
G‹R‹fi
Servikal omurga kafa taban›ndan bafllayan, torakal (gö-
¤üs, s›rt) omurgalarda (T1) sonlanan 7 omurgadan olufl-
maktad›r. Bu kemik yap›lar, rahat hareketi sa¤lamak
amac› ile ba¤lar (ligaman) ile birbirlerine ba¤lanm›fllard›r.
Ba¤lar›n çevresindeki kaslar destek sa¤lar, harekete yar-
d›mc› olurlar. Boyun omurgalar› kendilerinden beklenme-
yecek kadar yük kald›rmakla birlikte tüm omurgan›n en
korunmas›z bölümüdür. Bu nedenle herkes belli dönemler-
de boyun a¤r›s› çekmifltir. Birçok kifli için boyun a¤r›s› za-
manla kendili¤inden geçen bir rahats›zl›k iken, bir k›s›m
için t›bbi tan› ve tedavi gerektiren bir süreçtir. 

Boyun a¤r›s› ligamanlar, kaslar, ba¤ dokusu gibi yumuflak
dokulardan kaynaklanaca¤› gibi, sinirlerden ve/veya ek-
lemlerden de kaynaklanabilir. En s›k görülen boyun a¤r›s›
nedeni çeflitli etiyolojik faktörlere ba¤l› olarak ortaya ç›-
kan yumuflak doku hasar›d›r. Daha seyrek olarak enfeksi-
yon, tümörler boyun a¤r›s›na yol açabilir. Ayr›ca boyun a¤-
r›s› yans›yan a¤r› fleklinde, yani s›rt›n üst bölümünün,
omuzlar›n, kollar›n problemlerinin yans›mas› olarak da
gözlenebilir. 

S›k olarak daha sonra detayl› olarak ele al›nacak olan de-
jeneratif ve enflamatuar hastal›klar (kemik ve eklemlerde-
ki do¤al yap›n›n bozulmas›) özellikle 40 yafl›ndan sonra
boyun a¤r›lar›n›n ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynar. Ro-
matoid artrit, osteoartrit, disk dejenerasyonu, dar kanal bu
bozukluklar aras›ndad›r. Bir baflka önemli boyun a¤r›s› ne-
deni boyun hasar›d›r. Boyun bölgesi daha önce de söylen-
di¤i gibi hasara en aç›k bölgedir. Belirli sporlar›n uygula-
n›m› s›ras›nda oluflan travmalar, düflme, araba kazalar› bu
tür hasarlara yol açabilmektedir. Herkes belirli dönemler-
de boyun a¤r›s› çekebilir. Ama az kifli bu konu ile ilgili he-
kime baflvurur. 

Bu noktada hastada, hangi konuda uzmanlaflm›fl doktora
gidece¤i konusunda soru iflaretleri oluflmaktad›r. Boyun
a¤r›s›ndan yak›nan hastalar fizik tedavi uzman›na, omur-
ga cerrah›na, a¤r› tedavi uzman›na baflvurabilirler. Önem-
li olan bu hekimler grubunun hastay› birbirlerine dan›fla-
rak ortak olarak ele almalar›d›r. Hangi hekime baflvurmufl
olursa olsun hastalar hikayeleri, fizik muayeneleri ile de-
tayl› olarak muayene edilecekler, laboratuvar testleri,
MRG (manyetik rezonans görüntüleme), BT (bilgisayarl›
tomografi), miyelogram, EMG (elektromiyogram) gibi ile-
ri teknikler ile inceleneceklerdir. 

Boyun a¤r›s›n›n tedavisi tan›ya yöneliktir. Yani yukar›da
sözü edilen yöntemler ile boyun a¤r›s›n›n altta yatan nede-
ni belirlendikten sonra bu nedene yönelik fizik tedavi yön-
temleri, boyun eklemlerine injeksiyon, boyun kaslar›na in-
jeksiyon, cerrahi gibi yöntemler ile kimi zaman bu yöntem-
lerin basitten zora do¤ru basamak fleklinde uygulanmas›
ile tedavi uygulanabilir. 

Boyun bölgesi (servikal bölge) latin kökenli “cervix” keli-
mesinden kaynaklanmaktad›r. “Cervix” kelimesi “vücu-
dun dar bölgesi” anlam›na gelmektedir. Boyun bölgesini
oluflturan omurgalar; omurga kanal›, di¤er bölgelere göre
oldukça dard›r. Servikal bölgede hayati organ bulunma-
makla beraber vücuda da¤›lan sinirlerin beyin ile olan ile-
tiflimi bu bölgeden sa¤lanmaktad›r. Ayn› zamanda beyinin
vücut ile iliflkisi de bu bölgeden sa¤lanmaktad›r. 

Servikal omurgalar bafl› ve boyunu dik tutmay› sa¤larlar.
7 tane omurgadan, bu omurgalar aras› disk, ligamanlar ve
kaslardan oluflur. Bu flekilde oldukça güçlü bir hal al›r. Ay-
n› zamanda servikal bölge oldukça hareketli ve her yöne
e¤ilebilir bir konumdad›r. 1. omurga Atlas mitolojik ola-
rak dünyay› havada tutan Atlas gibi bafl› ayakta tutmakta-
d›r. Bafl›n dik tutulmas› boyunun da dik tutulmas›n› sa¤lar. 

Boyun bölgesinden (boyunun ön taraf›ndan) trakea, özofa-
gus, önemli damar ve sinirler geçmektedir. Boyun a¤r›s› ya
da boyunun herhangi bir bölgesinde ortaya ç›kan a¤r› erifl-
kin popülasyonda oldukça s›k gözlenmektedir. Bu durum,
yafl›n artmas› ile do¤ru orant›l› olarak ta artmaktad›r. Ya-
p›lan de¤erlendirmelerde her 10 kifliden bir tanesinin bo-
yun a¤r›s› problemi oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu rakam
toplumun % 10’u demektir ki oldukça yüksek bir orand›r. 

Boyun a¤r›s› boynu oluflturan farkl› dokulardan, bu farkl›
dokular›n farkl› problemlerinden kaynaklanabilir. Basit
bir kas kas›lmas›ndan merkezi sinir sistemi hastal›klar›na
kadar genifl bir yelpazenin habercisi olabilir. Baz› durum-
larda seyrek de olsa kalp hastal›¤›na ba¤l› gö¤üs a¤r›s›,
yüksek tansiyona ba¤l› bafl a¤r›s› boyunda duyulabilir. Ço-
cuklarda özellikle servikal bölgenin anatomik anomalileri,
yap› bozukluklar› boyun bölgesinde a¤r› nedeni olabilir.
Bafl a¤r›s›n›n d›fl›nda boyun a¤r›s›na omuz-kol a¤r›s›, ser-
semlik, bafl dönmesi, ataksi, kulak ç›nlamas›, görme bo-
zukluklar›, bazen bilinç kayb› efllik eder. Bu bulgular bo-
yun omurgalar›n›n d›fl›nda beyni besleyen damarlar›n
problemlerinden kaynaklanabilir. 

BOYUN A⁄RISI VE TEDAV‹S‹
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Boyun ve kol a¤r›lar› insano¤lunun en eski hastal›klar›n-
dand›r. 4600 y›l önce yaz›lm›fl olan papirus yaz›tlar›nda
servikal omurlar›n kemik yap› bozukluklar›na ait çeflitli
rahats›zl›klar; vertebral dislokasyon, sprain, üst ve alt ser-
vikal seviyelerdeki köklerin tutulmas› gibi sorunlara ait
boyun, omuz ve kol a¤r›lar› tan›mlanm›flt›r. Ayn› yaz›tlar-
dan ilk servikal laminektominin eski M›s›r'da yap›ld›¤› an-
lafl›lmaktad›r.  

Günümüzde özellikle kol kullan›m›n›n artmas› ve ifl yerle-
rinde kullan›lan baz› araçlar›n (daktilo, bilgisayar, doku-
ma tezgahlar›, vs.) yayg›nlaflmas› boyun ve omuz-kol a¤r›-
lar›n›n artmas›na, boyun ve kol a¤r›lar›n›n  toplumlar›n en
yayg›n sorunlar›ndan biri halini almas›na yol açm›flt›r (1,
2) .

ANATOM‹K ÖZELL‹KLER
Sevikal omurlar tüm vertebral kolonun en genifl çapta ha-
reket yetene¤ine sahip bölgesini meydana getirir. Servikal
bölgede bulunan 7 servikal omur, 5 intervertebral disk, 12
Luschka eklemi, 14 faset eklem ve çeflitli ligaman ve ada-
leler ile bu genifl haraket olana¤› sa¤lanmaktad›r (3).

Servikal omurlar›n fonksiyonel özelliklerini kavrayabil-
mek, fizyolojik hareketlerini anlamak, a¤r› ve hareket k›-
s›tl›l›klar› ile sonuçlanan patolojik bozukluklar›n ayr›m›na
varabilmek için bu hareket üniteleri ile ilgili çeflitli tan›m-
lamalar yap›lm›flt›r. Bir tan›mlamaya göre; servikal bölge
anterior ve posterior olmak üzere iki bölüme ayr›lm›flt›r.
Anterior bölümü diskler, omurgalar ve bunlara ait longitu-
dinal ligamanlar, posterior bölümü ise nöroforaminal ka-
nallar, posterior ligamanlar, faset eklemler ve omurlara
ait erektör adaleler oluflturmaktad›r. 

Servikal omurlar bir baflka fonksiyonel anatomik incele-
meye göre 3 bölüme ayr›lm›flt›r. Buna göre 1. bölümde
(anterior bölüm) diskler ve omurlar, 2. bölümde (posterior
bölüm) laminalar, pediküller, spinöz ç›k›nt›lar ve 3. bö-
lümde ise faset eklemler bulunmaktad›r. 

En yayg›n tan›mlamaya göre servikal omurlar üst segment
(C1-C2) ve alt segment (C3-C7) olarak iki hareket ünitesi-
ne ayr›lm›flt›r. Bu iki bölgede hem omurlar›n anatomik ya-
p›lar› hem de fonksiyonel özellikleri farkl›d›r. K›saca flek-
siyon, ekstansiyon, rotasyon ve yanlara fleksiyon olarak s›-
ralanabilen servikal omur hareketleri, farkl› özelliklere sa-
hip bu üst ve alt segment omurlar› ile sa¤lan›r (2, 3). 

Üst servikal segment (üst fonksiyonel ünite): Bu bölge at-
lantooksipital (kafa taban›na ait oksipital bölge ve ilk
omur olan atlas) ile atlantoaksiyal (atlas ve ikinci omur
olan aksis) bölümlerden oluflmaktad›r.

Atlantooksipital eklemin elemanlar›ndan biri olan atlas
(C1) solid bir çember özelli¤inde ve gövdesi olmayan bir
omurdur. Oksipital kemik ile birleflen atlas›n yanlar›nda
bulunan iki adet konkav yap›l› superior faset eklem sagital
planda bafl›n fleksiyon ve ekstansiyon hareketini sa¤lar.

Fleksiyon 10 derece, ekstansiyon 25 derece olmak üzere
bu hareketin geniflli¤i toplam 35 derece olmal›d›r. Atlas›n
oldukça uzun olan transvers ç›k›nt›lar›na ait foraminalar-
da vertebral arter, ven ve sempatik pleksuslar bulunmak-
tad›r. Transvers ç›k›nt› civar›ndaki adaleler bafl›n rotasyon
hareketine yard›mc› olur. 

Atlantoaksiyal eklem elemanlar›ndan aksis (C2) çiviye
benzeyen bir ç›k›nt› yapan (odontoid oluflum = dens) kü-
çük bir gövdeye sahiptir. Odontoid oluflum atlas›n rotasyo-
nunu sa¤layarak dönme hareketini oluflturur. Sa¤a ve sola
45 derece olmak üzere 90 derecelik bu genifl rotasyon ha-
reketi C1’in C2 üzerinde odontoid oluflum sayesinde dön-
mesi ile gerçekleflir. Atlas›n alt yüzeyi aksisin süperior fa-
set eklemleri ile birleflir. Bu eklemler bafl›n yanlara ve ile-
ri do¤ru hareketini sa¤lar. Ayr›ca süperior faset eklemler
sagital planda fleksiyon ve ekstansiyon hareketine yard›m-
c› olur, yanlara ve rotasyona yönelik hareketleri k›s›tlar.
Böylece afl›r› lateral fleksiyon ve rotasyon önlenmifl olur.
Atlantoaksiyal ve atlantooksipital eklem ünitelerinde
omurlar aras›nda disk oluflumu yoktur. Aksis ile 3. servi-
kal omur aras›nda disk oluflumu vard›r. 3. servikal omurun
süperior fasetleri ile aksis aras›ndaki eklem yap›s› ve bu
omurlar aras›ndaki disk oluflumu bu bölgedeki hareketlerin
afl›r› yap›lmas›n› önleyici bir özellik tafl›maktad›r.

Atlantoaksiyal eklem ligamanlar› spinal kanal› (spinal
kord ve sinir köklerini) travmaya karfl› koruyucu rol oyna-
maktad›r. Oksipitalatlas-aksis ligamanlar›; apikal liga-
man, alar ligaman ve transvers ligaman olarak üçe ayr›l›r.
Bu ligamanlar rotasyon hareketini s›n›rlad›¤› gibi aksis
üzerinden atlantooksipital bilefliminin yana subluksasyonu-
nu önler. Omurgalar›n posterior yüzeyinde bulunan ve dis-
ke destek bir yap› özelli¤inde olan posterior longitudinal li-
gaman boyunun afl›r› fleksiyon ve ekstansiyon hareketini
önler. Ligamentum flavum atlas›n posterior kenar›ndan
aksis laminas›na do¤ru uzan›r. Ligamentum flavum atlan-
tooksipital bilefliminin aksis üzerinden ileri do¤ru subluk-
sasyonunu önler. Kafa taban›ndan, foramen magnum çev-
resinden bafllayarak vertebralar›n spinöz ç›k›nt›lar›n› bir-
lefltiren ligamentum nuchae boynun arkaya do¤ru hareket-
lerine yard›mc› olur ve C7 alt›nda supraspinöz ligaman
olarak devam eder (2, 3). 

