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Diyafragma Pil Sistemi (DPS) kimlere uygulanır:

• Frenik sinir uyarılarına yanıt veren
• Diyafragmayı kasabilecek düzeyde yeterli kas aktivitesi olan 
• Kronik hipoventilasyon (KH) deneyimi yașayan, fakat % 45’’in altında bir FVC 

seviyesine ilerlememiș
• Ventilatöre bağlı olmayan ya da ventilatöre yeni bağlanmıș olan,
• Ventilatöre bağlı olup, ara ara spontan solunum alarak soluyabilen, amiyotrofi k 

lateral skleroz (ALS) hastalarında kullanılmaktadır. 

Diyafragma Pil Sistemi size nasıl yardımcı olabilir?

Bu sistemin rahat anlașılabilmesi için unutulmaması gereken;  diyafragmanın aslında 
bir kas olduğu, ve solunumu bașlatan inspiryum (nefes alma)  hareketinin % 80 ini tek 
bașına gerçekleștirdiğidir.

• Azalan kas gücü ile DPS birleșerek diyafragmanın kasılması için gereken gücü 
sağlayarak etkili solunum ișlemine yardımcı olur.

• Trakeostomi açılma sürecini, suni solunum cihazına bağlanacağınız zamanı geciktirir.

• Makinaya bağlı iseniz makinaya olan ihtiyacınızı azaltır veya makinadan 
ayrılmanızı sağlayabilir.

• Uyku kalitenizi iyileștirir.
• Yașam sürecinizde maruz kalabileceğiniz bașka ameliyatların (apandisit, 

kolesistit, travma vb.) uygulanabilmesini kolaylaștırır.
• UNUTULMAMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ NOKTA;  HASTALIĞIN İLERİ 

EVRELERİNDE, DİYAFRAGMANIZIN HASTALIKTAN TAM OLARAK 

ETKİLENDİĞİ DURUMDA, DİYAFRAGMA PİL UYGULAMASININ ETKİLİ 

OLMAYACAĞI VE PİL UYGULANMIȘ HASTALARDA BİLE VENTİLATÖRE 

SÜREKLİ BAĞIMLILIĞIN KAÇINILMAZ OLACAĞIDIR.

Kullanılan cihaz, üretici fi rma ve tarihçe

NeuRx DPS®, Cleveland Ohio’daki Üniversite Hastanesi ve Case Western Reserve 
Üniversitesinde 20 yılı așkın bir süredir geliștirilmektedir. Bu yenilikçi araștırma, kronik 
solunum yetmezliğinin tedavisinde son teknoloji ürünü olan elektrikli stimülasyonda 
önemli gelișmelere yol açarak, hastaların dıșa bağımlılığını azaltmıș öte yandan  yașam 
kalitesini iyileștirmiștir. NeuRx DPS®’in ilk klinik implantasyonu omuriliği zedelenen bir 
NeuRx DPS®, Cleveland Ohio’daki Üniversite Hastanesi ve Case Western Reserve 
Üniversitesinde 20 yılı așkın bir süredir geliștirilmektedir.

Bu yenilikçi araștırma, kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde son teknoloji 
ürünü olan elektrikli stimülasyonda önemli gelișmelere yol açarak, hastaların 
dıșa bağımlılığını azaltmıș öte yandan yașam kalitesini iyileștirmiștir. NeuRx 
DPS®’in ilk klinik implantasyonu omuriliği zedelenen bir hasta üzerinde Mart 2000 
tarihinde gerçekleștirilmiștir. Eylül 2011 itibarı ile o hasta NeuRx DPS®’i bașarılı bir 
șekilde kullanmayı sürdürmektedir. NeuRx DPS®, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 
tarafından solunum problemi olan ALS hastalarının tedavisi için onaylanmıș yeni bir 
nörostimulasyon teknolojisidir.
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NeuRx DPS®  -  Synapse Biomedical, Inc.
300 Artino Street, Oberlin, Ohio 44074
toll-free: 888.767.3770 • Fax: 440.774.2572 • (www.synapsebiomedical.com)

Șirket; Amerikan BSI, Halds Certifi cate No: FM 507308, ISO’13485:2003 ve CE 
No.518356 toplam kalite belgelerine sahiptir (Ek1, 2).

