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CHAPTER 9

Summary and conclusion

In chapter 1: The impact of spinal pain on society is discussed.
This thesis concerns radiofrequency (RF) techniques in the treatment of spinal pain.
It focusses on the efficacy and on the potential side effects of a radiofrequency lesion
of the dorsal root ganglion (RF-DRG).
A lesion at this location is of interest for two reasons:
1. Efficacy. All pain fibres conducting nociceptive information have their cell bodies

in the dorsal ganglion. Small lesions made adjacent to the ganglion may therefore
result in an effective reduction of nociceptive input.

2. Se/ecf/'wty. RF-lesions reportedly have a selective effect on small unmyelinated
C-fibres, leaving myelinated fibres relatively intact. This might open the possibility
of reducing pain while maintaining sensory qualities.

The aim of the thesis is to evaluate the efficacy and safety ol an RF-DRG in the
treatment of spinal pain. In order to solve this problem the following questions were
formulated:
a. What are the morphological changes in the dorsal root ganglion as a result of an

RF-DRG?
b. Are there signs of motor denervation after an RF-DRG?
c. What is the clinical effect of an RF-DRG on pain perception?
d. Is the treatment of chronic spinal pain by an RF-DRG better than placebo

treatment?

In chapter 2: The history of RF-lesioning and the theoretical aspects of these lesions
are discussed.
A literature review concerning the size of the lesion using different types of equipment
and different tip temperatures is given. The controversial aspects of the effect of an
RF-lesion on nerve tissue is discussed.
All morphological studies indicate that RF-current applied directly to nerve tissue
destroys all unmyelinated and myelinated fibres. No studies are available concerning
RF-DRG.

In chapter 3: General considerations for treatment of spinal pain with RF-techniques
are discussed.
Several classifications of pain and spinal pain are given. The innervation of the spine
is discussed and also the diagnosis in spinal pain and the role of RF-lesions in
treatment. The value of diagnostic blocking and the pitfalls of these blocks are
discussed.
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In chapter 4: Review of the clinical syndromes in the cervical, thoracic and lumbar
area, which are relevant for the treatment of chronic spinal pain with RF-techniques.
Also the RF-techniques are discussed.

In chapter 5: Morphological changes in the dorsal root ganglion were evaluated in
goats. Using fluoroscopic control, RF-DRG's were made at 5 lumbar levels, 22 G 100
mm SMK electrodes with a 5 mm active tip were positioned posterior to the lumbar
dorsal root ganglion of L1-L5. Sixty seconds 67° C RF-lesions were made unilaterally.
On the contralateral side electrodes were similarly placed but no RF-lesion was made.
The goats were sacrificed two weeks after the procedure. The lesions were studied
for size as well as for effects on proliferation and regeneration using Ki-67 (MIB-1).
The single lesion made in the L5 lumbar ganglion in the two separated models were
1.8 mm-2.0 mm, respectively. These lesions located within the dorsal root ganglion,
showed a total loss of myelinated fibres, as shown by light microscopy in HE-stained
sections.
These changes were not observed when the lesion was made adjacent to the dorsal
root ganglion. However, in these ganglia, using immunohistochemical technique
(MIB-1) microscopic changes were observed. There was a significantly higher MIB-1
activity in the ganglia which had had a lesion of the dorsal root ganglion when
compared to ganglia where a sham lesion was made.

In chapter 6: Possible denervation sequelae of RF-DRG were assessed in patients
with chronic cervicobrachialgia. The patients were selected for treatment after at least
three diagnostic blocks at the relevant levels (C4, C5, C6). The level providing the
best temporary analgesic response, was selected for RF-DRG. Electromyography
(EMG) and sensory evoked potentials (SEP) were recorded before and three weeks
after RF-lesioning, in order to investigate the incidence of unwanted damage to
myelinated fibres.
Also side effects and the effect on pain were studied. After the procedure the EMG
showed no signs of denervation. One SEP recording remained abnormal after
treatment. There was relief of pain in 75% of patients 3 months after treatment and
in 50% of patients 6 months after treatment.