Alt servikal segment (Alt fonksiyonel ünite): C1 ve C2 d›-
fl›ndaki di¤er 5 servikal omurgada (C3-C7) bir omur gövde-
si, iki pedikül, iki lamina ve bir spinöz ç›k›nt› bulunmakta-
d›r. C3 ve C6 aras›ndaki tüm tranvers ç›k›nt›larda verteb-
ral arter, ven ve sempatik sinir veya pleksusu kapsayan bir
oluk (transvers foramen) bulunmaktad›r. C3-C7 aras› ser-
vikal omurlar›n anterior k›sm› posteriordan daha uzundur.
Ayn› zamanda intervertebral disklerin de anterior bölgede
posteriordan daha genifl olmas› servikal lordotik yap›n›n
oluflumunu sa¤lamaktad›r. Alt segmentte intervertebral
diskler, anterior ve posterior ligamanlar, faset eklemler, li-
gamentum flavum, ligamentum nuchae, intertransvers li-
gaman ve interspinöz ligaman bulunmaktad›r. Bu bölgede-
ki fonksiyonel hareketler lomber bölgedeki omurlar›n özel-
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li¤i ile benzerlik gösterir ve ön yüzde a¤›rl›k tafl›maya kar-
fl› direnci, arka yüzde ise omurlar›n kayma hareketinin
sa¤lanmas›n› içerir (2, 3).

Boyun bölgesi kaslar›: Boyun kaslar› fleksör ve ekstansör
hareketi sa¤layan iki büyük gruba ayr›l›r. Boynun fleksör
hareketini yapan ana kaslar; longus kapitis, rektus kapitis
anterior ve lateral ile hyoid ve suprahyoid kaslard›r. Boy-
nun ekstansör hareketini sa¤layan k›sa kaslar kafa taban›
ile atlas aras›nda uzan›r. Ana ekstansörler  olan bu kaslar;
rektus kapitis minör ve majör ile oblikus kapitus süperior
ve inferior kaslar›d›r. Ayr›ca semispinalis kapitis, longissi-
mus kapitis ve splenius kapitis kaslar› da ekstansör hare-
keti sa¤larlar. Uzun kaslar olan splenius kapitis ve spleni-
us servisis rotasyon hareketini gerçeklefltirirler. Ayn› za-
manda bilateral kontraksiyonla ekstansör hareket üzerin-
de de etkilidir. Üst torasik omur ve skapula aras›nda uza-
nan levator skapula ve trapez kaslar› bu alandaki di¤er
kaslar ile birlikte servikal omurlar›n rotasyon ve yanlara
fleksiyon hareketine yard›mc› olurlar. Üst servikal seg-
mentin ekstansör hareketi atlantoaksiyal eklem bölgesin-
den kaynaklan›r. Fleksör kaslar ise daha çok orta servikal
bölgede (C4-C5) bulunmaktad›r. Boyun hareketlerinde oy-
nad›klar› rol nedeniyle travmaya u¤rayan bu kaslar ayn›
zamanda boyun bölgesinde a¤r›l› tetik noktalar› da kapsar
(2, 3).

SERV‹KAL S‹N‹RLER VE A⁄RI
Servikal bölgede de di¤er spinal düzeylerde oldu¤u gibi
spinal kord gri maddeden kaynaklanan anterior (ventral)
motor ve posterior (dorsal) sensoryal sinir liflerinin verteb-
ral alan› terketmeden önce bilateral olarak birleflmesi ile
oluflan tek tek kökler vard›r. Fonksiyonel ünitede üst ve alt
servikal segmentte farkl›l›klar oldu¤u gibi servikal sinirler
de üst ve alt segmentlerde farkl›l›klar tafl›maktad›r. Üst
servikal sinirler (C1-C2 ve C3’ün dal›) bafl, yüz ve boyun
bölgesini innerve eder. Servikojenik bafl a¤r›lar›n›n bu böl-
geden kaynakland›¤› savunulmufltur (4). Üst 3 servikal
segmentten hangisinin a¤r› iletimini sa¤lad›¤› tam olarak
ayd›nlanmam›flt›r. C1 kökün sensoryal da¤›l›m› bulunma-
maktad›r (5). Bu konudaki araflt›rmalarda, minör ve ma-
jor oksipital sinirin, servikal dorsal raminin medyal dalla-
r›n›n, C2’nin ventral ramusunun ve 3. oksipital sinirin a¤-
r› iletiminden sorumlu oldu¤u ileri sürülmüfltür. Bu neden-
le servikojenik bafla¤r›lar› üst üç servikal kök ve periferik
sinirlerinin oluflturdu¤u üst servikal sendrom olarak da ad-
land›r›lmaktad›r. Oksipital major sinir (C2) bafl ve yüz a¤-
r›lar›n›n önemli bir nedenidir. Bu sinirin bas› alt›nda kal-
mas›, entrapman›, gerilmesi, boyundan alna, yüze yay›lan
a¤r›lara neden olur. C3 ve C4 boyun ve trapez kas›n›n bir
k›sm›n› innerve eder. Ayr›ca oksiput, atlas ve aksis aras›n-
da diskler ve intervertebral foraminalar  bulunmamakta-
d›r. Bu bölgeden kaynaklanan flikayetler disk seviyesi ve
foramenler ile aç›klanmamaktad›r. Oysa alt servikal bölge-
den kaynaklanan flikayetler disklerde veya foramenlerle
oluflan patolojilere ba¤l› olarak geliflir.

Servikal omurga bölgesi oldukça karmafl›k bir bölgedir.

En önemli özelliklerinden bir tanesi 6-8 kg’l›k yük tafl›ya-
bilmesi, ayn› zamanda çok farkl› yönlerde hareket edebil-
mesidir. Omurgan›n hiçbir bölgesinde bu flekilde farkl›
yönlere hareket yetene¤i yoktur. Servikal omurgan›n bu
özelli¤i onu ayn› zamanda çeflitli hasarlara ve a¤r›ya kar-
fl› duyarl› k›lmaktad›r. 

Servikal omurga yap›s›, di¤er düzeylerden göreceli olarak
daha küçük 7 omurgadan, omurgalar aras› disklerden, ek-
lemlerden, omurilikden, 8 çift spinal sinirden, vasküler ya-
p›lardan, 32 adet bölge kas›ndan ve ligamanlardan olufl-
maktad›r. 

Boyun bölgesi daha önce de söylendi¤i gibi çok hareketli
bir bölgedir. Boyun bafl› birçok yönde oynatabilir. Bunlar:
90 derece fleksiyon, 90 derece ekstansiyon, 180 derece ro-
tasyon yanlara e¤ilme, 120 derece omuzlara tilt. 

Boyun a¤r›s› nedenleri: Servikal spondiloz ve servikal dis-
kopati güncel dünyam›z›n hastal›¤›, problemi halini alm›fl-
t›r. Toplumda yayg›n görülmektedir. Servikal spondiloz
gelifliminde do¤al yafllanma, vücut kemik-eklemlerdeki fiz-
yo-kimyasal de¤ifliklikler, su ve elastikiyet kayb› rol oyna-
maktad›r. Vertebralar aras› yast›k görevi gören diskler za-
man içinde sertleflir ve h›rpalanmaya müsait hale gelir, ya
da bu yast›kç›klar normal yerlerinden yer de¤ifltirip çevre
dokulara, sinirlerin ç›k›fllar›na, ya da omurili¤e bask› ya-
pabilirler. Ayn› zamanda yaflla birlikte veya baflka neden-
lerden dolay› omurgay› oluflturan kemiklerin s›kl›kla ke-
narlar› sertleflir, kemikleflir, kemik ç›k›nt›lar› oluflur. Bu
ç›k›nt›lara osteofit denir. Bu ç›k›nt›lar da sinirlerin ç›k›fl
bölgelerini daralt›p, sinirleri bask› alt›na alabilir (5). 
Osteofitlerin oluflmas› sadece yafla ba¤l› de¤ifliklikler ile ol-
maz. Günlük yaflamdaki çeflitli olaylar bu de¤iflikliklerin
h›zl› geliflmesine, semptomlar oluflturmas›na yol açar. 

Bu faktörler: 
� Bafl› uzun zaman öne e¤ik tutmak. 
� Masa bafl›nda, bilgisayar bafl›nda uzun zaman 

çal›flmak.
� Çok yüksek ya da çok düz yast›k kullanmak. 
� E¤ik boyun ile uyumak.
� Yüz üstü yatmak.
� Yatarak okumak, yatarak televizyon seyretmek.
� Boyuna yönelik ani hareketlere maruz kalmak.
� Whiplash hasar›-vücudun ve boynun aniden h›zla 

ileri/geri gitmesi.
� Bafl›n üzerinde a¤›rl›k tafl›mak.
� Boyun kaslar›nda tutulmaya yol açacak olaylar. 

Whiplash hasar› (kamç› hasar›) trafik kazalar›nda çok s›k
görülür. Kamç› hasar›nda hipereksansiyon ve/veya hiperf-
leksiyon hasar› ortaya ç›kmaktad›r (6, 7). Bafl boyunun sa-
hip oldu¤u normal hareket yelpazesinin ötesinde ileri
ve/veya geri hareket eder. Bu hareket do¤al de¤ildir ve çok
kuvvetlidir. Bu nedenle boyun bölgesindeki kaslar ve liga-
manlar hasar görür. Kaslar ve ligamanlar bu hasara karfl›
gerilme, sertleflme, kaslarda güçsüzlük fleklinde yan›t verir. 
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Yafl; dejeneratif yap› bozukluklar›, osteoartrit, spinal ste-
noz ya da dejeneratif disk hastal›klar›, omurgay› olumsuz
etkilemektedir. Osteoartrit çok yayg›n olarak görülen, gö-
rülme s›kl›¤›  yaflla birlikte artan k›k›rdak dokunun yap›
bozuklu¤udur. Osteoartrit varl›¤›nda daha önce sözü edilen
osteofitlerin oluflumu olas›l›¤› artar. Bu osteofitler de sinir
köklerini s›k›flt›rabilir. 

Spinal stenoz; omurgay› oluflturan yap›lar›n, yani sinir
köklerinin ç›kt›¤› foramenlerin, omurili¤in, vücuda da¤›lan
sinirlerin bask› alt›nda kalmas›na yol açar. Boyun bölge-
sindeki daralmalar boyun a¤r›s›na, omuz a¤r›s›na, kol-el
a¤r›s›na yol açar. Bu a¤r›lara sinirlerin kaslar›n yetersiz
çal›flmas›, uyuflukluk, kas güçsüzlü¤ü belirli evrelerde efllik
eder. 

BOYUN A⁄RILI HASTANIN 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE TANI
Boyun a¤r›s› farkl› yafl gruplar›nda, farkl› nedenlere ba¤l›
olarak ç›kabilir. Boyundaki bir problem bafl, omuz, kol, el-
ler s›rtta hissedilebilece¤i gibi, vücudun farkl› baz› bölge-
lerindeki problemler, ya da tüm vücudu ilgilendiren siste-
mik hastal›klar boyunda a¤r› olarak duyulabilir. Bu neden-
le boyun a¤r›s›n›n tan›s› altta yatan problemi çözmeye yö-
nelik en önemli ve ilk basamakt›r.

Bu nedenle uzun süren, bafl a¤r›s›, omuz-kol a¤r›s›, s›cak-
l›k hissi, bulant›, gözlerde de¤iflik bulgular, kulak ç›nlama-
s›, gö¤üs a¤r›s›, s›k›nt› hissinin efllik etti¤i boyun a¤r›lar›n-
da, uyuflukluk, kar›ncalanma, kas güçsüzlü¤ünün bulundu-
¤u boyun a¤r›lar›nda zaman kaybetmeden tan› koymak ve
tedaviye bafllamak gereklidir.

Doktor, boyun a¤r›s› ile karfl›s›na gelen hastada, a¤r›n›n
özelliklerini, ne zaman bafllad›¤›n›, fliddetini, yerini, nere-
ye yay›ld›¤›n›, hangi aktivitelerden sonra bafllad›¤›n›, han-
gi aktiviteler ile artt›¤›n›, hangi aktiviteler ile azald›¤›n›,
vücudunda baflka yerlerin a¤r›y›p a¤r›mad›¤›n›, daha önce
boyun a¤r›s› nedeni ile tedavi edilip edilmedi¤ini, hastan›n
genel hastal›klar›n›, kulland›¤› ilaçlar› sorgulamal›d›r.  

Ayn› flekilde hastan›n kaslar›n›n, eklemlerinin, motor gü-
cünün muayene edilmesi, duruflun, eklemlerin hareket ka-
biliyetinin fizik muayene ve ileri tetkik yöntemleri ile de-
¤erlendirilmesi gerekmektedir. 