Cihazın rutin kullanımı 2005 yılında spinal kord yaralanmalarında (SCI) bașlamıș, hastaların 
%98’i ventilatörden kurtulmuș, bunun üzerine SCI için FDA onayı almıștır. Daha sonra 
çalıșmalar ALS üzerinde yoğunlașmıș ve 2011 yılında ALS için FDA onayı almıștır (Ek 3).

2005 yılından itibaren ABD de așağıda belirtilen merkezlerde NeuRx DPS® 
kullanılmaktadır:

• University Hospitals Case Medical Center, Cleveland, Ohio
• Johns Hopkins, Baltimore, Md.
• Stanford University, Stanford, Calif.
• Methodist Neurological Institute, Houston, Texas
• Henry Ford Health System, Detroit, Mich.
• Mayo Clinic, Jacksonville, Fla.
• California Pacifi c Medical Center, San Francisco, Calif.
• Mount Sinai Medical Center, NY, N.Y.

Avrupada așağıda belirtilen merkezlerde NeuRx DPS ® kullanılmaktadır:

• Charite – Univeritatsmedizin (Berlin);
• Groupe Hospitalier PitieSalpetrier(Paris)
• Institut GUTTMANN – Hospital De Neuro Rehabilitacio (Barcelona)

Kontrendikasyonlar

Bilinen kontrendikasyonu yoktur. Önemli olan doğru olguya doğru zamanda cihazı uygulamaktır.

Amiyotrofi k Lateral Skleroz (ALS) rahatsızlığı olan insanlar için NeuRx DPS®

Sistemin doğru anlașılabilmesi için öncelikle solunum fi zyolojisinin ve ALS hastalığının 
diyafragmaya olan etkilerinin bilinmesi gereklidir.

Diyafragma nedir ve solunumu sağlamak için nasıl çalıșır?

Diyafragma vücudun en önemli solunum kasıdır ve karnımızı göğüs kafesimizden 
ayıran bir doku tabakasıdır. Nefes aldığımızda, 
beynimiz frenik sinir üzerinden diyafragmamıza 
bir sinyal gönderir. Sinyal, diyafragma kasının 
kasılarak așağıya yani karnımıza doğru itilmesine 
neden olur. Bu hareket akciğerlerimizde vakum 
etkisi yaratan negatif bir basınç kuvveti olușturarak 
havanın içeri girmesini sağlar.

Diyafragma büzüldüğünde, göğüs boșluğu büyür, 
içerdeki basıncı azaltır. Basıncı eșitlemek için 
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akciğerlere hava dolar Diyafragma gevșediğinde, akciğerlerin ve göğüs kafesinin 
esnekliği havayı akciğerlerden dıșarı atar.

Diyafragma ve solunum sistemi ALS’den nasıl etkilenir?

ALS akciğere etki etmemesine rağmen, solunum sistemi kaslarının mekanik olarak 
etkilenmesi sonucu dolaylı yoldan etkilenme olmaktadır. ALS ile sinirlerimizin 
kaslarımıza sinyal gönderme yeteneği zaman içinde azalır ve esas olarak bir kas olan 
diyafragma kasılma yeteneğini kaybeder ve incelir. Solunum hareketinin % 80 inden 
sorumlu olan diyafragmamızın zayıfl aması sonucu, kronik hipoventilasyon olarak 
adlandırılan solunum sıkıntısı bașlayacak ve bu durum zamanla non invaziv solunum 
desteği olan BİPAP sonra ölü boșluğun azaltılması amaçlı trakeostomi ve sonunda 
mekanik solunum desteğine kadar gidecektir. 

Doktorunuz, standart solunum testleri uygulayarak hastada ne zaman kronik 
hipoventilasyon geliștiğini belirleyecektir. 

ALS’de elektriksel uyarım kullanmanın gerekçesi nedir?

ALS’de elektriksel uyarım kullanmanın gerekçeleri arasında, 1990 yılında Dr. Handa 
tarafından yapılan bir araștırma yer almaktadır.[¹] Handa, perkütan implant edilmiș 
kalıcı kas içi elektrotlar aracılığıyla, elektriksel uyarımın ALS den etkilenmiș ekstremite 
kasları üzerindeki etkilerini araștırmıștır. Uzun ve kısa vadeli tedavi edici etkilerini 
raporlamıș ve ALS hastalarında elektriksel uyarımların kaslardaki kötüleșme sürecini 
yavașlattığı sonucuna varmıștır. Handa, elektriksel uyarımların diyafragma üzerindeki 
etkisi üzerinde çalıșma yapmamıș, fakat araștırması ALS’de NeuRx DPS®’nin bir 
klinik çalıșma olarak yapılması için gerekçenin bir kısmını olușturmuștur. 