In chapter 7: Clinical evaluation of RF-DRG as a therapy for chronic pain was done
on a consecutive group of patients presenting with chronic thoracic pain.
Patients were selected for an RF-DRG after two or more diagnostic blocks had been
performed under fluoroscopic control. The level providing the best analgesic
response was selected for treatment. At this level an RF-DRG was made. An RF-DRG
provided short-term (8 weeks) relief of pain in 67% and long term pain relief (>36
weeks) in 52% of patients with a limited distribution of pain.

In chapter 8: Placebo-controlled treatment effects were evaluated in a prospective
double blind randomised study performed in patients with unilateral chronic cer-
vicobrachialgia.
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Twenty consecutive patients with a history of, at least, one year of intractable chronic
cervicobrachialgia. were randomly assigned to one of two treatment groups. Group
I received a 67 C RF-DRG. Group II was treated in an identical manner but no
RF-lesion was made. Both one week prior to, as well as eight weeks after the
procedure the patients were questioned about their pain using different tests. These
tests showed that eight weeks after the procedure there was a significant number of
patients with pain reduction in group I compared to Group II.

CONCLUSION

a. TTie morpho/og/ca/ changes /h fhe dorsa/ roof gangton fo/tow/ng RF-DflG.

An RF-lesion made inside the dorsal root ganglion resulted in an indiscriminate
destruction of nervous tissue, when viewed by light microscopy in HE-stained
sections, two weeks after the lesion was made.
These changes were not observed in a dorsal root ganglion when the lesion was
made adjacent to the dorsal root ganglion and viewed using the same technique and
timespan. However, using an immunohistochemical technique in the same ganglia
after two weeks, an increased MIB-1 activity was observed in the satellite cells
indicating proliferation and regeneration of nervous tissue. This indicates that the
extend of the effect of an RF-lesion is larger than is visible by using light microscopy.

0. The s/gns of motor denen/a//on after ftF-Df?G.

The electromyography (EMG) study performed in 17 patients did not show any signs
of motor denervation after an RF-DRG. One sensory evoked potential (SEP) record-
ing was changed after treatment, indicating damage to small myelinated fibres. The
most common side effect was a temporary mild burning pain in the treated der-
matome. A transient hyposensibility in the dermatome was noticed in 35% of patients.
Except for one patient all side effects had disappeared 6 weeks after treatment. In
conclusion, this study did not reveal any signs of motor denervation after RF-DRG.
There were no long term signs of deafferentation.

c. C//n/ca/ efYecte o/ one s/ng/e f?F-DflG on pa/n.

The clinical efficacy of one single RF-DRG was evaluated in patients with chronic
thoracic pain and in the group of patients with chronic cervicobrachial pain:
1. In the patients with cervicobrachial pain there was an initial relief of pain in 75%

of patients 3 months after treatment. However, 3-9 months after treatment the
original pain gradually returned in 35% of patients;

2. On the thoracic level one single RF-DRG provided short term (<8 weeks) pain
relief in 67% of patients and long term pain relief (>36 weeks) in 52% of patients
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with a limited segmental distribution of pain. If more than two levels were involved in
the pain syndrome, the procedure was found to be less effective.

d. 77?e eff/cacy of one s/ng/e flF-Df?G on cnron/c ce/v/cobracn/a/g/a compared to
p/aceoo.

The results of the prospective double blind study showed that 8 weeks after the
procedure there was a significant number of patients with pain reduction after an
RF-DRG compared with the placebo group of patients.
This study indicates that an RF-DRG can result in a significant alleviation of chronic
cervicobrachial pain.

