulamadan iki dakika önceki arteriel kan basıncı : 140/90 mm Hg 

lle ri geçildikten hemen sonraki arteriel kan basıncı • 150/lDO mm Hg • 

Forarnen ovaleyi geçtikten hemen sonraki arteriel kan 

basıncı . 145/95 mm Hg . 
I. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı . 155/llD mm Hg . 
II. Lezyon sırasında a.rteriel kan basıncı : 150/90 ımn Hg 

III.Lezyon sırasında arteriel kan basıncı . 155/90 mm Hg . 
IV. Lezyon sırasında arteriel kan basıncı . 150/9J mm Hg . 
v. Lezyon sırası. nda arteriel kan basıncı . 150/ 9J mm Hg . 
Uygulamanın bitiminden iki dakika sonıaki arteriel 

kan basıncı . l45/9J mmHg . 
Uygulama lleesrleri . . 
Her beş lezyon sırasında da 50 RF 100 mA 6::ı sn idi. 

Sonuçta , sağ trigeminal siniri.n I., II., III 9 dal alanlarında 

yeterli hipoaljezi sağlandı, Kornea refleksi ve siliar refleks no:rma.L-

di, 
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rı.'AHTIŞHA. 

1870 de kardiovaskiiler fonksiyonun devamının bulbusun üst bö

lümür:deki yapılara ba-elı olduğu gösterilmiştir, Laha sonra bu bulber 

sistemin va.soref1eks merkez ve vasotoni.k meikez ola.ra.k ikiye ayrl.la

bileceği ileri. sürillmüştür ( 1), Bulbusdaki pressor merkez retikiller 

formasyonun yan bölümünde ve bulbusun 2/3 üst bölgesinde geniş yer 

kaplar, Depressor m.rkez ise retikiller formasyonun iç böliinünde olup 

bulbusun alt yarısında bulunmaktadır (1), Konstriktör sempatik vaskil

ler etkiler , primer olaxak bulbusdaki pressor merkez tarafından kont .. -

rol edilir, Bu saha.m.n stimulasyonunda , artmış sempatik nöronal akti.·-

vi te, adrenal katokolaminlerin artmı.ş sakresyonu ile birleşmiştir, 

Ilaha içdeki depressor alanın uyarılması. vasodi.latasyona neden olur, Va

sodilatasyon , vasokonstriktör tonusun inhibi.syonu ile olmaktadır, 

Bulbusdaki bu vasarnotor merkezler , hipotalamus ve serebral kor·

tex içine yerleşmiş üst merkezlerin kontrolu altındadı.r, Sağlıklı memeli

lerde çeşitli affenmt impulslar serebral kortexde ve hipotalamusda ta

nımlanır , dUzenlenir, Bunlar vasomatar merkezlerin aktivasyonunu kont

rol ederler (3), 

Bulbar vasarnotor merkezlerin aktivite dcrumu , çeşitli organlc.r 

ve vücut sahalarınden ve diğer sinir merkezlerinden gelen afferent s5nir 

impulslarına , respiratuax merkezlerden gelen sinir impulsla.rına ve kenın 

kimyasel kompozisyonuna bağlıdır, Bulber vasarnotor merkezlerden çıkan 

irnpulslar kalp kontrakti.bi1i tesini , relati.f periferik rezistansı. , kar

diak output'u ve kanın çeşitli o:rganlara dağılımını kontrol eder, 
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Somatik sinirlerin stimulasyonurı..a. ba . .q;lı ola:rak bir takım vas

kÜler refleksler oluşmaktadır ki , bu , bilinen en eski vask~iler ref

leks mekanizmasıdır. Siya.tik sinir gibi veya kranial bi..r duyu siniri

nin stirnulasyonu , uygulanan stipıulvs1.ın tipine ve uzunluğuna göre kan 

basıncında düşmeye veya yükselmeye neden olur. :Bu refleks arkının koı:ı

ponentleri ; 1- Peri.fera.l sini:rin afferent komponentler.i, , 2- Vasor:ıotor 

merkezler , 3- Efferent vasküler sinirler, dir. 