Cihazı Tanıyalım

NeuRx DPS®:

• Diyafragmaya yerleștirilen dört elektrot
• Deri altına yerleștirilen beșinci bir elektrot
• Deriden çıkan beș elektrotu bir sokete gruplayan bir elektrot konektörü
• Elektrot konektörünü deri üzerinde yerinde tutmak için bir tutucu
• Bir harici uyarı jeneratöründen olușmaktadır.

NeuRx DPS, normal olarak beynimiz tarafından sinirler aracılığıyla gönderilen 
sinyaller yerine,  diyafragmaya elektrik sinyalleri gönderen bir uyarıcıdır. Sinyaller, 
diyafragmanın kasılmasına neden olmaktadır, bu da paralelinde akciğeri genișleterek 
solunum ișlemini kolaylaștırmakta ve etkili hale getirmektedir. 

[¹]  Handa, I., et al., A clinical trial of therapeutic electrical stimulation for amyotrophic lateral sclerosis. Tohoku J Exp Med, 1995. 
175(2): p. 123-34.
Handa, I., et al., Short-Term And Long-Term Effects Of Therapeutic Electrical Stimulation On Amyotrophic Lateral Sclerosis. 
Proceedings of the International Functional Electrical Stimulation Society, 1996.
Handa, I.S.; Mimami, H.; Ihashi, K.; Yagi, R.; Matsushita, N.; Itoyama, Y.; Handa, Y. Long-term Effects of Therapeutic Electrical 
Stimulation for ALS Patients. In 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association. 1997. Kyoto (Japan).



6

NeuRx DPS® cihazını hastalar kontrol eder. Cihaz yaklașık bir TV uzaktan kumandası 
büyüklüğünde olduğu için kolaylıkla gizlenebilmektedir.

Șekil 1: NeuRx DPS® cihazı

Klinik çalıșmaların sonuçları nelerdir?

NeuRx DPS® 9 ayrı klinik merkezde (8 ABD’de, 1 Fransa’da) yapılan çalıșmalar ile 
değerlendirilmiștir (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00420719)

Çalıșmada yer alan 86 ALS hastasında benzer klinik solunum sorunları bulunmaktaydı. 
Çalıșmanın sonucunda ișlemin așağıdaki hasta gruplarında faydalı olacağı tespit edilmiștir. 

• BIBAP gibi noninvaziv ventilasyon (NIV) kullanan hastalara uygulandığında, 
yalnızca NIV kullanan hastalara kıyasla daha uzun sağkalım sağlanmıștır.

• Trakeostomi açılma süresi uzamıștır
• BIBAP uyumu artmıștır.
• Uyku kalitesi artmıștır. 

Hangi evredeki hastalara uygulanır?

• ALS sonucu solunum problemi olan, 
• Ventilatöre bağlı olmayan ya da ventilatöre yeni bağlanmıș olan,
• Ventilatöre bağlı olup, ara ara spontan solunum alarak soluyabilen,
• Ameliyat ișlemini kaldırabilecek durumda olan,
• Diyafragması ameliyat anında uyarıma tepki veren olgulara uygulanır.

Ameliyatın ilk fazı diyafragmanın elektriksel uyarıya yanıt verip vermediğinin test 
edilmesidir, uyarıma yanıt yoksa elektrotlar takılmadan ameliyat sonlandırılır.
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Operasyon öncesi gerektiğinde yapılabilecek hazırlık ve tetkikler nelerdir?

• Solunum fonksiyon testleri
• Kan gazı değerleri
• Frenik sinir EMG’si
• Diyafragma MEP
• Diyafragma kalınlığının ultrasonla tetkiki
• Detaylı kalp ve akciğer muayenesi ve tetkiki
• Ameliyat öncesinden bașlayıp ameliyat sonrası dönemde de devam edecek 

olan solunum ve DPS uyumunu sağlamaya yönelik fi zyoterapi programı

İșlem nasıl uygulanır, ameliyat anındaki riskleri nelerdir?