Masum kas kas›lmalar› genellikle birkaç gün ile bir iki
hafta içinde kendili¤inden geçer. Ligamanlar› ilgilendiren
sorunlar daha uzun sürelidir. Ligaman kaynakl› boyun a¤-
r›lar› birkaç ay içinde geçer. Diskleri ilgilendiren disk de-
jenerasyonu, herniasyon gibi problemler 3-6 aydan önce
gerilemezler. Tabii ki altta yatan problemin boyutu, uygu-
lanan tedavi, iyileflme sürecini direkt etkileyecektir. 6 ay-
dan uzun süren, kronikleflen boyun a¤r›lar› dejeneratif bo-
zukluklar›n bulgusudur. Bu bozukluklar diski, kemik yap›-
y›, ligamanlar› ya da mekanik instabiliteyi ilgilendirmektedir. 

Aktivite ile artan a¤r› ya da a¤r›n›n birkaç saatlik aktivite

ile ço¤almas›, pozisyon de¤ifltirmek, dinlenmek ile azalma-
s› mekanik kaynakl› boyun a¤r›lar›n› düflündürür. A¤r›n›n
gün içinde artmas›, dinlenme ile geçmemesi, azalmamas›,
gece ço¤almas› sistemik yani tüm vücut sistemlerini ilgi-
lendiren metabolik, tümöral, ya da psikososyal nedenleri
akla getirmelidir. Bu nedenle a¤r› ile birlikte ortaya ç›kan
atefl, kilo kayb› gibi bulgular hasta aç›s›ndan da doktor
aç›s›ndan da önem tafl›r. 

A¤r›n›n yeri, yay›ld›¤› noktalar muayenede önem tafl›r. A¤-
r› bir noktada olabilece¤i gibi boynun, omuzun, bafl›n, kol-
lar›n çeflitli bölümlerine yay›labilir. Lokalize boyun a¤r›la-
r›, yani boynun belirli bölgesinde bulunan boyun a¤r›lar›,
kas ve ligamanlar›n geçici sprainlerini gösterir. Faset ek-
lemler veya diskopatilerden kaynaklanan a¤r›lar daha çok
yay›l›m gösteren a¤r›lard›r. Kollara yay›lan a¤r›lar ise s›-
k›flm›fl sinir köklerinden kaynaklan›r. Kimi zaman altta ke-
mik, ligamanlar, sinirlere ait problem olmadan kaslar›n
çeflitli stres faktörlerine ba¤l› olarak bir ya da birkaç grup-
ta kas›lmas› benzer lokalize/yay›lan a¤r›lar ortaya ç›kara-
bilir. Üst servikal sinirlerin hasar›, bask› alt›nda kalmas›
bafl-boyun bileflkesinde (C1-C2) a¤r› ve uyufluklu¤a yol aça-
bilir. Kimi zaman a¤r› boyunun üst bölgesine (C3) ve tra-
pez kaslar› bölgesine (C4) yay›l›r. C5 sinirinin bask› alt›n-
da kalmas› omuzlarda, üst kolun d›fl k›sm›nda, kimi zaman
ön kolda a¤r›ya yol açar. C6 sinirinin bask› alt›nda kalma-
s›, önkol-baflparmak bazen iflaret parma¤›nda bulgulara
yol açar. 

C7 sinirinin bask› alt›nda olmas› kolun arkas›nda, iflaret ve
orta parmaklarda bulgulara yol açar. C8 sinirinin bask› al-
t›nda kalmas› kolun iç yüzü, önkol ulnar bölge, yüzük ve
küçük parmaklarda bulgulara yol açacakt›r.  Ayr›ca alt
servikal bölgede sinirlerden, disklerden, ligaman ve eklem-
lerden kaynaklanan a¤r›lar kendilerini omuzlar aras›nda,
halk aras›nda kulunç olarak bilinen bölgelerde belli eder. 
Yukar›da sözü edilen bölgelerdeki bulgular sadece boyun
kaynakl› olmayabilir. Bu nedenle benzer bulgular veren
hastal›klar ile ay›r›c› tan›lar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
Torasik outlet sendromu (torasik ç›k›fl sendromu) ve ulnar
sinir nöropatisi kola, önkola, yüzük ve küçük parma¤a ya-
y›lan C8 sinir kökü tutulumunu and›ran bulgular verebilir.
Karpal tünel sendromu baflparmak ve ilk iki parmakta or-
taya ç›kan kimi zaman kollara hatta omuza kadar yay›la-
bilen, C6-C7 sinir kökü tutulumlar›n› taklit eden a¤r› ve
parestezi yapar. 

Omuz ekleminin dejeneratif de¤ifliklikleri, akromioklaviku-
ler, subakromial, rotator-kafa ait patolojiler C5 sinir kökü
s›k›flmas›n› taklit eder. Brakial pleksus hasar›, nöriti, kol-
larda servikal sinir s›k›flmas›n› and›ran bulgular verebilir. 
A¤r›n›n ve flikayetlerin yeri, da¤›l›m› kadar di¤er özellikle-
ri de kayna¤› hakk›nda önemli bilgiler verir. Kas, ligaman
ve diskopatiden kaynaklanan a¤r›lar erken dönemde ani ve
keskin niteliktedir. Zaman içinde künt a¤r›, s›zlama flekli-
ni al›r. Kemik ve eklemlerden kaynaklanan a¤r›lar ise da-
ha derinde hissedilen, sinsi bir a¤r›d›r. Sinir köklerinin me-
kanik nedenlerden ya da baflka nedenlerden ileri derecede
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hasar görmesi ile ilgili köke uyan bölgede elektrik çarpma-
s›, uyuflma, g›d›klanma, kar›ncalanma, yanma, batma flek-
linde a¤r› ortaya ç›kabilir. Ayn› bölgelerde olabilecek
zonklama fleklindeki a¤r›lar damar yap›lardan kaynakla-
nabilir. 

A¤r›n›n belirli koflullarda artmas› veya azalmas› hem kay-
na¤› aç›s›ndan hem de düzenlenecek tedavi aç›s›ndan
önemli olabilmektedir. Bafl› öne e¤me, arkaya atma,
omuzlara e¤me ya da çevirme hareketlerinin biri yada bir-
den fazlas›n› yapma s›ras›nda ortaya ç›kan a¤r› tutulmufl
olan kas› tan›mlayabilir, hangi diskin tutulmufl oldu¤unu,
hangi seviyedeki kemik yap›n›n dejenere oldu¤u gösterebi-
lir. Boyunu arkaya atma s›ras›nda ortaya ç›kan a¤r› s›kl›k-
la arka elemanlardan kaynaklan›r. 

E¤er a¤r› yukar›da söz edilen hareketler ile art›yor kollar-
dan herhangi birine yay›l›yorsa sinir kökü tutulumu var de-
mektir. Tabii ki hastan›n yafl›, meflgul oldu¤u ifl de tan›ya
ulaflmakta yönlendirici olmaktad›r. Örne¤in 45-50 yafl›nda
sporcu bir kiflide, örne¤in atlette bu bulgular ile foraminal
stenoz  düflünülürken; daha genç bir kiflide omurga kemik-
leri aras› destek görevi gören diskin problemleri akla gel-
melidir. fiikayetlerin servikal traksiyon ile geçmesi akla yi-
ne diskle ilgili problemleri, ya da disk aral›¤›n›n darald›¤›-
n› getirmelidir. A¤r›n›n geceleri artmas›, bu artmaya di-
zestezinin efllik etmesi, daha çok karpal tünel sendromu,
torasik outlet sendromu, ya da di¤er tuzak nöropatilerini
akla getirmelidir. 

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda tabi ki hastan›n da, hastay› de¤erlen-
diren hekimin de a¤r›n›n, bulgular›n kayna¤›nda neler ola-
bilece¤i hakk›nda fikri olmaktad›r. Buna karfl›n tam bir fi-
zik muayene yapmadan, fizik muayenede bulunan bulgula-
r› ileri radyodiagnostik, elektrofizyolojik yöntemler ile
do¤rulamadan kesin tan›ya gitmek ve tedaviye bafllamak
do¤ru de¤ildir. 

Direkt filmler: Direkt filmler, boyun bölgesinin özellikle
aniden bafllayan a¤r›lar›nda, ani travma-düflme, çarpma,
trafik kazas› gibi durumlarda hemen çekilmelidir. De¤er-
lendirmede anteroposterior (AP) görüntü, lateral görüntü,
sa¤/sol oblik görüntüler, AP odontoid ç›k›nt› mutlaka gö-
rüntülenmeli, de¤erlendirilmelidir. Bu düz filmler hastan›n
a¤r›s› ve flikayetlerine ra¤men normal olabilir. Bu durum-
da hastan›n boynunun stabilitesi de¤erlendirilmeli, ileri
düz filmler; lateral fleksiyon ve lateral ekstansiyon  filmle-
ri çekilmelidir. 

Ani bir travma yoklu¤unda fliddetli olmayan, hareket k›s›t-
l›l›¤› ya da uyufluklu¤un efllik etmedi¤i durumlarda bir sü-
re için konservatif ilaç tedavileri film çekiminden önce de-
nenip film çekimleri hastan›n gösterece¤i ilerleme, gerile-
me ›fl›¤›nda yap›labilir. Buna karfl›n 4-6 haftal›k konserva-
tif tedaviye yan›t vermeyen hastalarda direkt grafiler çeki-
lerek yap›sal bozukluklar/anatomik varyasyonlar de¤erlen-
dirilmelidir. Farkl› yönlerden çekilen düz filmler ile k›r›k-
lar, kemik yap› bozukluklar›, lordoz düzleflmesi, foramen

daralmalar›, osteofit oluflumlar›, faset eklem patolojileri,
spondilotik de¤ifliklikler gözlenebilir. 

‹LER‹ DE⁄ERLEND‹RME YÖNTEMLER‹
MRG, manyetik rezonans görüntüleme: MRG özellikle dis-
kopatilerde, eklem aral›klar›n›n daralmas›yla ortaya ç›kan
mekanik kompresyonlar›n görüntülenmesinde önem tafl›r.
MRG birçok patolojide detayl› bilgi vermekle birlikte yal-
n›z bafl›na tan› koydurucu özelli¤i yoktur. S›kl›kla yap›lan
hata, hekimin hastay› tam olarak de¤erlendirmeden MRG
bulgular› üzerinden yorum yapmas›d›r. MRG bulgular› an-
cak hastan›n detayl› de¤erlendirmesi, fizik muayene bulgu-
lar› ile tan› koydurucu bir anlam tafl›r (8). 

Hafif radikülopatilerde flikayetler genellikle 6-8 haftal›k
konservatif tedavi ile geriler. Buna karfl›n 6-8 haftal›k te-
davi ile gerilemeyen, ilerleyen klinik durumlarda anatomik
problemlerin tam olarak tan›mlanabilmesi için MRG tetki-
ki gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki herhangi bir fli-
kayeti olmayan hastalar›n MRG’sinde çeflitli patolojik bul-
gular ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle hekiminde hastan›n
MRG bulgular›n› objektif olarak ve klinik bulgular ›fl›¤›n-
da de¤erlendirmesi gerekmektedir. 

EMG (elektromiyografi): EMG sinir iletisinin de¤erlendi-
rilmesinde; radikulopatinin düzeyinin, seviyesinin, olay›n
daha santral, daha periferik yerleflimli olup, olmad›¤›n›n
de¤erlendirilmesinde önem tafl›r. EMG ile hangi sinirlerin
tutuldu¤u, hangi kaslar›n ne derece etkilendi¤i net olarak
de¤erlendirilebilir. Bunlar›n yan›nda diyabet, baz› vitamin
eksiklikleri, kimi metabolik hastal›klar da EMG ile de¤er-
lendirilebilir.  

TEDAV‹
Birçok boyun a¤r›s› strainlerden kaynaklan›r ve cerrahi te-
davi gerektirmez. Tedavide öncelikle konservatif yöntem-
ler uygulanmal›d›r (9). Ciddi ilerleyen radikülopati, motor
kay›p bulunmayan durumlarda ilaç tedavisi, fizik tedavi
yöntemlerine öncelik tan›nmal›d›r. Bu yöntemler ile ortaya
ç›kan enflamasyon tedavi edilip, boyundaki bask› azalt›la-
bilir. 

‹laç tedavisi: ‹laç tedavisinde a¤r›n›n fliddetine uygun ola-
rak NSA‹‹ (nonsteroid antienflamatuar ilaçlar) uygulan›r.
Bu ilaçlar bir yandan a¤r›y› bir yandan a¤r›ya neden olan
problemin yaratt›¤› enflamasyonu azalt›rlar. Ülkemizde
yayg›n olarak, reçetesiz kullan›lan bu ilaçlar birçok a¤r›-
n›n ve hastal›¤›n tedavisinde önemli yer tutarken bu ilaçla-
r›n ciddi yan etkileri oldu¤unu unutmamak gerekir. NSA-
‹‹’ler farkl› yap›larda, farkl› dozlarda, farkl› zaman ara-
l›klar› ile uygulanan ilaçlard›r. Bu nedenle doktor kontro-
lünde uygulanmas› gerekmektedir. 

Servikal boyunluk: Boyunluklar boyunun hareketlerini k›-
s›tlar, bafl›n a¤›rl›¤›n› boyundan kald›r›rlar. Ayn› flekilde
yatak istirahati de benzer etkiler gösterir. Boyunluk kulla-
n›m›, ve yatak istirahati akut bir olay›n erken döneminde
uygulanmal›d›r. Uzun süren boyunluk kullan›m› boyun kas-
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lar›n›n zay›flamas›na yol açaca¤›ndan önerilmez.

