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Servikojenik bafl a¤r›s› isimlendirmesi ilk olarak 1983 y›-
l›nda Ottar Sjaastad taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu dönemde
bafl a¤r›s›n›n tan›mlamas› yap›lm›fl ve daha ileri dönemde
tan› kriterleri belirlenmifltir (1). Bartschi-Rochaix’e göre
boyun kaynakl› patolojiye ba¤l› bafl a¤r›s› tan›mlamas› ilk
defa Schutzenberger taraf›ndan 1853 de yap›lm›flt›r. 1955
y›l›nda Pentecost ve Adriani, unilateral bafl a¤r›s› olgula-
r›nda C2, C3 sinir bloklar›n›n etkisini araflt›rm›fl ve  ayn›
hastalarda Büyük oksipital sinir (GON) ve Küçük oksipital
sinir (LON) blokajlar›n› da yapm›flt›r. GON ve LON blokla-
r›n›n kök bloklar› kadar etkili olmad›¤›n› bulmufltur. Kerr
ve Olafson 1961 y›l›nda bafllayan çal›flmalar›yla trigemi-
nal ve servikal dorsal kök afferentlerinin konverjans halin-
de oldu¤unu göstermifl ve Kerr prensibi ortaya konmufltur
(2,3).

Servikojenik bafl a¤r›s›; tarihsel olarak boyun kaynakl› bafl
a¤r›s› olgular› ve tan›mlamas› olmas›na ra¤men bafl a¤r›s›
s›n›flamalar› içerisinde yer almam›flt›r. 1987 y›l›nda Flo-
ransa’da “Cervicogenic Headache International Study
Group (CHISG)” kurulmufl ve 1990 y›l›nda ilk  tan› kriter-
lerini yay›nlam›fllard›r. Bu kriterler 1998 y›l›nda gözden
geçirilerek yeniden yay›nlanm›flt›r (4,5).

Uluslararas› Bafl a¤r›s› Derne¤i’nin  (IHS)  2004 s›n›fla-
mas›nda servikojenik bafl a¤r›s› s›n›flamada yer alm›flt›r.
Bu tan›mlama Sjaastad ve arkadafllar›n›n tan›mlamas›n-
dan farkl› kriterler de içermektedir ancak ayn› ismi tafl›-
maktad›r. IHS n›n s›n›flamas› ve tan› kriterinde ise CHISG
un son tan›mlamas› ayn› flekilde yer almaktad›r. 

NÖROANATOM‹ VE PATOF‹ZYOLOJ‹
Nöroanatomik temeli “trigemino servikal nukleus” tur ve
lokalizasyon olarak C1-C3 seviyesinde yer al›r. Trigeminal
ve servikalden gelen nosiseptif ikinci nöronlarda konver-
jans vard›r. Önceleri saf motor sinir oldu¤u zannedilen C1
spinal sinirinin, ektopik duyusal ganglionu oldu¤u gösteril-
di. Dorsal ramusu arac›l›¤›yla suboksipital üçgeni innerve
etmektedir. C2 spinal siniri median ve lateral atlantoaksi-
yal eklemlere ve çeflitli boyun kaslar›na (prevertebral, ster-
nokleidomastoideus, trapezius, semispinalis ve splenius
kaslar›na), posterior kraniyal fossa duras›na ve üst spinal
kanala duyusal innervasyon verir. C2 ve C3 birlikte ziga-
pofiseal eklemler ve komflu segmentlerdeki duyusal inner-
vasyonu verir. Semispinal kas› C3 spinal sinir taraf›ndan
innerve edilir. Atlantoaksiyal ligament ve spinal kanal›n
dura materi C1-C3 spinal sinirinden kaynaklanan sinuver-