Ameliyat ALS hastaları için belirlenen kurallar çerçevesinde (temel strateji: kas gevșetici 
içermeyen, hızlı geri dönüșümlü, kısa etkili analjezik ve amnestik ajanların kullanılması) 
genel anestezi altında, laparoskopik cerrahi (karın bölgesinden kapalı yöntem) ile karın 
bölgesinden açılan 4 küçük kesi ile uygulanır.

Cihazın beș bio-uyumlu elektrotu, yerleștirilirken, cerrahınız, elektrotların implante 
edilebileceği en uygun konumları bulmak üzere diyafragmanızdaki birçok bölgeyi 
test eder. Amaç elektriksel uyarıya en iyi yanıt veren alanlara implantları yerleștirmek 
ve maksimum yașam kalitesi sağlamaktır. Vücudunuzun dıșında sadece her bir 
elektrottan gelen 2 ila 5 cm uzunlukta teller görülecektir. 

İșlem sırasında tanımlanan temel risk, elektrot tellerin diyafragmaya yerleștirilmesi için 
yapılan ameliyat ile ilgili risklerdir. Bunlar:

• Kapnotoraks - Cerrahi ișlem sırasında, karın bölgesindeki havanın 
diyafragmadan geçerek göğüs boșluğundan içeri girmesi. (Bu sorun 
kendiliğinden kaybolabileceği gibi, göğüs boșluğuna yerleștirilen ince kateterler 
ile kolaylıkla çözümlenebilir.)

• Anesteziye karșı reaksiyon ve genel operatif riskler. (Bu tür riskler tüm 
ameliyatlarda var olan genel risklerdir.)

Operasyon yapılacak hastalara operasyon öncesi “onam formları” okunarak riskler 
konusunda daha detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki; FDA’ dan İnsani Cihaz Muafi yet onayı almak için, “mevcut 
cihazların olası risk ve faydaları veya alternatif tedavi șekilleri göz önüne alınarak, 
cihazın kullanımının sağlığa olan olası yararlarının, yaralanma veya hastalanma 
riskinden daha ağır bastığının” kanıtlanması gerekmektedir.

Cerrahi ișlem ile aynı anda beslenme sondası takılabilir mi?

Evet. Beslenme Sondası - PEG ve DPS aynı anda yerleștirilen olgularda sağkalım 
oranlarında kayda değer iyileșme görülmüștür. 
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NeuRx DPS® ile BIPAP® (İki Seviyeli Pozitif Hava Yolu Basıncı) kullanabilir miyim? 

Evet. Olgular NeuRx DPS® uygulaması ile BİPAP® kullanımından daha çok 
faydalanmıștır. 

Bunun nedeni BIPAB ve NeuRx DPS®’in farklı șekillerde çalıșmasıdır. NeuRx DPS® sistemi 
diyafragma kaslarının yorulmaya karșı direncini koruyarak diyafragma kondisyonunu 
sağlarken, NIV yardımcı solunum kaslarının dinlenmesine yardımcı olmaktadır.
NeuRx DPS® uykuyu olumlu yönde etkiler mi?

Evet. NeuRx DPS® kullanımı ile uyku verimliliği artar, uyanma indeksi azalır, uykudan 
sonra uyanma süresi kısalır, uykusuzluk azalır ve REM uykusu esnasındaki apne ve 
hipopnelerin azaldığı görülmüștür.

İșlerin daha da kötüleșmesinden endișeleniyorum. Frenik sinirini sarıyor ya da 

kesiyor musunuz? 

Sinirin sarılmasını gerektiren geleneksel frenik sinir teknolojilerinin aksine, NeuRx 
DPS® telleri diyafragma kası içine yerleștirilmekte ve fi ziksel olarak sinirle temas 
etmemektedir. Eğer isterseniz, cihazı kullanmaktan her an vazgeçebilirsiniz. NeuRx 
DPS® kullanımını durdurmaya karar verirseniz, doktorunuz tellerin çıkartılmasına veya 
derideki tellerin kesilmesine karar verebilir. 

Ameliyattan sonra ne oluyor?

Ameliyattan önceki ve sonraki sağlık durumunuza bağlı olarak, bir gece hastanede 
kalmanız gerekebilir. Ameliyattan sonra iyileșirken, doktorunuz solunum uzmanınız ile 
birlikte NeuRx DPS® cihazı üzerindeki ayarlamaları yapacaktır. Amaç, diyafragmanıza 
doğru miktarda uyarım vermektir. 