Closing remarks

On theoretical grounds an RF-DRG is a potentially elegant procedure to induce pain
relief in chronic spinal pain syndromes.
We undertook several studies as to the clinical applicability of this procedure. One of
these studies clearly shows that the procedure does not produce any serious
complications such as denervation of motor fibres. The experimental animal study
demonstrated that the technique enables one to produce an effect on the ganglion,
without actual positioning the electrode inside the ganglion.
Clinical efficacy studies showed pain relief in 67-75% of selected patients with chronic
spinal pain after one RF-DRG. On a long term basis (36 weeks) this positive effect
was still present in 40-52% of patients.
It appeared that the pain relief obtained by RF-DRG tends to decrease over time. The
cause of this phenomenon remains obscure. It may be due either to the multiseg-
mental innervation of the spine or due to regeneration of nerve fibres.
If multisegmental innervation plays a role in the phenomenon, one could consider
producing multiple RF-lesions for better long term effects. Outcome studies should
be performed to evaluate this. Should regeneration of nervous tissue play a role in
the gradual decrease of clinical benefit, then treatment could consist of a repeated
procedure. This would be permissible since morphological and neurophysiological
studies indicate that an RF-DRG can be performed without any effect on motor fibres
and only temporary effect on small myelinated afferent fibres.
Another possible method to reduce the gradual decrease of clinical response, is the
combination of RF-lesions and rehabilitation programs. The period of pain relief could
then be utilized to obtain maximum benefit from conservative treatment such as
rehabilitation and improvement of function. The effect of a combination of several
modalities of treatment should be the subject of future studies.
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CHAPTER 10

Samenvatting en conclusie

Chronische pijn is een belangrijk probleem in de alledaagse medische praktijk.
Afgezien van de psychosociale consequenties voor de individuele patiënt, heeft
chronische pijn ook financiële gevolgen voor de samenleving Het merendeel van de
mensen met chronische pijn heeft pijn die uitgaat van de wervelkolom De oorzaak
voor het ontstaan van deze pijn is vaak onduidelijk.
In ongeveer 15% van de patiënten met lage rugklachten worden er zgn. "specifieke"
oorzaken van lage rugpijn aangetoond zoals, "hernia" van de tussenwervelschijf.
infecties, verschuiving van wervels of oude wervelfracturen. Deze patiënten kunnen
meestal door een causale behandeling (bv operatie) van zijn of haar klachten verlost
worden.
In de meerderheid van de gevallen blijft de oorzaak van de klachten, ondanks
geavanceerde methoden van onderzoek. onduideli|k.
Diverse onderzoekers hebben pijn. waarvoor geen zekere oorzaak te vinden is,
getracht te classificeren.

Eén van de onderzoekers verdeelt pijn uitgaande van de wervel kolom onder in:
. Prima/re p/yn: dit is pijn die uitgaat van de wervelkolom zelf of van structuren die

daar dicht tegen aan liggen;
• Secunda/re p/yn: dit is een gevolg van primaire pijn en wordt veroorzaakt door een

reactie in de spieren rondom de wervelkolom;
• Gerefereerde p/yn. dit is pijn die waargenomen wordt in een gedeelte van het

lichaam dat topografisch afgelegen is van de plaats waar de "bron" van de pijn is.

De zgn. primaire pijn is verder onder te verdelen en wel naar de vermeende bron van
de pijn:
a. Pijn die uitgaat van de bewegende structuren van de wervelkolom, zoals de

facetgewrichten en tussenwervelschijven;
b. Pijn die uitgaat van de meer oppervlakkig gelegen structuren van de wervelkolom,

zoals ligamenten en spieren:
c. Pijn die wordt veroorzaakt door compromittering van een uittredende segmentale

zenuw.

Patiënten met pijnklachten zonder specifieke oorzaak worden vaak symptomatisch
behandeld door middel van pijnmedicatie. fysiotherapie, manuele therapie of met
transcutane zenuwstimulatie. Ondanks deze therapieën blijft er toch een subgroep
bestaan die niet op bovengenoemde therapie reageert Het verdere beleid bij deze
patiënten is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van nociceptie Nociceptieve pijn
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van het te behandelen niveau verricht, om eventuele schade aan de motorische
vezels of de (aanvoerende) gemyeliniseerde vezels aan te tonen. Tevens werden de
bijeffekten van de behandeling en het effekt op de pijn geregistreerd.
Na de behandeling liet het EMG geen tekenen van denervatie zien. Bij één patiënt
was de SEP afwijkend na de behandeling.
Er was een pijnklachten vermindering 3 maanden na de behandeling bij 75% van de
patiënten. Na 6 maanden was dit aantal afgenomen tot 50%.