Fizik tedavi yöntemleri: Fizik tedavi yöntemleri boyun a¤-
r›s›n›n farkl› evrelerinde mutlaka tedavinin bir parças› ol-
mal›d›r. Pasif egzersizler, s›cak/so¤uk uygulamalar›, ult-
rason, masaj uygulamalar› a¤r›y› ve kas spazm›n› azalt-
maktad›r. Kimi zaman erken dönemde, ço¤unlukla kronik
dönemde kas gücünü ve hareket yetene¤ini art›r›c› egzer-
siz programlar› yaln›z bafllar›na ya da giriflimsel yöntem-
lere ek olarak uygulan›r. Ayn› zamanda hastaya boynunu
do¤ru kullanmas›, do¤ru durufl teknikleri ve kaslar›n› gev-
fletme yöntemleri ö¤retilir. Boyun a¤r›s›n›n farkl› kaynak-
lar›na yönelik çeflitli boyun egzersizleri bulunmaktad›r.
Boyun egzersizleri ilgili kas spazmlar›nda da etkili olmak-
tad›r. 

Boyun a¤r›s›n›n tedavisi 3 aflamada ele al›nabilir. Akut dö-
nem, iyileflme dönemi, idame dönemi.

Akut dönemde amaç enflamasyonun ve a¤r›n›n azalt›lma-
s›d›r. Bu dönemde 4-6 hafta boyunca NSA‹‹’ler uygulan›r.
Daha fliddetli a¤r›larda 1-3 gün yatak istirahati, boyunluk
ve hekim tavsiyesine göre opioid ilaçlar ile k›sa süreli te-
davi uygulanabilir. Bu dönemde hastan›n bulgular›na uy-
gun olarak 10 günü aflmamak ön koflulu ile boyunluk kul-
lan›labilir. Boyunluk kullan›m› s›ras›nda, gün içinde bo-
yunluk ç›kart›lmal›d›r, hastan›n bu dönemlerde hafif boyun
hareketleri yapmas› önerilir. Akut dönemde ilk birkaç gün
boyunlu¤un gece de giyilmesi önerilir. Böylece boyunda
oluflan enflamasyon ve hasar›n gece bilinçsiz al›nacak po-
zisyonlar ile ilerlemesi engellenir. Boyunluklar›n önerilen-
den daha uzun kullan›lmas› do¤ru de¤ildir. Uzun dönem
boyunluk kullan›m›, kas zaafiyeti, hareket k›s›tl›l›¤›, psiko-
lojik ba¤›ml›l›¤a yol açaca¤›ndan semptomlar geriler geri-
lemez boyunluk ç›kart›lmal›d›r. 

Erken dönemde uygulanan tedavilerle tamamen iyileflen
bir hasta normal hayat›na, spor yaflam›na geri dönebilir.
‹yileflme sa¤land›ktan sonra ilaçlar azalt›larak kesilir.
Akut dönemde tedavi ile iyileflmeyen hastalara fizik tedavi
yöntemleri, giriflimsel algolojik yöntemler önerilir. Daha
ileri aflamalarda cerrahi önerilir. 

Radikülopati varl›¤›nda erken dönemde öncelikle a¤r›n›n
ve nflamasyonunun azalt›lmas› amac› ile NSA‹‹ uygulan-
mal›d›r. Bu dönem servikal traksiyon, boyunluk, postüral
egzersizler ile desteklenmelidir. Hasta bu tedaviye 2-4
günde yan›t vermedi¤i taktirde giriflimsel yöntemler uygu-
lanabilir. Giriflimsel yöntemler ile kortikosteroidler hedef
dokuya, çok düflük dozda uyguland›¤›ndan sistemik uygu-
lan›ma (oral, intramüskuler) etkinlik ve yan etki azl›¤› ne-
deni ile üstünlük gösterir. 

E¤er hastan›n sistemik steroid kullanmas› uygun görül-
müflse bu süreç 7-10 günü aflmamal›d›r. Bununla birlikte
uygulanacak doz tedavi edici en düflük doz olmal›d›r. Uzun
dönem, yüksek doz kortikosteroid kullan›m› mide flikayet-
leri, ödem, kemiklerde yap› bozuklu¤u, osteoporoz gibi

problemlere yol açar. Bu nedenle diyabet, gastrointestinal
irritasyon, hipertansiyon varl›¤›nda, sigara-alkol kullan›m
hikayesi olan hastalarda kortikosteroidler dikkatli kulla-
n›lmal›; sistemik kullan›m yerine injeksiyon yöntemleri ter-
cih edilmelidir. 

Lokalize a¤r›lar; tetik noktalar, hassas noktalar, so¤utucu
spreyler, lokal injeksiyonlar ve ilaç tedavisi ile tedavi edi-
lebilirler. Daha sonra detayl› olarak anlat›lacakt›r. 

Kronik hasarlar; daha önce tan›mlanan dejeneratif omur-
ga problemleri, akut-kronik ataklar halinde ortaya ç›kabi-
lir. Akut atak tedavisinden sonra bir dönem sessiz kal›p ya
da hafifleyip tekrar alevlenip akut faza geçebilir. 
Akut dönemlerde NSA‹‹’ler, fizik tedavi yöntemleri uygu-
lan›r. Hastan›n rahatlama düzeyine, yaflam kalitesine göre
giriflimsel yöntemler, uygun koflullarda cerrahi düflünülür. 
Unutmamal›y›z ki herkesin yaflam biçimi, hobileri, profes-
yonel hayat› farkl›d›r. Bu nedenle bir kiflinin dejenerasyon-
dan dolay› bafl›n› sa¤a k›s›tl› çevirmesi ile profesyonel yü-
zücünün bafl›n› sa¤a k›s›tl› çevirmesi yaflam kalitelerini ay-
n› düzeyde etkilemez. Bu nedenle tedavi seçeneklerini be-
lirlerken hastan›n yaflam biçimi, sosyal durumu, yaflam ka-
litesinin ne kadar etkilendi¤i gözönüne al›nmal›d›r. 

BOYUN A⁄RISINDA UYGULANAN ‹NVAZ‹F 
G‹R‹fi‹MLER
Boyun a¤r›s› yak›nmalar› olan hastalarda çeflitli fizik teda-
vi uygulamalar› ve cerrahi giriflimler uygulanmaktad›r.
Son y›llarda servikal bölge anatomisine ait bilgilerin art-
mas›, skopi tekniklerinin geliflmesi, radyofrekans cihazla-
r›n›n teknik donan›mlar› ile genifl kullan›m olanaklar› su-
nacak flekilde gelifltirilmesi bu alanda tedavi seçenekleri-
nin de artmas›na yol açm›flt›r. Buna ba¤l› olarak bu bölge-
de bulunan ve a¤r› kayna¤› oluflturan yap›lara (sinir, ada-
le, ligaman, vs.)  çeflitli diagnostik ve terapötik giriflim tek-
nikleri gelifltirilmifltir. Ancak her giriflimin bir tak›m olas›
komplikasyonlar› uygulamada k›s›tlamalara neden olur.
Bu nedenle bu yöntemlerin geliflmifl merkezlerde, deneyim-
li ekipler taraf›ndan ve multidisipliner bir incelemenin so-
nucunda uygulanmas› gerekir.

Diagnostik Bloklar
A¤r› flikayetlerinin tan›s›na yönelik olarak faset eklemlere,
sempatik gangliyonlara, çeflitli somatik sinirlere geçici si-
nir bloklar› uygulanabilir (10, 11). Lokal anestetik injek-
siyonu ile uygulanan bloklar sadece diagnostik amaçl› ol-
may›p ayn› zamanda yararl› etkiler do¤uracak prognostik
amaca da yönelik olabilmektedir. Kal›c› bloklar›n uygula-
n›m› sadece diagnostik blok sonras› pozitif yan›t al›nd›¤›n-
da endikedir. Uygulama radyoopak madde kullan›larak
skopi alt›nda yap›lmal›d›r. Böylece i¤nenin pozisyonu
kontrol edilir. Blok sonras› yalanc› pozitif cevap (plasebo
etkisi) tan›da yan›lg›lara yol açabilir. Bu nedenle flüpheli
bir cevab›n tan›y› etkilemesini önlemek için blo¤un tekrar-
lanarak yap›lmas› önerilir. Düflük dozda lokal anestetikle
hatal› negatif yan›t ortaya ç›kabilir. Blok sonras› hastan›n
lokal anesteti¤in farmakolojik etkisi süresince fizik muaye-
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nesi; a¤r› flikayetlerindeki de¤ifliklikler ile efllik eden semp-
tomlar›n takibi oldukça önemlidir ve tan› koydurucudur.
Diskojenik a¤r› veya spinal sinirlerin patolojisine ba¤l› olu-
flan segmental a¤r›n›n tedavisinde servikal dorsal kök
ganglion lezyonlar› yararl› olabilir. Tedavilere dirençli
C2-3 faset a¤r›s›n›n kontrolü için C2 ve C3 gangliyon lez-
yonlar› oldukça etkilidir. Lezyon oluflturmadan önce prog-
nostik bloklar ile a¤r›l› segmentin do¤ru olarak saptanma-
s› çok önemlidir. Dorsal kök ganglionu lezyonlar›na ba¤l›
olarak deafferantasyon a¤r›s› ortaya ç›kabilece¤i için
prognostik bloklar veya diskografi hastay› de¤erlendirme-
de mutlaka yap›lmal›d›r. Servikal diskojenik a¤r›dan flüp-
heleniliyorsa, neden olan spesifik segmentin belirlenmesi
için analjezik diskografi uygulanmal›d›r. Selektif kök k›l›-
f› injeksiyonlar› da tan›da oldukça yararl›d›r (11). C5-6
diskinin a¤r›l› oldu¤undan kuflkulan›l›yorsa, do¤ru tan›n›n
konulmas› için hem ayn› seviyeden diskografi hem de C6 dü-
zeyinden selektif kök k›l›f› injeksiyonu yap›lmas› önerilir.

A¤r›l› segmentin kesin tan›nabilmesi sinir kök k›l›f› içine
lokal anestetik injeksiyon uygulanmas› mümkündür. Diag-
nostik ve prognostik sinir kök k›l›f› blo¤u için omurgada
bölgesel farkl›l›klar olsa da genellikle prensip ayn›d›r. Bu-
rada injeksiyon yap›lacak bölgenin akci¤erler ve vertebral
arter gibi önemli yap›lara yak›nl›¤› önemlidir. Blok s›ra-
s›nda i¤ne yerlefltirilirken bu yap›lara zarar vermemeye
dikkat edilmelidir. Sinir kökleri de dikkat edilmesi gereken
önemli yap›lard›r, dolay›s›yla giriflim s›ras›nda çok nazik
davranmak gerekir. Lokal anestetik veya radyoopak mad-
de injeksiyonunda da dikkatli olunmal› ve injeksiyonlar çok
yavafl olarak yap›lmal›d›r. ‹njeksiyonlarda s›v› volümleri
de 0.5 - 1.5 ml ile s›n›rland›r›lmal›d›r. Daha genifl volüm-
ler epidural aral›ktan yak›ndaki sinir köklerine yay›laca¤›
için segmental kesinli¤in kaybolmas›na neden olur (11).

Tan› amac›yla a¤r› yak›nmalar›na uygun dermatoma göre
servikal epidural aral›¤a yerlefltirilen kateterden, çeflitli
konsantrasyonlarda haz›rlanan lokal anestetik ilaç ve se-
rum fizyolojik injekte edilerek  differansiyel blok uygulana-
bilir. Bu uygulama ile a¤r›n›n somatik, sempatik kökenli
olup olmad›¤› ya da psikolojik nedenlerle iliflkisi hakk›nda
fikir sahibi olunabilir. 

Trigger Nokta ‹njeksiyonu
Bafl, boyun, omuz ve kol a¤r›lar›n›n en yayg›n nedenlerin-
den biri bu bölgelerde bulunan kas yap›lar›ndan kaynakla-
nan patolojilerdir. Özellikle boyun ve omuzda bulunan kas-
larda (semisplenius kapitis, trapez, romboid, sternokleido-
mastoid, pektoral, deltoid kaslar) oluflan miyofasyal a¤r›
sendromlar›nda bu bölgeye yay›lan a¤r›l› yak›nmalar olu-
flur.   ‹njeksiyonlarda sadece i¤nelemenin yeterli oldu¤unu
savunan araflt›rmac›lar oldu¤u gibi, serum fizyolojik, ste-
roid, lokal anestetikler ya da bu ilaçlar›n kombinasyonla-
r›n›n kullan›lmas›n› önerenler de vard›r (12). Son y›llarda
bu amaçla botilismus toksini injeksiyonunun da önerildi¤i
yay›nlar bulunmaktad›r (13). Bu injeksiyonlar ile adale
spazm›n›n azalmas› sa¤lanarak hem hareket k›s›tl›l›¤› or-
tadan kalkar hem de a¤r› flikayetleri tedavi edilebilir. Gi-

riflim s›ras›nda önce a¤r›l› bölge palpe edilir. Trigger nok-
ta bulunur ve iki parmak aras›nda tespit edilir. Daha son-
ra uygulanacak ajan 1-5 ml hacimde injekte edilir . ‹njek-
siyon sonras› a¤r› flikayetlerinin aniden kesildi¤i gözlenir (12). 

Servikal Epidural ‹njeksiyonlar
Disk hernisi ya da bulginginde, prostaglandin E, serotonin,
histamin gibi nosiseptif ajanlar sal›n›r. Bu ajanlar ödem,
enflamasyon ve sinir kökü irritasyonuna yol açar. Epidural
steroid injeksiyonu prostoglandin E oluflumunu engelleyen
fosfolipaz A2 inhibitörünün biyosentezini art›rarak enfla-
masyonu azalt›p yap›fl›kl›klar› çözer. Epidural alana stero-
id uygulan›m› ilk kez 1953 y›l›nda Lievre taraf›ndan lom-
ber radikülopatiden yak›nan 20 hastaya hidrokortizon in-
jekte edilmesi ile gerçeklefltirilmifltir. Servikal epidural
steroid injeksiyonlar›ndan ilk kez 1972’de anektodal ola-
rak bahsedilmesine karfl›n, 1980 öncesine ait araflt›rma
bulunmamaktad›r. 