Hastaneden ayrılmadan önce, diyafragmanızı uyarmak için NeuRx DPS® cihazını nasıl 
kullanacağınız hakkında talimatlar size ve yakınlarınıza anlatılacak ayrıca yazılı olarak 
verilecektir. 
Uyarım sırasında, NeuRx DPS® cihazı diyafragmanıza teller aracılığı ile küçük miktarda 
elektrik göndermektedir. Solunum Fizyoterapisti tarafından her hastaya ayrı olarak 
hazırlanacak olan Kondisyon Seansları ile günlük uyarım süreleri düzenlenecektir. 
Her hastaya göre değișmekle birlikte genel olarak, uyarıma günde en az 3 defa 
minimum 15 dakikalık seanslarla bașlanılabilecektir. Zaman içinde, solunumunuza 
yardımcı olması için NeuRx DPS® cihazını daha uzun süre kullanmanız faydalı olabilir. 
Geceleyin solunum zorluğuna yardımcı olduğunu görürseniz, NeuRx DPS®h cihazı ile 
uyuyabilirsiniz. 

Doktorunuz, her iki veya üç ayda bir değerlendirme için sizi görmek isteyebilir. 
Kontrollerde, solunumsal testler ve verimli kullanım için cihazınızın ayarlarında 
değișiklikler yapılabilir. Cihaz ayarları sadece eğitilmiș uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 
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Solunum fi zyoterapisi

Ameliyat öncesinden bașlayarak sonrası dönemde de devam eden cihaza uyumu 
sağlayan “Kondisyon Seansları” Fizyoterapi Programı çerçevesinde uygulanacaktır. 
(Ek:4)

Cihazın pili ne kadar bir süre dayanıyor?

NeuRx DPS® cihazı iki adet pil ile çalıșmaktadır: 
• 500 saat ömrü olan atılabilir lityum pil,
• 8 ila 24 saat arası çalıșan yeniden șarj edilebilir kalıcı yedek pil. 

Atılabilir pilin yenilenmesi gerektiğinde, cihaz her 10 saniyede bir sesli uyarı verecektir. 
6 adet lityum pil cihaz ile teslim edilmektedir.

NeuRx DPS® cihazı cep telefonu ve MR’dan etkilenilir mi?

Hayır. NeuRx DPS® cihazı hiçbir șekilde cep telefonlarından ve MR çekilmesinden 
etkilenmemektedir.

Nerede kontrolden geçerek, tedavi olabilirim?

DPS uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi Araștırma ve Uygulama Hastanesi 
bünyesinde; nöroloji, göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, uyku birimi ve solunum 
fi zyoterapisi uzman akademisyenlerinden olușan ekip tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda implante edilmektedir. Değerlendirme esnasında “Dokuz Eylül Diyafragma 
Pil Sistemi Kriteleri” esas alınmaktadır. (Bilgi için:0 232 4123235)

Ekler:

Ek-1: ISO  Toplam Kalite Belgesi
Ek-2: CE  Tam Kalite Güvence Belgesi
Ek-3: FDA Onayı Basın Duyurusu
Ek-4: Fizyoterapi Programı
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Ek-1
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Ek-2
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Research Update from The ALS Association’s National Offi ce
September 29, 2011

FDA Approves NeuRx Diaphragm Pacing System (DPS)® and

ALS Association Certifi ed CentersSM Participated in the Study

Synapse Biomedical, Inc. announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has 
approved its NeuRx Diaphragm Pacing System (DPS)®  for treating amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS) patients who have stimulatable diaphragms and are experiencing chronic hypoventilation.
The FDA Humanitarian Device Exemption (HDE) marketing approval is based on demonstration 
that NeuRx DPS® could help ALS patients live longer and sleep better than the current standard 
of care, alone. These fi ndings are the result of a multi-center clinical trial that enrolled 106 
patients and treated 86 for chronic hypoventilation.

“We are very pleased the FDA approved this next indication for use of the NeuRx DPS® to treat
respiratory problems in ALS. In granting approval, it allows us to now offer individuals living with 
ALS more time to be able to breathe with their own muscles,” said Anthony R. Ignagni, Synapse 
Biomedical Inc., President and Chief Executive Offi cer. 