In hoofdstuk 7: werd een klinische evaluatie verricht naar de effecten van RF-DRG
bij patiënten met chronische thoracale pijn.
De patiënten werden geselecteerd voor de behandeling na twee of meer diagnostis-
che blokkaden. Het niveau dat de beste tijdelijke pijnklachtenreductie gaf werd
geselecteerd voor een RF-DRG.
De behandeling gaf op korte termijn (8 weken) bij 67% van de patiënten
pijnklachtenreductie en op lange termijn (36 weken) bij 52% van de patiënten met
een beperkte lokalisatie van hun thoracale pijn.

In hoofdstuk 8: werden placebo-gecontroleerde effekten van de behandeling onder-
zocht in een prospectieve dubbelblinde gerandomiseerde studie uitgevoerd bij
patiënten met chronische eenzijdige cervicobrachialgie.
Twintig opeenvolgende patiënten met tenminste 1 jaar klachten werden geran-
domiseerd en toegewezen aan één van de twee volgende groepen. Groep 1 werd
behandeld met een RF-lesie van 67° C. Groep 2 werd op dezelfde manier behandeld,
maar er werd geen lesie gemaakt. Een week voor de behandeling en acht weken na
de behandeling werd de invloed van de behandeling op de pijnbeleving gemeten,
gebruik makend van verschillende testen. Deze testen toonden aan dat er na de
behandeling een significant aantal patiënten in groep 1 pijnklachtenreductie aan-
gaven in vergelijk met groep 2.

CONCLUSIE

a. De morfo/og/sche veranderingen /n hef do/sa/e gang//ön na een /?F-D/?G.

Een RF-DRG resulteerde in een destructie van gemyeliniseerde zenuwvezels twee
weken na de behandeling (onderzocht door middel van lichtmicroscopie en HE-kleur-
ing). Deze veranderingen werden niet gezien in het dorsale ganglion als de lesie niet
in maar dichtbij het ganglion gemaakt was. Indien echter een immunohistochemische
techniek gebruikt werd vertoonden de satelietcellen in het zenuwweefsel een ver-
hoogde MIB-1 activiteit ten teken van proliferatie en regeneratie van zenuwweefsel.
Deze bevinding toont aan dat het effect van een RF-lesie groter is dan zichtbaar is
bij routine lichtmicroscopie.
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d. Is behandeling van chronische pijn uitgaande van de wervelkolom met een
RF-DRG effectiever dan een placebo behandeling?

In hoofdstuk 2: worden de geschiedenis en de theoretische aspekten van RF-lesies
besproken.
Een literatuuroverzicht, betreffende de grootte van de lesie, bij gebruik maken van
verschillende electrodendikte en temperaturen van de electrode tip. wordt gegeven.
Ook wordt het effect van RF-lesies op zenuwweefsel besproken.

In hoofdstuk 3: wordt een bespreking gegeven van de overwegingen die vooraf
dienen te gaan aan de behandeling van spinale pijn met RF-technieken. Verschil-
lende classificaties van pijn en van pijn uitgaande van de wervelkolom worden
besproken. De innervatie van de wervelkolom wordt kort besproken evenals de
diagnostiek en de rol van diagnostische blokkaden bij de behandeling met RF-lesies.

In hoofdstuk 4: wordt een overzicht gegeven van de klinische syndromen in het
cervicale. thoracale en lumbale gebied die relevant zijn voor de behandeling met
RF-lesies. Tevens worden de technieken besproken.