Epidural steroid injeksiyonu a¤r›l› dermatoma en yak›n kö-
kün bulundu¤u seviyeden yap›lmal›d›r. Hasta a¤r›l› taraf›
alta gelecek flekilde lateral dekubitus pozisyonunda yat›r›-
l›r. ‹fllem mutlaka ameliyathanede steril koflullar alt›nda
skopi yard›m› ile uygulanmal›d›r. Direnç kayb› yöntemi ile
peridural aral›¤a girilir. Epidural alanda i¤nenin yerleflimi
skopi ile kontrol edilmelidir. Deneyimli kiflilerde bile %25
hatal› yerleflim oldu¤u gözönüne bulundurulmal›, enjeksi-
yon öncesi radyoopak madde ile Tuohy i¤nesinin yerleflimi,
epidural alan, olas› intratekal kaç›fl›n gerçekleflmedi¤i ve
yay›l›m dermatomu görüntülenmelidir.

Epidural steroid njeksiyonu disk hernileri sonucu oluflan
sinir kökü bas›s› ve irritasyonlar›nda etkili olmaktad›r (14,
15). Bu hastalar›n muayenesinde radiküler a¤r›, dermato-
mal hipoestezi, tutulu kas gruplar›nda güçsüzlük ve derin
tendon reflekslerinde azalma saptan›r.

Spinal stenoz, skolyoz, spondilolistezis veya spondilolizisli
hastalarda epidural steroidlerin kullan›m› tart›flmal›d›r.
Bu hastalarda bafll›ca uygulama nedeni; geçici bir rahatla-
ma sa¤lay›p uygulanmas› gereken di¤er tedavi yöntemleri-
ne, egzersiz uygulamalar›na hastan›n uyum sa¤lamas›na
ve ortotik ayg›t tak›lmas›na dayanabilir hale gelmesine
yard›mc› olmakt›r. Bu hastalarda uygulama sonras› yeter-
siz yan›t cerrahi endikasyon oluflturabilir. Postlaminekto-
mili hastalarda ise genellikle efllik eden araknoidit ve ad-
hezyon gibi nedenler yüzünden epidural steroid uygulama-
s›na iyi yan›t al›namamaktad›r (16, 17).

Epidural aral›¤a uygulanacak tüm giriflimlerde mutlak
kontrendikasyon giriflim bölgesinde enfeksiyon olmas›d›r.
Ayr›ca kanama diyatezi oldu¤undan flüphelenilen ve özel-
likle aspirin kullanan hastalarda kanama zaman› uzayaca-
¤›ndan kanama zaman›, p›ht›laflma zaman›, protrombin
zaman› (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zaman›
(aPTT) de¤erleri giriflimden önce mutlaka de¤erlendirilme-
lidir.

BOYUN A⁄RISI VE TEDAV‹S‹078

klinik 69-140  8/2/07  3:25 PM  Page 78

i



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 079

Uygulamada en s›k metilprednizolon (Depo-Medrol) ve tri-
amsinolon (Kenacort–A) kullan›lmaktad›r. Metilprednizo-
lon 40 mg., triamsinolon ise 20-40 mg’l›k dozlarda öneril-
mektedir. Baz› araflt›rmac›lar düflük sodyum toksisitesi,
güçlü antienflamatuar etkisi, uzun süreli süspansiyon faz›
nedeni ile triamsinolonu, baz›lar› ise, daha az irritan ve
daha uzun etkili olmas› nedeniyle metilprednizolonu tercih
etmektedirler. Metilprednizolonun, steroidlerin santral si-
nir sistemindeki olas› eksitabilite yan›t›na ba¤l›, konvülsi-
yona yol açt›¤› savunulmufltur. Steroid ile birlikte serum
fizyolojik ve/veya lokal anestetik injekte edilmektedir. Bu
kombinasyon uygulamas›n›n bir nedeni; depo steroid pre-
parat›nda bulunan ve düflük sistemik toksik etkili polietilen
glikolu seyreltmek, di¤er bir neden ise, epidural aral›¤a ye-
terli volumun injekte edilmesini sa¤lamakt›r. ‹njekte edile-
cek kombinasyona lokal anestetik eklenmesi; boyun a¤r›s›
ile birlikte bulunan kas spazm›na ve sempatik blok olufltu-
rarak kök irritasyonu üzerine etkili olmaktad›r. Ayr›ca lo-
kal anestetik eklenmesine ba¤l› oluflabilecek sempatik blok
hipotansiyona da yol açabilmektedir. ‹njeksiyon için genel-
likle 5-6 ml volüm önerilmektedir. ‹njeksiyon sonras› ya-
tak istirahati önerilen hastalar 15 gün sonra de¤erlendiri-
lir. Baz› araflt›rmac›lar birinci injeksiyona yan›t al›nama-
yan olgularda tekrarlanan injeksiyonlar› önermemifllerdir.
Baz›lar› ise ise yan›t al›nana kadar 21’er gün ara ile 2 ya
da 3 njeksiyon yap›lmas› gerekti¤ini savunmufllard›r. Ge-
nel olarak hastada 15 gün içinde belirgin bir düzelme olufl-
mufl fakat düzelme ilerlemiyorsa injeksiyonun tekrar› öne-
rilir. ‹njeksiyonun genel olarak 3 kereden fazla uygulan-
mamas› önerilir. Birinci injeksiyonda cevap al›nmayan ol-
gularda uygulaman›n tekrar› ise önerilmemektedir. Epidu-
ral steroid uygulamas› ile; 3 aydan daha k›sa süredir bo-
yun a¤r›s› yak›nmas› olan olgularda baflar› flans›n›n daha
fazla oldu¤u, yak›nmalar› 1 y›l›n üzerinde olanlarda ise
baflar›n›n azald›¤› gözlenmifltir (17).

Yönteme ait komplikasyon olarak; geçici hiperkortisizm,
intraoküler hemoraji; epidural hematom; epidural abse
gösterilmifltir. Ayr›ca ortalama % 1 olguda dura ponksiyo-
nu bildirilmifltir (18, 19).

SERV‹KAL EP‹DURAL L‹Z‹S
‹lk kez 1989’da Racz ve arkadafllar› taraf›ndan tan›mla-
nan yöntemin amac› epidural alanda a¤r›ya yol açan ad-
hezyon oluflumlar›n›n lizisini sa¤lamakt›r (20). Uygulanan
teknik ile epidural aral›kta sorunun bulundu¤u alan›n epi-
durografi ile saptan›p skopi kontrolü alt›nda bu alana özel
bir kateterin yerlefltirilmesi önemlidir. Kullan›lan ilaçlar
böylece epidural aral›ktaki patolojiye en yak›n noktadan
injekte edilerek daha da etkili olacakt›r. Bu teknik uygula-
nan di¤er tedavi yöntemlerine ra¤men (ilaç tedavisi, istira-
hat, fizik tedavi uygulamalar›, aktivite programlar›, epidu-
ral steroid uygulamalar›, faset eklem injeksiyonu vs.) ya-
k›nmalar› süren hastalarda önerilmektedir.  Epidural alan-
da adhezyona ve kök bas›s›na yol açabilecek oluflumlarda
(disk sorunlar›, postoperatif skar dokusu, metastatik ne-
denler), faset eklem sendromu, kamç› sendromu gibi boyun
a¤r›s›na neden olan rahats›zl›klarda endikedir.

Servikal bölgede epidural aral›kta saptanan patolojinin alt
seviyesinden giriflim yap›l›r. Bu bölgelerde enjekte edilen
solüsyonlar›n spinal korda bas› yapmas›ndan çekinilir. Bu
nedenle solüsyonlar daha az volümde ve yavafl olarak in-
jekte edilir.

Giriflim s›ras›nda hasta lateral dekubitus pozisyonda  yat›-
r›l›r. Servikal bölge giriflimlerinde sa¤ omuz öne kayd›r›la-
rak skopinin görüntü alan› d›fl›na ç›kar›l›r. Lateral olarak
spinöz ç›k›nt›lar görüntülenir. 16 veya 17G R-K i¤nesi kul-
lan›l›r. Giriflim direnç kayb› yöntemi ile gerçeklefltirilir.
Giriflim noktas›n›n lateralde, a¤r›s›z tarafta kalacak flekil-
de iflaretlenip, i¤nenin paramedyan yaklafl›mla ilerletilme-
si önerilir. Üst servikal alanlar için en uygun giriflim yeri
C7 - T1 veya T1- T2 aral›¤›d›r. ‹¤nenin yeri lateral ve AP
görüntüleme ile saptan›r. Negatif aspirasyondan sonra 1 -
3 ml opak maddenin da¤›l›m› ve dolma defektleri gözlenir.
Opak madde verilirken spinal kord bas›s› olabilece¤i için
volüm düflük tutulmal›d›r. Üst torakal ve servikal alan için
1 ml opak madde yeterlidir. Skopi cihaz› AP pozisyonuna
getirilerek kateterin ucu (Racz Tun-L-Kath) adhezyon ala-
n›na ulafl›ncaya kadar ilerletilir. Kateterden 1 ml opak
madde verilerek adhezyon içinde da¤›l›m› görüntülenir.
Kateterin epidural aral›kta yerleflimi tamamlan›nca cilde
dikkatli bir tesbitle giriflim tamamlan›r ve hasta yata¤›na
al›n›r.

‹fllem tamamland›ktan sonra deposteroid, lokal anestetik
ve % 10 hipertonik serum sale kullan›l›r. Uygulamadan
hemen sonra test dozunu takiben deposteroid injekte edilir.
Daha sonra hastaya 3 gün süreyle önce %0.25 bupivakain
30 dakika sonrada % 10 hipertonik serum sale injekte edi-
lir. ‹njeksiyonlar infüzyon cihaz› ile çok yavafl yap›lmal›-
d›r. 

Uygulama s›ras›nda lokal anestetikler hipertonik salinin
a¤r›l› injeksiyonundan korumak için verilir. Ayr›ca lokal
anestetikler akson depolarizasyonunu önleyerek bu yap›-
lardan elektriksel sinyallerin transmisyonunu durdurur.
Afferent liflerin bloke edilmesi ile analjezik etki oluflur.
Deposteroid (metilprednizolon veya triamsinolon) ile
%0.25 bupivakain veya %1 lidokain kar›fl›m› bir defa ol-
mak üzere kateterden injekte edilir. Kar›fl›m›n volümü ve
depo kortizon dozu injekte edilen alana göre de¤iflir ve ser-
vikal bölgede 3-4 cc olarak haz›rlan›r.  Triamsinolon ise
40 mg olarak enjekte edilir. Test dozu ile lokal anestetik,
deposteroid kar›fl›m› operasyon odas›nda da injekte edile-
bilir. Böylece injeksiyon s›ras›nda skopik olarak kar›fl›m›n
opak maddeyle yer de¤ifltirmesi ve adhezyon alan›nda da-
¤›l›m› gözlenebilir. Deposteroidlerin en belirgin etkileri an-
tienflamatuar özellikleridir. Bu etki sayesinde sinire bas›
yapan ödemli dokulardaki ödemi azalt›r. Vasküler ak›m›
düzenleyici özellikleri ile de steroidler, epidural alandaki
hassas yap›lar üzerindeki vasküler bas›n›n azalmas›n› sa¤-
larlar. Ayr›ca uzun süreli sinir bas›s› sonucu nosiseptif lif-
lerde oluflan kontinu uyar›, steroidlerin membran stabili-
zasyonu etkisi ile önlenebilir.  Lokal anestetik ve hiperto-
nik salin volümü de uygulanan bölgeye göre de¤iflir. Servi-
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kal epidural aral›kta lokal aneztetik 4-5 cc, hipertonik se-
rum sale ise 3-4 cc olarak injekte edilir. Hipertonik  serum
salenin epidural injeksiyonu iki önemli mekanizma ile etki-
sini gösterir: Birincisi osmotik etki ile hücrelerden s›v›
migrasyonunu sa¤layarak oluflturdu¤u güçlü antiödem etki
ile bas› yapan dokular›n küçülmesini sa¤lar, ikincisi ise si-
nir kökleri üzerinde gösterdikleri güçlü lokal anestetik et-
ki nedeniyle sinir irritasyonunu önler. Ayr›ca son y›llarda-
ki araflt›rmalarda kontrast madde injeksiyonunu takiben
kateterden hiyaluronidaz verilmesi de önerilmektedir. 3cc
serum fizyolojik içinde 500 ünite hiyaluronidaz injekte edi-
lir. Hiyaluronidaz›n adhezyon çözücü, kapiller permeabili-
teyi art›r›c› ve hidrolizise ba¤l› oluflan doku bariyerlerini
önleyici etkileri nedeniyle verilen ilaçlar›n doku içine yay›l-
mas›n› kolaylaflt›r›r. Böylece injekte edilen solüsyonlar›n
epidural aral›kta daha genifl alana da¤›lmalar› sa¤lanabi-
lir (20).  

