
G‹R‹fi
Nevralji tan›m olarak keskin, b›çak saplanmas›, elektrik
çarpmas› fleklinde çok fliddetli, k›sa süreli, bir bölgeye s›-
n›rl› gelip geçen a¤r›lar için kullan›lan bir terimdir. Daha
çok yüz bölgesinde görülür. En s›k görülen nevralji tipleri
Tablo 1’de belirtilmifltir.

TR‹GEM‹NAL NEVRALJ‹
Trigeminal nevralji beflinci kranyal sinirin (fiekil 1) bir ve-
ya daha fazla dal›nda elektrik çarpmas›, flimflek çakmas›
fleklinde ortaya ç›kan, yüz y›kama, yüze dokunma, yemek
yeme gibi etkenlerle bafllayan ve fliddetlenen, genellikle bir
kaç saniye süren çok fliddetli bir a¤r›d›r. Bu çok fliddetli
a¤r›dan sonra daha az fliddette dakikalar hatta saatler sü-
ren bir a¤r› da görülebilir.

Trigeminal sinirin mandibüler, maksiller ve oftalmik dalla-
r›n›n da¤›l›m bölgelerinde, bazen bir, bazen iki, daha sey-
rek olarak da tüm dallar›n tutuldu¤u durumlar vard›r. Ka-
d›nlarda erkeklere oranla daha fazlad›r ve genellikle 50-
70 yafllar› aras›nda ortaya ç›kar.

A¤r›n›n özellikleri çok belirgindir ve tan› konmas› kolay-
d›r. Trigeminal nevralji, (1) idiyopatik, (2). sekonder ol-
mak üzere ikiye ayr›l›r.

‹diyopatik trigeminal nevralji daha s›k görülen ve etiyolo-
jisi ve fizyopatolojisi üzerinde tart›flmalar›n hala sürdü¤ü
nevralji tipidir. Trigeminal sinirin bulundu¤u Meckel ka-
verninde, sinir üzerine karotis arter dallar›ndan birinin
bask› yapt›¤›na dair hipotezler mevcuttur. Sekonder trige-
minal nevralji ise multipl skleroz, tümör, anevrizma gibi
bir lezyona ba¤l› olarak ortaya ç›kabilece¤i gibi periferik
sinir da¤›l›m›nda difl çekimi ya da baflka bir doku hasar›
sonras› ortaya ç›kabilir.

TEDAV‹
Trigeminal nevralji tedavisinde algoritmik bir tedavi flema-
s› uygulanmal›d›r. Bu algoritmada

1. medikal
2. perkütan giriflimler
3. cerrahi giriflimler yer al›r (1).

1. Medikal tedavi: Medikal tedavide kullan›lan ilaçlar ilk
seçenek olarak karbamazepin, okskarbazepin, lamotrigti-
ne, baklofen ve gabapentindir. Hala en s›k kullan›lan ajan
karbamazepindir (2). Karbamazepin 100 mg’dan bafllana-
rak 1200 mg’a kadar ç›k›labilir. Karbamazepin kullan›-
m›nda uyku hali, sersemlik, dengesizlik, bulant›, kusma gi-
bi yan etkiler görülebilir. Ancak daha önemlisi uzun süreli
kullan›mda toksik etkileri vard›r. Trombositopeni ve aplas-
tik anemi gibi hematolojik etkiler ortaya ç›kabilir. Karaci-
¤er yetmezli¤i ve kemik ili¤i depresyonu görülebilir. Bu ne-
denle üç ayl›k sürelerle kan testlerinin yap›lmas› gerekir.
Karbamazepin yerine son zamanlarda lamotrigtine de kul-
lan›lmaktad›r. Yine son zamanlarda gabapentin trigeminal
nevralji tedavisinde kullan›lmaktad›r. 100 mg ile bafllana-
rak 1200 mg’a kadar ç›k›labilir (3).

2. Perkütan giriflimler: Medikal tedavinin yetersiz kald›¤›
durumlarda hasta iki seçenek ile karfl› karfl›ya kal›r. Birin-
cisi perkütan giriflimler, ikincisi ise aç›k cerrahi giriflimler-
dir. Trigeminal nevralji tedavisinde kullan›lan perkütan gi-
riflimler; (1) radyofrekans termokoagülasyon, (2) retrogas-
seriyen gliserol enjeksiyonu, (3) perkütan balon kompres-
yonudur.