Pressor cevabı almak için gereken stimulus , depressor cevabı. 

almak için gerekenden daha kuvvetli olm:dıdır. Refleksin oluşmasında 

cevabın büyüklüğü etkilenen affe:rent lif'lerin sayısına bağlıdır.Ay

rı.ca pressor ve depressor impulsların hepsinin bulbusa çıkmadığı bi

linmelidir. :Bunların bir kısmının merkezi spinal korddadır (3). 

:Bir ağrılı stimulus bir somatik sinire uygulandı/lı zaman bunu 

pressor bir"cevap takip eder. Psişik merkezlerin uyarılmasına bağlı ola

rak epinefrinin serbest bırakılması da , ağrılı stimuluslaraan sonra olu

şan pressor cevaba katkısı olan ek bir faktördür. ]iğer taraftan visser

ler üzerindeki gerilme ve liflerin uyarı.lması ise kan basıncında düşme

ye neden olabilir. 

Trigeminal sinir diving refleksinin , na.sofarengeal refleks , 

okulokardiak refleks gibi bir takım kardio-vasküler reilekslere katıl-· 

dığı bilinmektecir. Diving refleksinde ve olfaktor mukozanın hoş olma

yan uyarımı. ile elde edilen nasofarengeal refleksde , bradikardi ile 

birlikte sempatik olarak sağlanmış perifera.l vasokonstriksiyon mevcut-

tur ( 24). 
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Son yıllarda spina.l tri.ee!iiinal traktus ve onun çakirdeBinin 

uyarılmasından oluşan bir trigeminal kardio-vasku.ler refleks daha. bu-

lurmıuştur. :Bu refleksde , trigeminal traktus veya çekirdeğinin uyarı.l-

masından sonra arteriel kan basıncında düşme ve bradikardi olmaktadır. 

Bu reflekse tri.geminal depressor refleks adını veren ya~a.rlar ; sisto-

lik , diastolik ve ortalama arte:riel kan basıncında 8) ının Hg ya yakın 

çıkan bir düşme ve refleks bitince arteriel kan basıncının tekrar nor-

ınal haline döndüğünü tanı.ııılaıııışlardır. :Bu refleks için en uygun stimu-

lusun 3-2) Hz lik mikroelektrikal stiıııulus olduğunu ileri süren yazar-

lar , stimulusun SO Hz den büyük olduğu zaman bir pressor etkinin orta-

ya çıkabileceğini ileri sürmüşlerdir ( 24). 

Trigeminal depressor cevabın kardiak sempatik sinirlerin irıhi-

bisyonu ve kardiak vagus sinirinin eksitasyonuna uyduğu ileri sürülür. 

:Buradaki sempatik inhibasyon , trigeminal depressor refleksi ; nasofa-

rengeal , diving ve okulakardiak reflekslerden ayırır. 

O ,5-2) Hz kadar olan frekanslarda uyarılan trigeıninal depressor 

refleks araştırınaları.nda , bradikardi ve arteriel hipotansiyona ; apne 

\ 
ve gastrik hiperınobili tenin iştirak ettiği gösterilmiştir. :Bu çalışma·-

larda trie;eıninal sinirin duyu bölümünün çevresel dallarını.n stiınulasyo-

nu ile de benzer sonuçlar gözlenmiştir. Trigeminal depressor refleksin 

uyarılması için en uygun frekans 5-JO Hz dir. Trigeminal depresser ref-

le ksi yaratan en düşük frekans merkez için O, 3-o ,6 Hz , pe rif er için 

O ,5-1 Hz. dir. 50 Hz. den yüksek frekanslar pressor cevaba neden olmak-

tadır. Ayrıca stimulus bittikten sonra arteriel kan basıncının önceki de-

ğerlerine döndüğü gözlenıniştir ( 25). 
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Trigeminal depressor cevapdaki hipotansiyonu sempatik aktivi