As the phrenic nerve to the diaphragm muscles fails, patients lose the ability to breathe without 
ventilator support. Approximately 30,000 people in the United States live with ALS, with an 
estimated subset of 3,300 with both respiratory problems and intact phrenic nerves that could 
benefi t from the NeuRx DPS® treatment. In ALS, NeuRx DPS® is implanted through minimally 
invasive laparoscopic surgery and provides electrical stimulation to the diaphragm muscles 
Repeated use of NeuRx DPS® conditions the diaphragm muscles, delaying respiratory failure 
and the need for tracheostomy and mechanical ventilation.

“We plan to work closely with the Medical Directors at the ALS Association Certifi ed CentersSM

(www.alsa.org) and MDA/ALS Centers (www.als-mda.org/clinics) to establish a local treatment 
option. To support immediate treatment requests, we will be working initially with our previous 
clinical trial center investigators (www.synapsebiomedical.com/als/usneurx-centers.shtml),” 
said Steven Annunziato, Synapse Biomedical SVP Marketing and Sales.

“This is excellent news, indeed, for ALS patients, their caregivers, and for health care providers 
in general who treat ALS patients,” said University of Vermont ALS Association Certifi ed 
CenterSM Medical Director Rup Tandan, MD, FRCP. “The availability of the NeuRx DPS® device 
to appropriate ALS patients is a major advance in the treatment of the disease that will enhance 
survival and quality of life in ALS patients. The planned partnership with certifi ed ALS centers 
across the United States to make the device available to patients, and to provide adequate 
training to interested sites, will capitalize on the existing network of centers to enhance the 
quality of care offered to patients. Educational opportunities for the ALS community will also be 
signifi cantly bolstered by this partnership between Synapse Biomedical and the certifi ed ALS 
centers. I will look forward to our center’s participation in these efforts to positively infl uence the 
lives of ALS patients and their caregivers.”
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“The ALS Association is proud to support The ALS Association Certifi ed CentersSM and their 
participation in clinical trials”, said ALS Association President and CEO Jane Gilbert. “We are 
excited about the potential this therapy offers to help improve quality of life options available for 
those living with ALS.”

Fifteen years ago, Dr. Raymond Onders, co-founder of Synapse Biomedical, began clinical 
research at University Hospitals Case Medical Center to help spinal cord injured patients 
breathe, including the late actor Christopher Reeve. In 2004, this research expanded to include 
patients with ALS. Presently, Dr. Onders holds the Margaret and Walter Remen Chair in Surgical 
Innovation and is a professor of Surgery at Case Western Reserve University School of Medicine. 
ALS has affected Dr. Onders and his family personally. “I lost my sister to this devastating 
disease this past year. I have also seen the signifi cant benefi t diaphragm pacing can provide to 
patients. Diaphragm pacing has improved the breathing and longevity of many of the patients I 
have treated. As medical researchers, we are committed to searching for the cure for ALS but 
until then, this approval allows us to help these patients,” said Dr. Onders.

“I applaud the FDA’s decision to approve the diaphragm pacer so all ALS patients can have 
access to it. Getting this device was one of the best decisions I’ve made since my diagnosis. It 
helped me delay the need for a tracheostomy until this summer, more than six years after my 
diagnosis. The operation was simple, and I had no trouble with the pacer since it was installed. 
Most people with ALS ultimately will face a decision about going on a vent. The pacer will 
help extend that decision while we help fi nd a cure,” said Augie Nieto, Co-Chair of MDA’s ALS 
Division, and Chief Inspiration Offi cer of Augie’s Quest.

NeuRx DPS® received CE Mark #518356 on November 20, 2007 and is approved for treating 
patients with diaphragm dysfunction in the European Union. Centers outside the United States 
include Charité - Universitätsmedizin in Berlin, Germany, Medizinische Hochschule in Hannover, 
Germany, Royal Hallamshire Hospital in Sheffi eld, UK, University Hospital Gasthuisberg 
in Leuven, Belgium, UMCG Groningen in the Netherlands and the Group Hospitalier Pitié-
Salpêtrière in Paris, France where ALS was fi rst classically described by Jean-Martin Charcot 
(www.synapsebiomedical.com/eu/euneurxcenters.shtml).

NeuRx DPS® also is approved in the United States under an HDE for spinal cord injury 
(SCI) patients, 18 years or older who have stimulatable diaphragms but lack control of their 
diaphragms. Today, 44 U.S. centers are approved for SCI treatment and are listed at
www.synapsebiomedical.com/products/us_sci.shtml.