Bu yöntemler içerisinde en etkili olan radyofrekans termo-
koagülasyondur. Trigeminal sinirin tutulan dal› radyofre-
kans yöntemi ile tahrip edilir. Sadece tutulan sinirde tah-
ribat meydana gelir. Ancak geçici süre ile parestezi mey-
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dana gelir. Hasta önceden bu konuda uyar›l›r. En önemli
yan etkisi % 1 oran›nda görülen anestezia doloroza, a¤r›
bölgesinde meydana gelen parestezi sonucunda geliflen ve
yine çok fliddetli, medikal tedaviye kolay yan›t vermeyen,
yanma tarz›nda a¤r›d›r. Gasser ganglionuna gliserol enjek-
siyonu kullan›lan di¤er bir yöntemdir. Etki süresi radyof-
rekans kadar uzun de¤ildir. Gasser ganglionuna Fogarty
balon göndererek bir dakika ile balonun fliflirilmesine da-
yanan kompresyon yöntemi de radyofrekans termokoagü-
lasyon kadar etkili de¤ildir. Perkütan yöntemler 3-10 sene
aras›nda rahatlama sa¤lar (4).

3. Aç›k cerrahi giriflimler: Aç›k cerrahi yöntemler aras›n-
da en s›k uygulanan mikrovasküler dekompresyon ameliya-
t›d›r (4). Sinir üzerine bask› yapan damar dal›n›n serbest-
lefltirilmesine dayan›r. % 1 oran›nda mortalite riski vard›r.
Daha çok genç hastalarda tercih edilir.

Tablo 1. S›k görülen nevraljiler

Trigeminal nevralji
Glossofarengeal nevralji
Genikülat nevralji
Superior laringeal sinir nevraljisi
Oksipital nevralji
Sfenopalatin ganglion nevraljisi
Atipik fasyal nevralji
Postherpetik nevralji
‹nterkostal nevralji

GLOSSOFARENGEAL NEVRALJ‹
Glossofarengeal sinirinin da¤›l›m bölgesinde, dilin arka ta-
raf›nda, tonsillerde ve bo¤az bölgesinde ortaya ç›kan nev-
raljilerdir. Yutkunma, öksürme, konuflma s›ras›nda tetikle-
nir.

Medikal tedavisi trigeminal nevralji ile ayn›d›r. Medikal
tedavinin yetmedi¤i durumlarda perkütan glossofarengeal
radyofrekans, sinir blo¤u uygulanabilir. Bu, yeterli olma-
d›¤› taktirde glossofarengeal sinirin nöroflirurjikal olarak
ekstrakranyal avülsiyonu ya da intrakranyal diseksiyonu
veya mikrovasküler dekompresyon akla gelebilir.

Genikülat Nevralji (Ramsay Hunt Sendromu)
Fasyal sinirin sensoryal liferinde, genellikle akut herpes
zoster ata¤›ndan sonra ortaya ç›kan ve d›fl kulak kanal›n-
da fliddetli b›çak saplanmas›, elektrik çarpmas› tarz›nda
a¤r›lard›r.

Superior Laringeal Sinir Nevraljisi (Eagle Sendromu)
Daha çok tonsillektomi sonras›nda görülen, bo¤azda yara
hissi, yabanc› cisim hissi ve a¤r› ile seyreden bir sendrom-
dur. A¤r› kula¤a yay›l›r. Çene eklemi, piriform sinüs ve ti-
roid k›k›rdakta tek tarafl› a¤r› vard›r. Öksürme, esneme

veya dokunma ile tetiklenir. Sekresyon art›fl›, yüz k›zarma-
s›, vertigo ve tinnitus görülebilir. Sinir bloklar› ile uzun sü-
reli rahatlama sa¤lanabilir.

Sfenopalatin Ganglion Nevraljisi (Sluder Nevraljisi)
Her yaflta görülebilir. Daha çok kad›nlarda görülür. Yüzün
orta taraf›, retroorbital bölge, üst çene, difller, burun, yu-
muflak damak, flakak ve boyuna yay›l›r. Tek tarafl›d›r.
Nevraljiform a¤r› vard›r. Belirgin bir tetikleyici etken yok-
tur. Göz yaflarmas›, burun akmas›, tükürük salg›s›n›n art-
mas›, burun t›kan›kl›¤› gibi bulgular efllik eder. Medikal
tedavisi trigeminal nevralji tedavisine benzer. Medikal te-
davinin yeterli olmad›¤› durumlarda burun içinden lokal
anestetik sprey ile ganglion blokaj›, sfenopalatin ganglion
blokaj› ya da radyofrekans termokoagülasyon ile sfenopa-
latin ganglion nörolizi uygulanabilir.