tenin i.nJübisyonuna , bredikardiyi ise ke:ı:dio-vagel lif'lerin eksites-

yonuna bağlayan yazarlar ; apne ve gastrik hipermobiliteyi ise reflek-

sin non-ka:ı:diak komponentlerine bağlamışlar ve trigeminel depressor 

refleksi aortik vasodepressor cevaba benzet!llişlerdir ( 26), 

Bhowınick ve Arnold 1976 da , trigeminal ganglionu etkileyen bir 

zoster infaksiyonunu tanımlayerek , infaksiyondan bir ka.ç gün sonra geli·-

şen postural hipotansiyon ve fasiya.l pa.ra.liziyi. , zosterin beyin sapına 

ya.yılmasına ve trigeminal depressor refleksden hiç bahsetmeyerek , vas

kuler refleksleri etkilemasine bağlaını şlerdır ( 4), Belki de bu vakadaki 

hipotansiyonda , trigeminal depressor refleksi.n de etkisi buluı'lmaktedır, 

Dillow ve Morgan kedilerde oral sahadaki t:rigemina.l sinirin dal

larını ;D c/ sn li k fre kanadaki ffJ V luk bir e le kt:ı:ik akımı ile :ıo sn sü-

reli olarak stimule etmişler ve kan basıncını.n depressor şekilde etkilen·

diğini , en yüksek düşmenin :ıo c/ sn lik frekans lı akımlarla oluştuğunu, 

aynı değer ve süredeki. stimuluslacd.a femoral sinirden pressor cevap elde 

ettiklerini rapor etmişlerdir ( 7), 
\ 

Gasser ganglionu termokoagu.hsyonu sırasınde ki kardie-vasküler 

değişikliklere ait yayınlar pek azdır, Bi1' araştırmacı. grubu,nörolept 

anestezi ile yapılan Gasser ganglionu te:ı:mokoagulasyonu sırasındaki 

kan basıncı değişikliklerini incelemi.şler ve uygulaına sırasında kan 

basıncında gittikce artan sürekli bir yükselme tanımlamışlardır, Bazı 

hastalarına ise uygulama öncesi O ,4 mg pindolol vererek kan basıncı art-

masını ve taşikardiyi önlediklerini ileri sürmüşlerdir (21), 
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Bizim uysulaınamızda ise deriyi geçerken hastanın arteriel 

kan basıncının yükselmesinin , iğnenin deriyi geçerken oluşan ağ-: 

rıya bağlı. olduğunu düşünınekteyiz. Foramen ovaleyi geçerken , tri·

geminal siniTin uyarılmasına bağlı olarak ağrı artmaktadır. Bemerol 

un trigeminal stimuluslerle ağrı eşiğini oldukça yükselttiği bilin·· 

mektedi:r ( 7). Demerol e rağmen , uygulamamızda , ağrının fazlaca du·· 

yulduğu gözlenmişti!·. Eu sırada muhtemelen , duyulan ağrıya bağlı o

larak arteriel kan basıncının maksirnal yüksekliğe ulaştığını diişün·

mekte isek de , Gasser gang1ionunun 50 Hz. lik frekans üstUndeki sti

muluslerle ı.ıyarılmas1nda elde edilen pressor cevaba benzer bi:r ceva··· 

bın , iğnenin Gasser ganglionuna girmesi gibi mekanik bir stimulus 

ile de elde edi.lebileceğini , bunun da arteriel kan basıncının yük

selmesine katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. 

I.,II.,III. lazyonlar s1.rasında arteriel kan basıncında oy

namalar olmuşsa da önemli sayılabilecek bir değişme e(irlilmemişti:r. 

Uygulama sırasında kullandı.ğımız frekans , trigeminal depressor ce

vabı elde etrııek için uygun olan 3--2:l Hz. lik frekans sınırlarıcıın 

üstündedir ve pressor cevap alınabilen frekansa daha yakındn.:Dılloı< 

ve Morgan kedilerde trigeminal sinirin çevresel dallarını uyararak 

hipotansiyon elde atmişlerse de , kullandıkları stimulus frekansı 

3J c/ sn. olarak belirtilmiştir. ( 7). 