Yöntemin etkinli¤ine yönelik olumlu sonuç bildiren  arafl-
t›rmalar olmas›na karfl›n, bunlar henüz yeterli say›da de-
¤ildir. Ayr›ca hem uygulamaya ait; enfeksiyon, kateterin
y›rt›lmas› veya kopmas› gibi komplikasyonlar›n yan› s›ra
giriflim s›ras›nda dura delinmesi, kök hasar› hatta medulla
spinalis hasar› oluflabilir. Kullan›lan ajanlara ait ciddi so-
runlar ortaya ç›kabilir. Lokal anestetiklerin intratekal in-
jeksiyonuna ba¤l› yüksek spinal blok oluflabilir. Hipertonik
serum salenin fark›nda olmadan intratekal injeksiyonu ise
beyin ödemi, medulla hasar› gibi çok ciddi hatta fatal se-
yirli komplikasyonlara neden olabilir (20).

Faset Eklem ‹njeksiyonu - Faset Sinir Denervasyonu
Faset eklem artrozu; osteoartroz veya dejeneratif eklem
hastal›¤› ile birlikte görülebilece¤i gibi; genellikle disk de-
jenerasyonu veya spondilozise sekonder olarak oluflur. Fa-
set sendrom s›kl›kla diskopati ile birlikte görülür, %20 va-
kada ise tamamen ba¤›ms›zd›r. Faset eklem sendromu ta-
n›s› fizik muayene s›ras›nda faset eklemler üzerine bas-
makla hassasiyet ve a¤r› yak›nmalar›n›n ortaya ç›kmas› ile
konur. Hastalarda boyun, omuz, interskapular bölgeye ya-
y›lan a¤r› ile birlikte, bafl ve kulak a¤r›lar› da olabilir (21). 
Hastan›n faset ekleme ait yak›nmalar›n›n tan›s› en iyi fa-
set eklem blo¤u ile konur. Faset eklem injeksiyonu en az
iki seviyeden yap›lmal›d›r. Bunun nedeni; segmental sinir-
den ç›kan posterior primer ramus arka yüze do¤ru ilerler
ve servikal faset kolonunun bofllu¤una dallar verir. Bu dal-
lar üst ve alt faset eklemlere de dallar verdi¤inden faset
segmentleri denerve edebilmek için üst ve alt faset sinirle-
ri de denerve etmek uygun olacakt›r. ‹fllem cerrahi koflul-
lar alt›nda skopi yard›m› ile yap›lmal›d›r.

Diagnostik amaçla yap›lacak faset injeksiyonlar için hasta
supin pozisyonda yat›r›l›r. Fasetler en iyi oblik görüntü ile
görülebilir. Faset eklem aral›¤› aç›k olarak görünmeye
bafllad›¤›nda 25 G i¤ne skopi aç›s›na uygun olarak faset
ekleme do¤ru ilerletilir. Faset aral›¤›na girildi¤inde 4 ml
% 0.25 bupivakain ve 40 mg triamsinolon kar›fl›m›ndan
0.5 ml injekte edilir. Bunun yan›s›ra baz› araflt›rmac›lar
faset eklem denervasyonu için kontrast madde ile kombine

%7 fenol uygulam›fllard›r. Servikal faset eklem aral›¤›na
0.5 ml.den daha fazla bir volüm injekte edilemez. ‹¤nenin
damar içinde olup olmad›¤› radyo opak madde ile kontrol
edilmelidir. Medial dal›n blo¤u için en fazla 0.5 ml, intra-
artiküler injeksiyon için ise daha düflük bir volüm kullan›l-
mal›d›r. Baz› klinisyenler taraf›ndan diagnostik amaçla;
faset eklem içine 0.5-1 ml hipertonik salin injeksiyonu ya-
p›larak a¤r› uyar›lmaktad›r. Uygulama s›ras›nda faset ek-
leme girmek mutlak flart de¤ildir. Faset eklem blo¤u için
transvers ç›k›nt›n›n hemen afla¤›s›nda servikal fasetin bofl-
lu¤una girilir ve posterior primer ramus bloke edilebilir.
Bu ifllem uygulay›c›n›n deneyimine ba¤l› olmakla beraber
ortalama %27 yanl›fl negatif veya yanl›fl pozitif sonuç ve-
rebilir (14, 22). 

Lokal anestetik ajan ile yap›lan test doza yan›t hem perkü-
tan faset denervasyonu hem de faset sinir blo¤u uygulama-
s› endikasyonu için çok önemlidir. C2-3 faset eklemi inner-
ve eden 3. oksipittal sinir ve C3-C7 aras› medial dallar blo-
ke edilir. C2-3’ün alt›ndaki servikal faset eklemler dorsal
raminin medial dalar› ile innerve edilir. Bu sinirler faset
eklemlerden baflka derin paramedian adaleleri de innerve
ederler. C2-3 eklemini 3. oksipital sinir, greatar oksipital
sinirin komünikan dal› ile birlikte innerve eder. C3-4, C6-7
aras› faset eklemleri innerve eden servikal medial dallar,
artiküler pillar üzerinde çok küçük volümde lokal aneste-
tik ile bloke edilebilir. Bu sinirler semispinalis kapitis ka-
s›n›n tendonunun alt›nda olduklar› ilçin lokal anestetik bu
tendonun alt›na injekte edilmelidir. Bu sinirin innerve etti-
¤i cilt bölgesinde uyuflukluk olmas› blo¤unun yeterli oldu-
¤unun göstergesidir. 

‹lk kez 1971 y›l›nda Rees, faset eklemdeki artiküler sinir-
leri keserek cerrahi giriflim ile faset rizotomiyi gerçeklefl-
tirmifltir. 1973 y›l›nda Shealy ve arkadafllar› perkütan
radyofrekans termokoagülasyon yöntemi ile faset eklem
denervasyonu uygulam›flt›r. Günümüzde de endikasyon ko-
nuldu¤unda faset eklem denervasyonu için perkütan rizoto-
mi tekni¤i uygulanmaktad›r. 

Üst ve orta servikal alan (C2-3, C3-4, C4-5 ve C5-6) için
hasta skopi masas›na supin pozisyonda yat›r›l›r. Daha alt
seviyedeki eklemler için hasta pron yat›r›l›r. Monitörizas-
yon ve intravenöz sedasyon sa¤lan›r. Yaklafl›m lomber böl-
gede oldu¤u gibidir. C kollu skopi cihaz› hafif oblik yerlefl-
tirilir. Böylelikle skopi segmental sinirlere paralel hale ge-
lir. Fasetal kolonun 1 cm posteriorunda ve hafif kaudalde
girifl noktas› iflaretlenir. Özel kanül anterior ve kaudale,
fasetal kolona de¤inceye kadar ilerletilir. Kanül transvers
ç›k›nt›n›n medial yüzünün üst k›sm›na do¤ru ilerletilir, ke-
mi¤e de¤dikten sonra 2 mm kadar geri çekilir ve kemi¤i s›-
y›r›p 2 mm ön yüze do¤ru ilerletilir. Bu noktada faset sinir
rahatça uyar›labilir. K›sa ve kal›n boyunlu kiflilerde bazen
C5-6 faset denervasyonu için posterior yaklafl›m uygun ola-
cakt›r çünkü giriflim yeri akci¤er üst lobunun hemen prok-
simaline rastlamaktad›r. Kanülün yeri skopide anteropos-
terior görüntü ile verifiye edilir ve termokoagülasyon iflle-
mi gerçeklefltirilir. Lezyon için boyu 5 mm aktif uçlu 5-10
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cm SMK kanülleri kullan›l›r. Kanül, faset kolonla bir s›ra
fleklinde duracak flekilde yerlefltirilir. Oblik yaklafl›m ile
kanül omurlar›n posterioruna ilerletilir ve aradan faset ek-
lem kolonunun bofllu¤una do¤ru öne ve yukar› do¤ru iler-
letilir. Bu alan ilgili transvers ç›k›nt›n›n hemen alt›ndad›r.
Kanül bu noktadan ilgili foraminal aç›kl›¤›n posterior, in-
ferioruna ilerletilir. Bu teknikte hastay› oldukça rahats›z
eden segmental sinire dokunma olas›l›¤› vard›r. Bundan
kaç›nmak için posterior giriflim tekni¤ini uygulayanlar da
vard›r. Ancak bu yaklafl›mla deneyimi fazla olmayan kifli-
lerde daha ciddi komplikasyonlar›n oluflma olas›l›¤› yük-
sektir. Kanüller yerlefltirildikten sonra ve lokal anestetik
injekte etmeden önce mutlaka stimülasyon ile kontrol ya-
p›lmal›d›r. Servikal bölgede 1 ml’lik lokal anestetik solüs-
yon üst ve alt seviyelere yay›labilir ve yeterli stimülasyonu
engelleyebilir. Stimülasyon kanülün her pozisyonunda uy-
gulanmal›d›r. 50 Hz ile yap›lan stimülasyonda hasta pos-
terior primer ramusa uyan boyun ve omuz bölgesinde a¤r›
veya s›cakl›k hissetmelidir. Stimülasyon 50 Hz frekansta,
1 V (veya daha az) olmal›d›r. 2 Hz, 3 V uyar› ile üst ekst-
remitede motor fasikülasyon görülmemelidir. Bu koflullar
sa¤land›¤›nda kanülden lokal anestetik olarak 0.5 ml %2
lidokain injekte edilir ve ›s› lezyonu 800C ›s›da 90 saniye
süre ile gerçeklefltirilir (23).

C7, C8 ve T1 düzeyindeki posterior primer ramusu denerve
edebilmek için, skopi makinesi posterior-anterior görüntü
olacak flekilde ve transvers ç›k›nt›n›n ay›r›m› için hafif kra-
nial aç›lanma ile yerlefltirilir. Kemi¤e dokunduktan sonra
kenardan 2 mm kadar anteriora ilerletilir. Daha sonra üst
servikal bölgede anlat›lan ifllemlerin ayn›s› ile lezyon ger-
çeklefltirilir. ‹fllem gerçeklefltirilirken 2 yönlü skopi ile
kontrol yapmak güvenlik için gereklidir. Oblik ve lateral
görüntüleme ile foraminal aç›kl›ktan uzakta çal›fl›ld›¤›
do¤rulanmal›d›r. T1 forameni skapula nedeni ile tam ola-
rak görülmeyebilir. Ancak bu giriflimde faset lezyonu önce-
sinde stimülasyon parametrelerinin uygun olmas› çok
önemlidir. Skopi görüntülerinde elektrotun yeri do¤ru bile
olsa stimülasyon kriterlerine uygunluk flart› aranmal›d›r.
Stimülasyon s›ras›nda flüphe oldu¤unda RF lezyondan
mutlaka kaç›nmal›d›r. Servikal faset eklem denervasyo-
nundan sonra iyileflme dönemi h›zl›d›r. 7-20 gün içinde a¤-
r›larda azalma bafllar ve hastalarda rahatlama görülür
(24, 25, 26). Minör dizesteziler ve parçal› uyuflukluk mey-
dana gelebilir fakat bunlar tehlikeli komplikasyonlar de¤il-
dir (23).

Atlantoaksiyel ve Atlantooksipital Eklem Blo¤u 
Kranyovertebral eklem hastal›klar›nda üst servikal verteb-
ra spondilozisinde tek veya iki tarafl› bafl a¤r›s› flikayetle-
ri oluflur. Servikal spondiloziste intermittan künt bir a¤r›
vard›r. A¤r› vertekse, frontal ve temporal bölgelere yay›l›r.
Bazen boyunda mastoid bölgesinde, hapfl›rmakla, öksür-
mekle ve boyun hareketleri ile artan keskin bir a¤r› olufla-
bilir. Bafl a¤r›s› genellikle sabah uyanmadan bafllar ve 1-2
saatte kaybolur. Ö¤leden sonra, gerilim bafl a¤rs› fleklinde
tekrarlayabilir. A¤r› günlerce veya haftalarca sürebilir.
Bazen kendili¤inden kaybolur. Boyun hareketlerinin k›s›t-

lanmas›, boyun hareketleriyle a¤r›n›n artmas› ve ayn› ta-
rafta omuz kol a¤r›s›n›n görülmesi servikojenik bafla¤r›s›-
n›n s›k rastlanan özelliklerindendir. Bazen kafa derisi has-
sasiyeti gibi bulgulara da rastlanabilir. Direkt radyolojik
incelemede, a¤r›l› taraf C2 fasetlerinde daralma gözlenebi-
lir. Radyolojik olarak spondilozis bulgular› ile klinik bul-
gular uyumlu olmayabilir. Atlantooksipital (AO) eklem ba-
fl›n sagital planda öne e¤ilme hareketinde rol oynar. AO
eklemde hasar olufltu¤unda, bafl›n arkas›ndan yanlara,
temporomandibular ekleme do¤ru yay›lan a¤r›lar oluflur.
Atlantoaksiyal (AA) eklem ise boyunda en genifl hareketle-
ri sa¤layan eklemdir. AA eklem hasar›nda a¤r› C2 ve tri-
geminal sinir da¤›l›m›nda hissedilir. Bafl a¤r›s›n›n nedeni-
nin AA ve AO eklemle iliflkisini ortaya koyabilmek için bu
eklemlere injeksiyonla a¤r›n›n uyar›lmas› da tan› için öne-
rilir. AO ve AA eklemler C1 ve C2 köklerinden innerve olur.
Blok tekni¤i olarak posterior ve lateral yaklafl›mlar tan›m-
lanm›flt›r. Vertebral arter lateral yerleflimli oldu¤u için
posterior yaklafl›m daha güvenlidir.