Oksipital Nevralji
Oksipital major siniri C2 ve C3 köklerinden dallar al›r. Bo-
yun travmalar› veya dejeneratif durumlardan sonra oksipi-
tal sinir da¤›l›m›nda fliddetli nevraljiform a¤r›lar ortaya
ç›kabilir. Skalp›n arka yüzü, oksiput, buradan boynun üst
yan› ve flaka¤a, periorbital bölgelere yay›lan, sürekli yan-
ma, b›çak saplanmas›, elektrik çarpmas› tarz›nda a¤r›lar
ortaya ç›kar. Tan›s› oksipital blok ile konur. Gerilim bafl
a¤r›s›, migren ve benzeri primer bafl a¤r›lar› ile kar›flabi-
lir. Tedavisinde kas gevfleticiler, non-steroid antienflama-
tuar ajanlar, trisiklik antidepresanlar kullan›labilir. Ancak
daha etkili olan tedavi oksipital sinir blo¤udur (5).

Atipik Fasiyal Nevralji
Nedeni hala tam olarak bilinemeyen, genellikle tek tarafl›
ancak yer de¤ifltiren, yüze ve kafa derisine, boyna yay›lan
fliddetli yanma, elektrik çarpmas› tarz›nda a¤r›lard›r. Has-
talar›n hikayesinde daha önce geçirilmifl yüz ve difl ameli-
yatlar› vard›r. Genellikle kad›nlarda görülür. A¤r›n›n yan›
s›ra uyku bozuklu¤u, yorgunluk, gerilim ve anksiyete, irri-
tabilite, a¤lama dönemleri görülür. Medikal tedavide anti-
depresanlar ilk s›ray› al›r. Ancak genellikle yeterli olmaz.
Bu hastalar›n mutlaka psikolojik destek ve psikiyatrik göz-
lem alt›nda kalmas› gerekir. Baz› hastalarda tan›mlana-
mayan orofaringeal tümörler, tükürük yolu tafllar› veya difl
sorunlar› ç›kabilmektedir.

Postherpetik Nevralji
Akut herpes zoster ata¤›ndan sonra 3 ay› aflk›n bir süre a¤-
r›n›n devam etmesi ve nöropatik özellikler tafl›mas› fleklin-
de tan›mlanabilir. Yüz bölgesinde genellikle trigeminal si-
nir ve özellikle oftalmik dal› tutar. Genellikle 60 yafl›n üze-
rinde görülür. fiiddetli, sürekli, inatç›, yanma tarz›nda,
y›rt›lma tarz›nda ve zonklama tarz›nda a¤r› vard›r. A¤r›
t›rafl olma, yüz y›kama, bölgeye so¤uk uygulama gibi et-
kenlerle tetiklenir. A¤r›n›n yan› s›ra bölgede allodini (a¤-
r›n›n a¤r›s›z bir uyaranla fliddetlenmesi), hiperpati (orta
fliddetle bir a¤r›l› uyarana çok fliddetli yan›t) görülür.
Medikal tedavisine ne kadar erken bafllan›rsa o denli kolay
yan›t al›n›r. 6 ay› aflk›n bir süredir postherpetik nevraljiden
yak›nan hastalarda sonuç almak kolay de¤ildir. Tek bir
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ilaç yerine ilaç kombinasyonlar›n›n kullan›lmas› daha do¤-
rudur. A¤r› mümkün olan en k›sa zamanda kontrol alt›na
al›nmal›d›r. Tedavide ilk aflamada trisiklik antidepresan ve
zay›f etkili opioid türevi tramadol hidroklorid ile bafllan›r.
Yetmedi¤i taktirde daha kuvvetli opioid türevleri ek-
lenebilir. ‹kinci aflamada gabapentin ya da pregabalin ek-
lenebilir. Yeterli olmad›¤› taktirde intravenöz lidokain in-
füzyonu, topikal olarak bölgeye kapsaisin uygulanmas›
düflünülebilir (6). Konservatif tedavilerin yeterli olmad›¤›
durumlarda stellar ganglion blokaj› düflünülebilir.
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