In hoofdstuk 5: worden de resultaten vermeld van morfologisch onderzoek van het
dorsale ganglion onderzocht bij twee geiten Onder röntgendoorlichting werden 22G
100 mm SMK electroden met 5 mm actieve tip, dichtbij (achter) het dorsale ganglion
geplaatst op het lumbale niveau L1-L5. Aan één kant werden 60 seconden 67° C
RF-lesies gemaakt. Aan de andere kant werden de naalden op dezelfde manier
gepositioneerd, maar werden geen RF-lesies gemaakt. Twee weken na de procedure
werden de geiten opgeofferd en alle lumbale ganglia uitgenomen. De ganglia werden
bestudeerd en er werd gekeken naar de grootte van de ontstane lesie, maar ook naar
proliferatie en regeneratie van zenuwweefsel m.b.v. Ki-67 (MIB-1).
Bij de twee geiten was op niveau L5 met opzet de lesie in het dorsale ganglion
gemaakt.
De lesies in het L5-ganglion waren 1.8-2.0 mm in doorsnede en lieten bij lichtmicros-
copie en routine HE-kleuring een volledig verlies van gemyeliniseerde vezels zien.
Deze veranderingen werden niet gezien in de ganglia waar de lesie dichtbij het
ganglion gemaakt was. In deze ganglia werden echter bij de immunohistochemische
techniek (MIB-1) veranderingen waargenomen. Er was een significante hogere
MIB-1 activiteit in de ganglia waar de lesie dichtbij het ganglion gemaakt werd in
vergelijk met de placebo zijde.

In hoofdstuk 6: werd bij 20 patiënten met chronische nek-schouderklachten gezocht
naar eventuele denervatie na een RF-DRG. De patiënten werden geselecteerd voor
de behandeling met een RF-lesie na tenminste drie diagnostische proefblokkaden
(C4. C5, C6). Het niveau dat het beste tijdelijke pijnklachtenreductie gaf werd
geselecteerd voor behandeling met een RF-DRG. Voor en drie weken na de behan-
deling werden een electromyografie (EMG) en een sensory evoked potential (SEP)
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van het te behandelen niveau verricht, om eventuele schade aan de motorische
vezels of de (aanvoerende) gemyeliniseerde vezels aan te tonen. Tevens werden de
bijeffekten van de behandeling en het effekt op de pijn geregistreerd.
Na de behandeling liet het EMG geen tekenen van denervatie zien. Bij één patiënt
was de SEP afwijkend na de behandeling.
Er was een pijnklachten vermindering 3 maanden na de behandeling bij 75% van de
patiënten. Na 6 maanden was dit aantal afgenomen tot 50%.

In hoofdstuk 7: werd een klinische evaluatie verricht naar de effecten van RF-DRG
bij patiënten met chronische thoracale pijn.
De patiënten werden geselecteerd voor de behandeling na twee of meer diagnostis-
che blokkaden. Het niveau dat de beste tijdelijke pijnklachtenreductie gaf werd
geselecteerd voor een RF-DRG.
De behandeling gaf op korte termijn (8 weken) bij 67% van de patiënten
pijnklachtenreductie en op lange termijn (36 weken) bij 52% van de patiënten met
een beperkte lokalisatie van hun thoracale pijn.

In hoofdstuk 8: werden placebo-gecontroleerde effekten van de behandeling onder-
zocht in een prospectieve dubbelblinde gerandomiseerde studie uitgevoerd bij
patiënten met chronische eenzijdige cervicobrachialgie.
Twintig opeenvolgende patiënten met tenminste 1 jaar klachten werden geran-
domiseerd en toegewezen aan één van de twee volgende groepen. Groep 1 werd
behandeld met een RF-lesie van 67° C. Groep 2 werd op dezelfde manier behandeld,
maar er werd geen lesie gemaakt. Een week voor de behandeling en acht weken na
de behandeling werd de invloed van de behandeling op de pijnbeleving gemeten,
gebruik makend van verschillende testen. Deze testen toonden aan dat er na de
behandeling een significant aantal patiënten in groep 1 pijnklachtenreductie aan-
gaven in vergelijk met groep 2.