Posterior yaklafl›mda hasta skopi masas›na pron pozisyon-
da yerlefltirilir. Görüntü için skopi posteroanterior pozis-
yonda yönlendirilir. Eklemler bu flekilde aç›k olarak görün-
tülenir. Mandibula ve difller görüntüyü bozuyorsa bafl po-
zisyonu de¤ifltirilir ve gerekirse hastan›n a¤z› aç›l›r. Giri-
flimin yap›laca¤› ense steril koflullarda haz›rland›ktan ve
giriflim noktalar› iflaretlendikten sonra 25G, 7 cm i¤ne dik-
katle floroskopi rehberli¤inde ilerletilir. Bu s›rada, inter-
nal karotis veya vertebral arter hasar›, intratekal giriflim
veya spinal kord hasar› gibi komplikasyonlar nedeniyle çok
dikkatli olunmal›d›r. Eklem aral›¤›n›n tam orta hatt›nda
C2 ganglionu bulundu¤undan i¤neyi hafif laterale do¤ru,
yaklafl›k eklem aral›¤›n›n 1/3 lateraline do¤ru ilerletmeli-
dir. Posterior yaklafl›mla ekleme ulaflt›ktan sonra ilerletir-
ken de çok dikkatli olmal› ve özellikle i¤nenin derinli¤i
kontrol edilmelidir. Eklem kavitesine ulaflan i¤ne çok ya-
vafl olarak anterior ve medial do¤rultuda ilerletilmeli ve
lateral görüntüleme ile derinli¤i saptanmal›d›r. Eklem içi
yerleflimi göstermek için radyoopak madde de kullan›labi-
lir. Eklemin anestezisi için 1 cc lokal anestetik yeterlidir.
AO eklemlerin blo¤u AA eklemlerden daha zordur. Bu blo-
¤un daha kolay yap›labilmesi  için hastan›n lateral dekibi-
tus pozisyonunda yerlefltirilmesi önerilmifltir. Bu pozisyon-
da hastan›n bafl›n›n masaya do¤ru 450 fleksiyon ve rotas-
yon sa¤lanarak eklem aral›¤›n›n görüntülenmesi sa¤lan›r.
Mastoid ç›k›nt› ve oksipital prominens palpe edilerek ifla-
retlenir ve bunlar›n aras›ndan oksipitalin alt kenar› görün-
tülenir. Bu nokta iflaretlendikten sonra floroskopi ve bafl
hareketlendirilerek eklemin posterior, lateral ve süperior
görünümü al›n›r. 25 G, 7 cm i¤ne dikkatle ilerletilir ve ke-
mi¤e temas edince ekleme girmeden önce AP ve oblik gö-
rüntülemelerle i¤nenin do¤rultusu belirlenir.

Lateral teknik hem AO hem de AA giriflimi olanakl› k›l-
maktad›r. Ancak vertebral arter yerleflimi göz önüne al›na-
rak bu yaklafl›m›n arter hasar› riskini art›raca¤› unutulma-
mal›d›r. Hasta semptomatik taraf› üstte kalacak flekilde
lateral dekubitus pozisyonunda yerlefltirilir. C2 ve C3 seg-
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mentleri görüntülenince floroskopi ile sefalada ve kaudale
sürekli görüntüleme yap›larak eklemin aç›k olarak görün-
mesi sa¤lan›r. 25 G, 7 cm i¤ne, ciltte iflaretlenen nokta-
dan, eklemin 1/3 anterior, ve 2/3 posterior kavfla¤›na do¤-
ru, internal karotise ve vertebral artere dikkat ederek iler-
letilir. Yeterli derinli¤e ulafl›nca i¤ne eklemin alt veya üst
kenar›na temas› ile yeniden pozisyonla eklem içine do¤ru
dikkatle ilerletilir ve i¤ne derinli¤i AP görüntüleme ile
saptan›r (27).

Eklem aral›¤›na girildi¤inde haz›rlanan solüsyon (%1 lido-
kain veya %0.25 bupivakain ve 25 mg triamsinolon veya
40 mg metil prednizolon kar›fl›m›) hastan›n a¤r›s› uyar›l›n-
caya ya da injeksiyonda artan bas›nç hissedilinceye kadar
verilir. AA eklem için injeksiyon volümü 0.7 cc, AO için ise
yaklafl›k 1 cc olarak saptanm›flt›r.

Bu eklemlerin blo¤u s›ras›nda anatomik komfluluk nede-
niyle; vertebral arter ve internal karotis hasar›, intratekal
injeksiyon ve yüksek spinal blok, medulla spinalis hasar›,
C1 ve C2 sinir hasar› oluflabilir (28).

SERV‹KAL DORSAL KÖK GANGL‹ONOTOM‹
C2 ve C3kökenli bafla¤r›lar›n›n tedavisinde C2 ve C3 sevi-
yesinde ganglionotomi çok etkili bir yöntemdir. C0-1, C1-2,
C2-3 ve C3-4 düzeylerindeki hareketli segmentlerin herhan-
gi bir mekanik problemi, oksipital boyun a¤r›s› ve bafla¤r›-
s›na neden olur. Bu seviyelerdeki ve hatta daha alt seviye-
lerdeki servikal disk hastal›klar› da bafla¤r›s›na neden
olurlar. Servikal ganglionotomi uygun endikasyonlar için-
de servikal disklere ba¤l› mekanik sorunlar, radikülopati
ve bafl a¤r›lar› say›labilir (29).

Servikal ganglionotomi uygulamas›nda C3-C8 seviyeleri
aras› ayn› teknikle yap›l›r. RF kanülü (5 mm aktif uçlu
10cm SMK kanülü) oblik görüntüleme ile posterior fora-
minal kanal›n saat 6 hizas›nda kemi¤e dokununcaya kadar
ilerletilir. Daha sonra foraminal kanal›n taban›nda faset
eklem çizgisinin yar›s›na kadar ilerletilir. Stimülasyonda
50 Hz ile 0.4-0.7 V aras› üst ekstremitede parestezi al›n-
mal›d›r. Frekans› 2 Hz olarak yap›lan motor uyar›n›n duy-
sal uyar›da al›nan de¤erin 2 kat› de¤erden sonra görülme-
si gerekir. Bunun alt›nda motor uyar› al›n›yorsa i¤ne ucu
tekrar yönlendirilmelidir. Stimülasyon ile i¤nenin pozisyo-
nunun uygun oldu¤u saptand›ktan sonra i¤neden 1 ml %2
lidokain injekte edilir ve lokal anesteti¤in etki etmesi için
10 dakika beklenir. Is› lezyonu 660-680C aras›nda 60 sa-
niye süre ile uygulan›r. ‹fllem sonunda nörit insidans›n›
azaltmak için i¤neden 40 mg triamsinolon injekte edilir.
Giriflimde amaç; normal duyu fonksiyonunu koruyarak a¤-
r› yollar›nda kal›c› bir bozulma meydana getirmektedir.
Uyuflukluk istenilen bir olay de¤ildir. Ancak ifllemden son-
raki birkaç gün veya hafta süresince baz› duyu de¤ifliklik-
leri olabilir. De¤erlendirme için de 4 haftal›k bir süre ge-
rekir. Bu süre içinde lezyondan sonra gangliondaki enfla-
masyon geçer. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda 4 hafta
sonra duysal fonksiyon normale döner. Postoperatif a¤r›
kayboluncaya kadar baz› hastalarda birkaç günden hafta-

ya kadar de¤iflen sürelerde a¤r›lar›nda bir artmadan yak›-
nabilirler (29, 30). 

C2 ganglionotomide giriflim tekni¤i farkl›d›r. Lateral sko-
pik görüntü alt›nda aktif ucu 4 mm olan 50 mm boyunda-
ki kanül C2 ark›n›n üst 2/3 ünü gösteren noktaya dik ola-
rak sokulur. Kanül a¤›z içinden anteroposterior görüntü
yard›m›yla C1-2 ekleminin ortas›na kadar ilerletilir. C2 dü-
zeynide motor fonksiyon önemli olmad›¤› için yaln›zca
duysal stimülasyon kontrol edilir. Bunun için 50 Hz stimü-
lasyon ile suboksipital bölgede 0.4-0.7 V aras›nda pareste-
zi al›nmal›d›r. Stimülasyon ile i¤nenin pozisyonunun uy-
gunlu¤u saptand›ktan sonra lezyon bölgesinde anestezi
sa¤lamak için i¤nenin içinden 1 ml %2 lidokain injekte
edilir. Stimülasyon efli¤ine ba¤l› olarak 660 - 680C ara-
s›nda termal lezyon yap›l›r. C2 ve C8 seviyelerindeki lez-
yonlar di¤er seviyelere göre daha fazla postoperatif nörit
problemine yol açabildikleri için bu iki seviyede lezyon için
daha düflük ›s› kullan›lmas› önerilmektedir. Genellikle has-
talar ifllemden sonra süratle toparlanaca¤›ndan 2 saat ka-
dar gözlem alt›nda tutulduktan sonra evlerine gönderilebi-
lirler.   

Ganglionotomide etki mekanizmas›n›n ›s›ya ya da RF dal-
galar›na ba¤l› oldu¤unu araflt›rmak için bir grup hastaya
680C ile termal lezyon, di¤er bir kontrol grubuna ise 420C
›s› uygulanm›flt›r. Sonuçlar›n ayn› olmas› üzerine elektrot
ucunun ›s›s›n›n 420’nin üzerine ç›kmas›n› önleyen pulsed
RF (PRF) tekni¤i gelifltirilmifltir. Bu tekni¤in etki meka-
nizmas› henüz tam olarak aç›klanamam›flt›r. Ancak etkin-
li¤inin radyo dalgalar› sayesinde olufltu¤u ileri sürülmekte-
dir. Bu yöntem a¤r›s›z olmas› ve sinirlerde lezyon olufltur-
mamas› nedeniyle motor kay›ba yol açmamas› avantajlar›-
na sahiptir. Henüz yeterli araflt›rma olmasa da eldeki so-
nuçlar›n ›s› lezyonu sonuçlar› ile ayn› oldu¤u görülmüfltür.
Günümüzde bu tekni¤in kullan›m› giderek yayg›nlaflmakta-
d›r (30).

Bu giriflimler s›ras›nda, dura delinmesi, sinir ve vasküler
hasar oluflabilir. Sensoryal ya da motor kay›p meydana ge-
lebilir. Nörit oluflumu da bildirilmifltir (31).

Servikal Disk Giriflimleri
Servikal bölgedeki herhangi bir diskin yaralanmas› bafl a¤-
r›s›na veya boyun a¤r›lar›na neden olur. A¤r› yak›nmalar›-
n›n servikal diskten kaynakland›¤›n› gösterilebilmesi an-
cak disk stimülasyonu ve/veya analjezik diskografi müm-
kündür. Radyografi, BT, MRG ve EMG dahil olmak üzere
baflka hiçbir laboratuvar yöntemi ile tan› konulamaz. Dis-
kografi ile ayn› zamanda disk stimülasyonu da sa¤lanarak
a¤r›l› düzey saptand›ktan sonra RF servikal disk giriflimi
düflünülmelidir. 

Servikal diskografi için hasta operasyon masas›na s›rtüstü
yat›r›l›r. ‹fllem için hastan›n sa¤ yan› ve C-kollu skopi ile
oblik yaklafl›m tekni¤i kullan›l›r ve böylece i¤nenin ösofa-
gusu delme riski ortadan kald›r›l›r. Monitörize edilen has-
talarda uygulama için k›sa süreli bir sedasyon sa¤lanmal›-
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d›r. Disk bofllu¤unun kenarlar› röntgen ›fl›nlar›na paralel
olacak flekilde C-kollu skopi cihaz›na uygun pozisyon veri-
lir. Uç k›sm› 1.5 cm’den k›vr›lm›fl 25 G bir spinal i¤ne
sternokleidomastoid kas›n posterolateral k›sm›ndan soku-
lur. ‹¤ne ucu unkovertebral eklemin hemen önünde diskin
anterolateral k›sm›na yönlendirilir ve diskin  orta k›sm›na
sokulur. Disk içine girildikten sonra radyoopak madde ile
disk stimülasyonu ya da lokal anestetik madde ile analje-
zik diskografi yap›labilir. Her iki ajan kar›flt›r›larak kulla-
n›lmamal›d›r. Disk stimülasyonu ayn› seansta birkaç seg-
mentte yap›labilir. Fakat ayn› seansta analjezik diskografi
yaln›z bir segmentte test edilmelidir (32, 33, 34).

Servikal intradiskal RF termokoagülasyon tekni¤i diskog-
rafide anlat›ld›¤› gibidir. Giriflimden 45 dakika önce profi-
laktik antibiyotik tedavisi uygulan›r. Bunun için sefalospo-
rin grubu antibiyotiklerin seçilmesi uygundur. Asepsi ve
antisepsi kurallar› alt›nda cilt haz›rlan›r ve steril olarak
örtülür. Giriflim için 5 mm aktif uçlu 100 mm SMK kanül-
leri kullan›l›r. RF i¤nesi sa¤ oblik giriflim tekni¤i ile unko-
vertebral eklemin hemen önünden disk içine yerlefltirilir.
AP ve lateral görüntüler yard›m›yla RF i¤nesi diskin orta
k›sm›na kadar ilerletilir. Hastada 2 Hz stimülasyon ile
herhangi bir motor hareket ve 50 Hz stimülasyon ile a¤r›
olmamal›d›r. Lezyon oluflturulmas› s›ras›nda lokal aneste-
tik kullanmak gereksizdir. Lezyon oluflmas› s›ras›nda ge-
nellikle 1,5 dakika içinde bafllayan ve 3 - 3.5 dakikada flid-
detlenen bir a¤r› oluflur. Lezyon ›s›s› 20-30 saniyeden da-
ha uzun bir zaman içinde yavaflça 800C’a kadar art›r›l›r ve
4 dakika kadar bir süre tutulur. Bu hastalar›n %50‘sinde
bazen hemen bafllayan dramatik bir a¤r›s›zl›k elde edil-
mektedir. Baz› hastalarda ise maksimum iyileflme giriflim-
den sonraki 2-4 hafta içinde olur.