Technical and Procedure Description

NeuRx DPS® is a four-channel, battery-powered external pulse generator (EPG) with electrodes 
that are implanted through minimally invasive laparoscopic surgery. The device provides 
electrical stimulation to the muscle and nerves of the diaphragm.

During the procedure, a surgeon creates four dime-sized holes in the abdomen and inserts a 
laparoscope so the diaphragm muscle can be seen. The surgeon then places small electrodes 
in the diaphragm. The electrodes are attached to the EPG, which stimulates the diaphragm, 
causing a contraction of muscle. The ALS surgery can be done on an outpatient basis. Post-
operatively, the EPG is programmed, and the patients and caregivers are trained on the use of 
NeuRx DPS®. The stimulation is then used to condition the diaphragm, enabling the patient to 
breathe longer without the need for tracheostomy ventilation.

For more information, visit www.synapsebiomedical.com/news/media.
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Diyafragma Pil Sistemi (DPS) ile izlenecek ALS ve Spinal Kord Yaralanması Olan 

Olgularda Uygulanacak Fizyoterapi Programı

Uygulanması planlanan fi zyoterapi programı, amyotrofi k lateral skleroz ve spinal 
kord yaralanması olan hastaların mekanik ventilatör desteği olmaksızın aktif ve etkin 
solumasını hedefl eyen DPSS uygulamasına yardımcı olmak amacıyla planlanmıștır. 

Konuyla ilgili standart ve kabul edilmiș bir fi zyoterapi programı olmaması nedeniyle, 
hastaların kapsamlı fi zyoterapi değerlendirmesi (spirometrik değerleri, fonksiyonel 
bağımsızlık düzeyi, arteriyel kan gaz analizi, dispne bașta olmak üzere semptom 
değerlendirmesi, yașam kalitesi, periferal ve solunum kas kuvveti-Pimax, Pemax, 
muskuloskeletal ve nörolojik değerlendirme...) sonucu program hastaların ihtiyaçlarına, 
problem ve semptomlarının önem sırasına göre bireysel olarak organize edilecek ve 
ilgili uzman fi zyoterapist tarafından uygulanacaktır (1). 

Fizyoterapi uygulamaları, hastanın toleransı ve hemodinamik stresi denetlenerek pulse 
oksimetre ile periferal oksijen saturasyonu ve kalp hızı devamlı monitörize edilerek, 
diyafragma yorgunluğu olușturmadan, emniyet sınırlarında uygulanacak ve programın 
șiddeti düzenli aralıklarla artırılacaktır (2,3).

DPSS uygulaması öncesi bașlanacak olan pre-op fi zyoterapi programında; DPSS 
ile olușacak diyafragma kontraksiyonu ile hastanın derin inspirasyon yapmasını 
sağlamak amacıyla pre-op dönemden itibaren hastaya solunum egzersizleri (pursed 
lips solunum eğitimi, diyafragmatik solunum egzersizleri) öğretilecek, etkileri 
hakkında bilgi verilecek ve uygulanacaktır. Solunum egzersizleri hastaların solunum 
fonksiyonlarına göre uygulanacak, endikasyonu olan hastalarda incentive spirometre 
kullanılacaktır (4-8).

Pre-op dönemde ayrıca post-op dönemde uygulanacak diğer fi zyoterapi yöntemleri 
(bronșiyal hijyeni sağlayan teknikler, genel egzersizler, ambulasyon vb..) konusunda 
hastaya bilgi verilecektir (8,9) ve hasta DPSS ișlemi uygulanana kadar pre-op 
fi zyoterapi programına, 2 seans/gün olmak üzere dahil edilecektir.

Post-op fi zyoterapi programı, DPSS uygulamasından 24 saat sonra hastanın 
hemodinamik açıdan stabil ve herhangi bir ağrı ve/veya sıkıntısı olmaması durumunda 
bașlayacaktır. Post-op fi zyoterapi programında; solunum egzersizleri, aktif bronșiyal 
hijyen teknikleri, gerekirse aspirasyon, yatak içi veya dıșı gerekirse oksijen desteği 
ile veya desteksiz hasta ambulasyonu, solunum kontrolü ile hastanın fonksiyonel 
düzeyine göre aktif, aktif-assistif veya pasif egzersizler üst-alt ekstremite egzersizleri 
ve varsa ağrıyı azaltma stratejileri yer alacaktır (10-13). 

