RBOOK REVIEW

K‹TAP TANITIMI

Interventional Spine an Algorithmic Approach
Curtis W. Slipman, Richard Derby, Frederick A. Simeone, Tom G. Mayer
Doç. Dr. Gül Köknel Talu*

Interventional Spine an Algorithmic Approach
isimli kitap Curtis W.Slipman, Richard Derby,
Frederick A Simeone, Tom G.Mayer taraf›ndan
derlenmiﬂ, Saunders Elsevier Bas›mevi taraf›ndan
2008 y›l›nda bas›lm›ﬂt›r.
1453 sayfa olan kitap 7 ana bölümden oluﬂmakta; I.Bölüm “Genel Özellikler” baﬂl›¤›n› taﬂ›makta.
Bu bölüm spinal a¤r› ve spinal giriﬂimlerin geçmiﬂi, günümüzdeki durumu ve gelece¤i ayr›ca
epidemiyolojisinin anlat›ld›¤› giriﬂ bölümü ile
baﬂlamakta. Daha sonra spinal a¤r› mekanizmas›,
a¤r›n›n persepsiyonu, santral mekanizmalar›n
aç›klanmas› ile spinal a¤r› irdelenmekte.
3.Alt Bölümde ise; tan›sal yöntemler aç›klanm›ﬂ.
Radyolojik inceleme, EMG, psikiatrik-psikolojik
de¤erlendirme, nükleer incelenme konular› ele
al›nm›ﬂ.
4.Bölümde; tedavide antiinflamatuar ajanlar, adjuvant ajanlar, lokal anestetik ajanlar, steroidler,
opioid ajanlar›n pratik uygulan›mlar› günlük kullan›ma uygun bir ﬂekilde anlat›lm›ﬂ.
Kitab›n 2.ana bölümü giriﬂimsel yöntemlere yönelik.

Tan›sal bloklar›n hedefleri ve plasebo kullan›m›
konular›; omurgan›n anatomisi konusunda say›s›z
yay›n› bulunan Nikolai Bogduk taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ. Ayn› bölümde birçok kitapta eksikli¤ini
gördü¤ümüz hasta e¤itimine, radyasyon güvenli¤ine de yer verilmiﬂ. Omurgaya yönelik giriﬂimler
bu bölümde Richard Derby, Curtis Slipman, Maarten Van Kleef gibi konunun uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ.
Kitab›n 3.bölümü spinal kaynakl› spesifik problemlere ayr›lm›ﬂ. Omurga kaynakl› tümörler ve
tedavileri, Servikal omurga anatomisi, de¤erlendirilmesi, Whiplash Sendromu, servikal radiküler
a¤r›lar, Servikal aksiyel a¤r›, torakal omurgan›n
biyomekanik problemleri, lomber omurgan›n biyomekanik problemleri, lomber aksiyel a¤r›,
spondilolistezis, instabilite bu bölümde detayl›
olarak anlat›lm›ﬂ.
Özellikle Whiplash Sendromunda disk, eklem ve
kök a¤r›lar›n›n epidemiyolojisinin Y.Chen,
R.Derby, B.J.Kim taraf›ndan irdelendi¤i bölüm ile
birlikte N.Bogduk taraf›ndan haz›rlanan Whiplash
Sendromunun patofizyolojik kan›tlar›n›n incelendi¤i bölümler dikkat ve ilgi çekici.
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Toplumda çok yayg›n görülen lomber radiküler
a¤r› her yönü ile incelenmiﬂ. Patofizyolojinin yan›nda medikal tedavi, tedavide algoritma, enjeksiyon yöntemleri, perkütan disk dekompresyonu,
cerrahi dekompresyon, cerrahi dekompresyon
sonras› rehabilitasyon tam bir konu bütünlü¤ü
içinde anlat›lm›ﬂ.
Lomber aksiyal a¤r› bölümünde ise patofizyoloji,
algoritma yan›nda, rehabilitasyon yöntemleri, manupulasyon yöntemleri, radyofrekans yöntemleri,
intradiskal enjeksiyonlar, piroloterapi ve cerrahi
yöntemler tart›ﬂ›lm›ﬂ.
Postlaminektomi Sendromu tan› ve tedavi yöntemleri detayl› olarak incelenmiﬂ.
Omurga d›ﬂ› problemler ana baﬂl›¤› alt›nda sakroiliak eklem problemleri, sakroiliak kaynakl› has-
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tal›klar›n patofizyolojisi, enjeksiyon ve cerrahi ile
tedavi yöntemleri anlat›lm›ﬂ. Ayn› bölümde seyrek görülen buna karﬂ›n ay›r›c› tan›da ve tedavide ihmal edilmemesi gereken koksikodini ve Piriformis Sendromlar› irdelenmiﬂ.
5.Bölümde; hamilelikte bel a¤r›lar› ve tedavisi incelenirken, 6.Bölümde, spor hekimli¤inde omurga problemleri ve tedavi yöntemleri aç›klanm›ﬂ.
‘Interventional Spine an Algorithmic Approach’
servikal bölgeden sakral bölgeye kadar tüm
omurgay› her yönü ile patofizyolojik, tan›sal aç›dan inceleyen, belirli sendromlar› detayland›ran,
giriﬂimsel, cerrahi, konservatif yöntemleri eksiksiz irdeleyen, konu ile ilgili tüm a¤r› tedavi uzmanlar›n›n s›k s›k baﬂvurabilece¤i kaynak ama
ayn› zamanda pratik uygulan›m›na aç›k bir kitap.
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