IV. lezyonda ise arteriel kan basıncı önemli ölçüde düşmüş-· 

tür. Bu , yukarıda belirttiğimiz Knitze ve arkadaşlarının Gasser 

ganglionu termokoagulasyonu sırasında r bloker lmllanmadan yap

tıkları uygulamalarda izlenen arteriel kan basıncı yükselmesi şeklin·· 

deki gözlemlerine ters düşmektedir. 
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Düşüncemize göre bizim gözlemimizin 2 farklı. nedeni va.rôır: 

1-· IV, lezyonda Gasser ganglionundaki sen taşıyanA delta 

ve C liflerindeki lokal nekroz yeterli büj~klüğe ulaşmakta ve bu 

nedenle hasta daha az ağrı duymaktadır. Ağrı duyusunıın azalma.sına 

baelı olarak ' aerı ile yükselen arteriel kan basıncı düşmektedir. 

Uygulama sırasında hastaların yarısında , yeterli aniı.ljezi elde edil-

diği düşünülerek uygulamaya IV, lazyon sonrası son veril!niştir, R3d-

yofrekans termokoagulasyon sırasında oluşan lezyonun genişliği ve de-

recesi kullanılan elektrotun genişliğine , elektrik akım şiddetine ve 

akım süresine bağlıdır.( 9), Muhtemelen , bizim kullandıeımız RF det;er-

lerine ve elektrotlarına göre en uygun lezyon geni.şlii;ine IV, lezyon 

ile ulaşılmaktadır. 

2·- Gasser ge.nglionundaki lezyonun yeterli büyUklüğe ulaşma -

sından sonra yapılan stimuluslerin spinal trigeminal traktus ve çe -

kirdeğe iletimi bozulmaktadır, buna bağlı olarak da elde edilen pres-

sor cevabın ortadan kalkmasının IV, lezyon ile birlikte oluşan arte -

1 
riel kan basıncı düşmesinde ikinci neden olabileceeini düşünııekteyiz, 

V, ve VI, lezyonlar sırasında ve uygulamanın bitiminden sonra 

önemli bir arteriel kan basıncı değişimi göriilmemiştir, Çünkii , arte-

riel kan basıncını yükselten nedenler , Gasser ganglionundaki lezyo-

nun yeterli büyüklüğe ulaşması ve sinir impulslarının iletiminin ak-

samasına bağlı olarak, ortadan kalkmıştır. Bir trigeminal depressor 

cevap söz konusu değildir, Aynı nedenlere bağlı olarak da uygul~= ön-

cesi ve sonrası arteriel kan basınçları arasında önemli bir fark görii·-

lernemi ştir, 
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s:JJJUÇ 

:Bugün trigemina.l nevraljinin en yaygın tedavi yöntemi olan Ra .. d

yofrekans termik lezyon sırası.ndaki arte:riel kan basıncı yükselmesini , 

hastanın du;yduğu ağrıya ve muhtemelen yüksek frekansilaki u;yaranın , tri

geminal depressor cevap yerine , yaratabileceği pressor cevaba bağlamak 

doğru olacaktır. Lezyon yeterli büyiiklüge ulaştıktan sonra arteriel kan 

basıncı önemli derecede düşmektedir. :Bu nedenle arteriel kan basıncı yük

selmelerini önlemek için , normotensif hastalarda beta bloker maddeler 

kullanmanın pek gerekli olma.dıijına inanJTıakta.yız. 

Ayrıca , bu konuda araştırmalar yapılması gerekse de , Casser 

ganglionu Radyofrekans termokoagulasyonu ile yeterli lezyon yapılıp ya·

pılmadığı hakkında , arteriel kan basıncı değişimleri ile fikir edinile

bileceğini düşünmekteyize 



ÖZET 

Bu çalışmada trigeminal nevraljinin etyolojisi , tanımı , 

tedavisi kısaca gözden geçirilmiştir. Tedavide bugün en yaygın 

yöntem olan Radyofrekans termokoagulasyon ile , A ,Ü .Ankara Tıp 

Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde 1900 yılında tedavi edilen 16 

hastada yapılan Radyofrekans teimik lezyonu uygulaması sırasın

da , arteriel kan basıncı değişiklikleri saptanmış ve bu değişi

mi yapabilecek nedenler literatür taraması ile birlikte takdim 

edilmiştir, 

' 
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