Periferal kasların yanı sıra bașta abdominal olmak üzere gövde kaslarında da kuvvet 
kaybı olan ALS ve SKY hastalarında göğüs kafesi pozisyonunu stabilize etmek, 
alt akciğer loblarının ventilasyonunu artırmak ve diyafragmanın en uzun-gergin 
pozisyonuna alınmasını sağlamak amacıyla hastanın toleransına göre subkostal 
bölgeden 30-45 derece yükseltilecek olan hastaya sırtüstü ve yan yatıș pozisyonlarında 
solunum egzersizleri uygulanacaktır (10). 
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Hasta tolerasyonuna göre subkostal bölgenin yükseltilmesi ile diyafragmanın en 
uzun olduğu bu pozisyonda bazal ekspansiyonun ve ventilasyonunun en iyi olması 
nedeniyle DPSS ile diyafragmadan etkin kontraksiyon alınmasına yardımcı olunacaktır. 
Ayrıca bu pozisyonda veya yüksek oturma pozisyonunda yapılacak olan diyafragmatik 
solunum egzersizleri ile fi zyoterapist subkostal bölgeden solunum siklusu ve DPSS ile 
elde edilen kontraksiyon süresine uygun olarak manuel basınç ile bölgenin hareketliliği 
artırılacaktır. Bu ișlem özellikle ekspirasyonda subkostal bölgenin daralmasını 
sağlayarak, ekspirasyonun etkin olmasına, diyafragmanın gevșemesine ve dolayısıyla 
diyafragma kontraksiyonunun ve inspirasyonun etkili olmasına yardımcı olacaktır. 
Manuel teknikler ve farklı pozisyonlamalar ile uygulanacak solunum egzersizleri, 
DPSS’nin ortaya çıkardığı diyafragmatik kas kontraksiyonunun daha etkin olması, 
hastanın solunuma daha aktif katılması, sistem ile hastanın aktif solunumunun daha 
kısa sürede senkronize edilmesini sağlayacaktır. 

Așırı bronșiyal sekresyon varlığında; hastanın mümkünse etkin öksürmesini 
sağlamak amacıyla huffi ng eğitimi verilerek, abdominal bölgeye basınç uygulaması 
ve öne eğilme pozisyonları ile intra-abdominal basınç artırılarak aktif öksürme 
sağlanmaya çalıșılacaktır. Perkütif manuel bronșiyal hijyen tekniklerinin kullanımı 
hasta endikasyonuna göre programa dahil edilecektir. Aktif ve etkin öksürmenin 
sağlanamadığı durumlarda nasal kanül ile trakeanın uyarılması, trakeaya bası veya 
aspirasyon teknikleri kullanılacaktır (11, 13).

Alveolar ventilasyonu artırmak, dolașımsal problemleri önlemek, bronșiyal 
sekresyonların hareketliliğini sağlamak amacıyla en erken ve uygun dönemde hastanın 
ventilator ve/veya oksijen destekli ambulasyonu fonksiyonel seviyesine göre uygun 
yardımcı cihaz ile gerçekleștirilecektir (14-16). 

Erken ambulasyon, göğüs kafesi hareketliliğini geliștirmesi nedeniyle diyafragma 
hareketliliğini artırarak DPSS ișlemine katkıda bulunacaktır. Ambulasyonun etkin 
gerçekleștirilemediği durumlarda hastanın yatak içi pozisyonlanması ve yatak içi 
egzersiz uygulamaları ventilasyonun gelișmesine yardımcı olacaktır (17).
Solunum iș yükünü azaltmak amacıyla; hasta, yardımcı solunum kas aktivasyonunun 
minimal olduğu, dispne ve anksiyetesinin azalacağı gevșeme pozisyonlarında 
pozisyonlanacak ve özellikle egzersiz ve ambulasyonu sırasında solunum kontrolü 
eğitimi alacaktır (9).

İșleme bağlı insizyonel ve/veya inaktivite nedenli periferal kas spazmına bağlı olası 
șiddetli ağrı varlığında herhangi bir kontraendikasyonu olmayan transkuteneal 
elektriksel sinir stimulasyonunun (TENS) kullanılması planlanmaktadır (18,19).

Fizyoterapi programı hastaya özel planlanarak hastanede yatıșı boyunca (2-4 seans/
gün) ve taburculuk döneminde ev programı șeklinde uygulanarak denetlenecektir.
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