CONCLUSIE

a. De morfo/og/sche veranderingen /n nef dorsa/e gang/Zon na een

Een RF-DRG resulteerde in een destructie van gemyeliniseerde zenuwvezels twee
weken na de behandeling (onderzocht door middel van lichtmicroscopie en HE-kleur-
ing). Deze veranderingen werden niet gezien in het dorsale ganglion als de lesie niet
in maar dichtbij het ganglion gemaakt was. Indien echter een immunohistochemische
techniek gebruikt werd vertoonden de satelietcellen in het zenuwweefsel een ver-
hoogde MIB-1 activiteit ten teken van proliferatie en regeneratie van zenuwweefsel.
Deze bevinding toont aan dat het effect van een RF-lesie groter is dan zichtbaar is
bij routine lichtmicroscopie.
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to. Tekenen van denervaf/e na een f?F-DftG.

Electromyelografieën uitgevoerd bij 17 patiënten toonden geen tekenen van dener-
vatie van motonsche vezels na een RF-DRG.
Eén sensory evoked potential veranderde na de behandeling ten teken dat er enige
schade was van aanvoerende gemyeliniseerde vezels. De meest voorkomende
bijwerking van de behandeling was een tijdelijke brandende pijn in het behandelde
gebied. Een tijdelijk verminderde sensibiliteit in het dermatoom werd in 35% van de
gevallen gezien. Met uitzondering van één patiënt waren de bij-effekten van de
behandeling na 6 weken verdwenen.

c. Hef W/n/scne effecf op de p/ynöe/ewng na een RF-DflG.

Het klinische effect van de behandeling werd geëvalueerd bij patiënten met chroni-
sche thoracale pijn en bij patiënten met chronische cervicobrachialgie.
In de patiëntengroep met de cervicobrachialgie was er bij 75°o een pijnklachtenreduc-
tie 3 maanden na de behandeling. In een periode van 3 tot 9 maanden keerde de
oorspronkelijke pijn bij 35% van de patiënten die klachtenreductie had weer terug.
Op thoracaal niveau gaf een RF-DRG na 8 weken bij 67% van de patiënten, met
beperkte localisatie van hun pijn. klachtenreductie. Op langer termijn (36 weken) was
dit aantal 52%. Indien de thoracale pijn over meerdere segmenten verspreid was,
was de behandeling minder effectief.

d. De e/feMV/fe/'f van een RF-DflG to/y paf/énfen mef cnron/scne cenz/coöracn/a/g/e
verge/efcen mef p/aceöo.

De resultaten van dit prospective gerandomiseerde onderzoek toonden aan dat 8
weken na de behandeling er significant meer patiënten met pijnklachtenreductie
waren in de RF-groep in vergelijking met de placebo-groep.
Deze studie toont aan dat een RF-DRG chronische cervicale klachten kan reduceren.

ALGEMENE CONCLUSIE

We hebben een techniek onderzocht waarbij een RF-DRG gemaakt wordt. Met
behulp van deze techniek zijn we in staat om bij een geselecteerde groep chronische
pijnpatiënten op korte termijn pijnklachtenreductie te bereiken in 67-75% van de
patiënten, zonder ernstige bij-effekten van de behandeling. Op langere termijn nemen
de effekten van de behandeling af. In een subgroep zijn de lange termijn effekten van
een RF-DRG 40-52%.
Het afnemen van het effect kan veroorzaakt worden ofwel door de multisegmentale
innervatie van de wervelkolom, ofwel door regeneratie van zenuwweefsel.

99



CHAPTER 10

In het ene geval zou men kunnen overwegen om meerdere RF-lesies aan te brengen
in een poging om een beter resultaat op langere termijn te verkrijgen. In het andere
geval kan de behandeling worden herhaald. Dit kan zonder bezwaar gebeuren omdat
bij morfologisch en neurofysiologisch onderzoek is aangetoond dat de behandeling
uitgevoerd kan worden zonder schade toe te brengen aan motorische vezels.
Een andere methode om de afname in klinische effectiviteit te reduceren zou
mogelijkerwijs de combinatie zijn van RF-lesies met revalidatieprogramma's. De
periode van pijnvermindering zou dan gebruikt kunnen worden om maximaal profijt
te trekken uit conservatieve methoden, zoals revalidatie en verbetering van functie.
Deze mogelijkheid zou onderwerp kunnen zijn van toekomstig onderzoek.
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