Bu giriflime ba¤l› en ciddi komplikasyon diskitistir. Steri-
lizasyona afl›r› özen göstererek, profilaktik antibiyotik te-
davisi uygulanmas› ve ösofagus hasar› oluflturmamak için
sa¤ yan teknikle giriflimin gerçeklefltirilmesi ile diskitis
oluflum riski de en aza indirilir. Giriflim s›ras›nda ender
olarak sinir kökü hasar› da oluflabilir. Is› lezyon olufltur-
mas› s›ras›nda belirgin bir radiküler bulgu ortaya ç›karsa
giriflim derhal sonland›r›lmal›d›r (32, 34).

Boyun, Omuz, Kol A¤r›lar›nda Sempatik 
Ganglion Blokaj›
Boyun omuz kol a¤r›lar›nda, stellar ganglion ve üst tora-
kal sempatik zincir blo¤u uygulanmaktad›r. Omuz ve kola
ait vazospastik hastal›klar (arteriyel disfonksiyonlar: Rey-
naud, skalenus antikus sendromu, vs; venöz disfonksiyon-
lar: akut ve kronik tromboflebit, post-flebit ödem; venöz ve
arteriyel disfonksiyonlar: radikal mastektomiden sonra gö-
rülen post-operatif lenfödem ve donmalar), posttravmatik
distrofi (travmatik ödem, travmatik kozalji ve fantom a¤-
r›lar›nda) ve herpes zosterin erken dönemi, üst ekstremite-
nin hiperhidrozu sempatik blok uygulamas›n›n endike oldu-
¤u rahats›zl›klard›r (35).

Bu bölgeye ait rahats›zl›klarda en yayg›n blok uygulanan

stellar ganglion, inferior servikal ve 1. torasik sempatik
ganglionun tam veya parsiyel füzyonundan meydana gel-
mektedir. Stellar ganglion 7. servikal vertebran›n trans-
vers ç›k›nt›s›n›n taban› ile 1. kaburgan›n boynu aras›nda
yer al›r. Karotis k›l›f›n›n arkas›nda, longus kolli kas›n›n
ventralinde bulunur. Subklavyan arter, inferior tiroid ar-
ter, 1. interkostal arterler ve rekürran laringeal sinire
komfludur. Solda plevran›n iki cm alt›ndad›r. C7, C8 servi-
kal sinirler ve 1. torasik sinirlere dal verir. 

Blok uygularken hasta s›rtüstü yat›r›l›r. Bafl ve boyun or-
taya ç›kacak flekilde boyun ekstansiyona al›n›r. Blok esna-
s›nda hastaya bafl›n› oynatmamas›, konuflmamas›, yutkun-
mamas› ve öksürmemesi söylenir. Hekim hastan›n blok uy-
gulanacak taraf›na geçer. Sol elin iki parma¤› ile sternok-
leidomastoid kas ve karotis k›l›f› yana çekilir. Fossa jugu-
larisin iki parmak laterali ve iki parmak yukar›s›ndan i¤ne
ile dik olarak girilerek, i¤ne ucu hafif medyale yönlendiri-
lerek vertabra gövdesine dokunana kadar ilerletilir. ‹¤ne
kemi¤e dokununca 0.5 cm kadar geri çekilerek test doz
olarak 2 cc lokal anestetik ajan verilir. Test dozu s›ras›n-
da bulant›, kusma, bafl dönmesi gibi bulgular ortaya ç›kar-
sa aspirasyonda kan gelmese bile vertebral artere girilmifl
olabilece¤i düflünülmelidir. Bu takdirde blok durdurulma-
l›d›r. Herhangi bir komplikasyon ç›kmazsa solüsyonun ge-
ri kalan› verilir. Hastaya diagnostik blok olarak lidokain
(%0.5–1) veya bupivakain (%0.125–0.25) solüsyonundan
5-10cc kullan›l›r. 2-15 dakika içerisinde analjezi bafllar.
Blok baflar›l› oldu¤u takdirde Horner sendromunun yan›s›-
ra aksilla, gö¤üs ve üst ekstremitenin tutulmas›na ba¤l›
bulgular ortaya ç›kar. Tutulan tarafta ptozis, pupilla
konstriksiyonu ve enoftalminin meydana geldi¤i Horner
sendromunun yan›s›ra göz yaflarmas›, kol ve yüzde anhid-
roz, burun t›kan›kl›¤›, kol ve yüzde s›cakl›k artmas› gibi
de¤ifliklikler görülür (35).

Diagnostik bloktan uygun yan›t al›nd›ktan sonra hastaya
kal›c› blok için radyofrekans termokoagulasyon tekni¤iyle
›s› lezyonu uygulamas› endikasyonu verilir. Uygulama için
hasta steril koflullarda supin pozisyonda yat›r›l›r ve 4 cm
aktif uçlu SMK C5 kanül skopi kontrolü alt›nda C7 verteb-
ra gövdesine dokunacak flekilde ilerletilir. ‹¤nenin pozisyo-
nu lateral ve antero posterior görüntülerle 2 cc opak mad-
de de verilerek kesinlefltirilir. Motor stimulasyon için 2 Hz
frekans ile 2 V alt›nda motor uyaran al›nmad›¤› gözlenir.
800C s›cakl›kta 60 sn. süreyle ›s› lezyonu oluflturulur (36). 
Anatomik yerleflimi bak›m›ndan riskli komfluluklar› bulun-
mas› nedeniyle, stellar ganglion blokaj› s›ras›nda hayati
önem tafl›yan ciddi komplikasyonlar oluflabilir. Pnömoto-
raks dikkatli ve titiz uygulamalarda çok seyrek görülür.
Subaraknoid injeksiyon, rekürran sinir paralizisi, brakial
pleksus paralizisi de oluflabilir. Sinir paralizisi görülse bi-
le geçicidir. Böyle bir durumla karfl›lafl›ld›¤› takdirde has-
taya korkmamas› ve durumun geçici oldu¤u anlat›lmal›d›r.
Stellar gangliyon blokaj›n› ayn› anda çift tarafl› uygula-
maktan kaç›nmak gerekir. Kardiak akseleratör sinirlerin
blokaj› ile vagal kardiak arrest meydana gelebilir. Horner
sendromunun görülmesi her zaman blokaj›n baflar›l› oldu-
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¤u anlam›na gelmez. Bu nedenle blok dikkatlice de¤erlen-
dirilmelidir. Ayr›ca lokal anestetik ajanlara ba¤l› toksik
reaksiyon geliflebilir, ast›m nöbetleri uyar›labilir.

SP‹NAL KORD ST‹MÜLASYONU (SKS)
Stimülasyon yöntemlerinin a¤r› tedavisinde kullan›m› ile
ilgili ilk sistemli araflt›rmalar 1960’larda bafllam›flt›r. Ay-
n› y›llarda Wall ve Melzack’›n kap› kontrol teorisi ile etki
mekanizmas› aç›klanmaya çal›fl›lan bu yöntemlerin günü-
müzde de tam olarak mekanizmas› ayd›nlanmam›flt›r. Sti-
mülasyon uygulanamas› ile analjezik etkinin spinal kord
seviyesinde endojen opioid sistemin ve sinaptik kap› siste-
minin aktivasyonu ile olufltu¤u düflünülmektedir.

SKS uygulamas›nda hasta seçim kriterleri yöntemin bafl›-
r›s› için çok önelidir. Hastan›n a¤r›s›n›n organik bir nede-
ni bulunmal›d›r. A¤r› flikayetleri çok s›k ve fliddetli olmal›,
di¤er tedavi yöntemelerine yeterli yan›t al›nmam›fl olmal›-
d›r. SKS uygulanmas› düflünülen hastalar psikiyatrik aç›-
dan de¤erlendirilmeli ve majör psikiyatrik sorunlar›n›n ve-
ya ilaç ba¤›ml›l›klar›n›n olmad›¤› ortaya konmal›d›r (37).
Hasta seçimi, endikasyonun do¤ru konmas› ve tekni¤in ge-
liflmesi ile SKS uygulamas›na ait baflar›l› sonuçlar elde
edilmektedir. Spinal kord lezyonu, fantom a¤r›s›, periferik
nöropati ve periferik vasküler hastal›k, radikülopati SKS
için spesifik endikasyonlard›r. fiiddetli kanser a¤r›lar›nda,
vertebral metastaz bulunmas› durumunda SKS uygulan-
mas› önerilmez.

‹lk kez 1967 y›l›nda Shealy taraf›ndan uygulanm›flt›r.
Bafllang›çta laminektomi ile yerlefltirilen elektrotlar, günü-
müzde perkütan yerleflterilecek flekilde gelifltirilmifltir.
Skopi alt›nda, pron pozisyonda veya yan yatar pozisyonda
yat›r›lan hasta steril koflullarda giriflim için haz›rlan›r. 16
G, R-K i¤ne ile giriflim yap›l›r. RK i¤nesinin ucu özel e¤im-
lidir ve elektrotun ileri geri oynat›lmas›n› sa¤lar. ‹¤nenin
giriflimi paramedyan ve 450C  yak›n aç› ile gerçeklefltiri-
lir. Bu sayede kateterin hareketi daha kolay olacakt›r. Da-
ha sonra skopi ile izlenerek ilerletilen kateter üst torakal
bölgeden servikal bölgede uygun alana yerlefltirilir. Bu s›-
rada de¤iflik stimülasyon modlar› ile uyaran verilerek has-
tan›n a¤r›l› alan›n›n en iyi kapsand›¤› yerde elektrot tesbit
edilir. Bu flekilde yerlefltirilen geçici elektrot ile al›nan ya-
n›t yeterli olursa ayn› teknikle kal›c› sistem yerlefltirilir (37).

En s›k rastlanan komplikasyon elektrot dislokasyonu ve
migrasyonudur. Bu komplikasyonlar ile sistem sonland›r›-
lamaz ve çeflitli revizyonlar ile tekrar sürdürülebilir. Has-
ta seçiminin do¤ru yap›lmas› ve tekni¤in iyi kullan›lmas›
ile gün geçtikçe daha iyi sonuçlar al›nmaktad›r. Birçok
araflt›rmac›ya göre baflar›l› sonuç oran› %48 ila 75 aras›n-
da de¤iflmektedir. Yöntemin uzun süreli takibine ait orta-
lama olarak %50 baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r. 
Altta yatan neden ne olursa olsun, akut dönem tedavi edil-
dikten sonra, belirli tatminkar düzeyde a¤r› tedavisi ve ya-
flam kalitesi sa¤land›ktan sonra bu iyilik düzeyinin uzun
süreli hatta kal›c› olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu aflamada fizik
tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin yeri çok önemlidir.

Ayr›ca hastalara problemlerine yönelik boyunlar›n› do¤ru
kullanma, do¤ru oturma, kalkma, yatma yöntemlerinin ö¤-
retilmesi gereklidir. Ayr›ca hastalara daha aktif bir haya-
ta geçmeleri önerilir. 

NORMAL HAYATA GEÇ‹fi
Hasta için a¤r›l› dönem kendi içinde belirli bir düzende gi-
den yaflam›n durmas›d›r. Belirli kifliler için al›flageldi¤i
spor aktivitesinin engellenmesi, belirli kifliler için yar›flma-
ya kat›laca¤› antreman› yapamamas›, toplant›ya kat›lama-
mas›, ifle gidememesi, çocuklar›na, evine bakamamas› gibi.

Tedavinin amac› altta yatan problemi tedavi etmek, hasta-
n›n a¤r›s›n› dindirmek ve hastan›n eski yaflam biçimine en
k›sa sürede dönmesini sa¤lamakt›r. 

Özellikle sporcu hastalar için ne yaz›k ki olay›n tekrarla-
ma riski di¤er kiflilere göre daha fazlad›r. Bu nedenle has-
tan›n belirli kriterler ›fl›¤›nda normal hayata dönmesi uy-
gundur. Öncelikle hastan›n tüm hareketlerde a¤r›s›z olma-
s› gerekmektedir. Hastan›n hareket geniflli¤i eski düzeye
ulaflmal›d›r. Boyun hareketlerinin simetrik olmas› sa¤/sol
taraf uygulamalar›nda %10’dan fazla de¤ifliklik olmamas›
gerekir. Fleksiyon ve ekstansiyonun normal s›n›rlara, en
az›ndan flikayetlerin bafllamad›¤› döneme ulaflm›fl olmas›
gerekmektedir. 

Hastan›n a¤r›s›na efllik eden kas gücü kayb› varl›¤›nda te-
daviden sonra a¤r›l› olan ekstremitelerin tamamen a¤r›s›z
olmas›, uyuflukluk, kar›ncalanma flikayetlerinin kaybolma-
s›, kas gücünün normalin %75-85’ine, ya da karfl› taraf ile
ayn› düzeye ulaflmas› gerekmektedir. Hastalar normal ya-
flamlar›na yavafl-yavafl/basamakl› bir flekilde geçmelidir.
Sporcular antremanlar›n› yavafl-yavafl art›rmal›d›r; her
hafta bir önceki haftan›n %10’u kadar art›rabilir. 

Tüm kiflilerin gerek sporcu olsunlar, gerek amatör olarak
spor yaps›nlar, gerek hiç spor-egzersiz yapmas›nlar yaflla
birlikte boyunlar›n›n hareket yetene¤ini korumak, art›r-
mak amac› ile boyun egzersizleri uygulamalar› gerekmektedir.
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