tebral sinirlerce innerve edilir. Servikal kaslar ve onlar›n
kemi¤e yap›flma yerleri, intervertebral eklemleri ve diskle-
ri, ligamanlar›, sinirleri ve sinir kökleri servikojenik bafl
a¤r›s›n›n muhtemel a¤r› kaynaklar›d›r. Servikal zigapofi-
seal eklemlerin disfonksiyonu servikojenik bafl a¤r›s›na ne-
den olabilir ve segmental sinirin medial dal›n›n anestetik
blokaj›n›n teflhis de¤eri oldu¤u gösterilmifltir. GON,
C2/C3 spinal dorsal daldan kaynaklan›r. Bafl›n posterior
medial parças›n›n duyusal innervasyonunu sa¤lar. C2/C3
spinal sinirlerinin ventral dallar› küçük oksipital siniri
(LON) ve Büyük aurikuler siniri (GAN) oluflturur. Bafl›n
postero-lateralini duyusal olarak innerve eder. GON ve
LON aras›nda, GAN, LON ve GON aras›nda sinir anasto-
mozlar› vard›r. Bu nedenle bu sinirlerin innervasyon alan-
lar›nda  çak›flmalar olabilir. Ayr›ca tentoriyal sinirler C2
ile trigeminal sinir aras›nda posterior fossada anastomoz
sa¤larlar. GON ve LON’in patolojik olarak s›k›flmas› servi-
kojenik bafl a¤r›s›nda nöropatik a¤r›n›n muhtemel kayna¤›
olarak gösterilmifltir. Buna yönelik kan›tlar cerrahi s›ra-
s›nda gözlenmesine ra¤men tam ispatlanamam›flt›r.

Sonuç olarak trigeminoservikal nukleus ile iliflkili  tüm ya-
p›lar servikojenik bafl a¤r›s› kayna¤› olabilir.

PATOF‹ZYOLOJ‹
Patofizyolojisi muhtemelen komplekstir. Periferal sistem
büyük oranda etkilenmifltir. Hem nosiseptif a¤r› (kas-iske-
let yap›lar›), hem nöropatik a¤r› (duyu sinirleri veya servi-
kal kökler) hemde yans›yan a¤r›n›n yeri oldu¤u gözükmek-
tedir. A¤r› bafl›n oksipital bölgesi ve boyunda yerleflen no-
siseptörlerden kaynaklanmaktad›r. Nosiseptörler zararl›
mekanik, termal veya kimyasal stimuluslara cevap verir.
Myelinli A delta lifleri h›zl› a¤r›y› iletirken, myelinsiz C lif-
leri yavafl yak›c› a¤r›y› iletirler. Eldeki veriler periferik si-
nir veya sinir kökü disfonksiyonu veya lezyonu ile uyumlu-
dur. Devam eden nöropatik a¤r› santral sinir sisteminde
sekonder sensitizasyona neden olarak a¤r›n›n zamanla
kronik olmas›na neden olabilir.

Bafl a¤r›s› kayna¤› olacak multipl sorumlu alanlar vard›r.
Hastadan hastaya sorumlu alan de¤iflmektedir (2,6).

KL‹N‹K
Servikojenik bafl a¤r›s› birçok nedenden kaynaklanan bir
sendromdur. Boyun veya kafa arkas›nda yer alan sinir,
ganglion, sinir kökü, unkovertebral eklem, disk, kemik, pe-
riost, kas, ligament veya venöz pakeler servikojenik bafl
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a¤r›s› paterni ç›kmas›na neden olabilir. Sadece üst servi-
kal patolojilerden de¤il orta ve alt servikal patolojilerden
de kaynaklanabilir. Cinsiyet da¤›l›m› olarak  kad›n / erkek
oran› 2/1 fleklinde olmaktad›r. Eriflkin yafllarda görülür.
‹leri yafllarda görülme s›kl›¤›nda artma olmaktad›r. Erifl-
kinlikte travma, ileri yafllarda dejeneratif de¤ifliklikler te-
tikleyici olabilmektedir. Whiplash travma, difl tedavileri
s›ras›nda uzun süreli uygunsuz pozisyonlar, uygunsuz po-
zisyonlarda entübasyon latent durumdaki servikojenik bafl
a¤r›s›n› tetikleyebilmektedir.

Tan›da da önemli olan temel prensip, servikojenik bafl a¤-
r›s›n›n unilateral olmas›d›r. Bu unilateralite taraf de¤ifltir-
mez.

Tipik olgularda a¤r› bafl›n arka k›sm›nda ve boyundan bafl-
lar kulak üzerinden zygomatik alana kadar yay›labilir. A¤-
r› karakteri zonklay›c› olmayan s›k›flt›r›c› karakterdeyse
de bazen zonklay›c› özellikler tafl›yabilir. Hareket k›s›tl›l›-
¤› yaparak günlük yaflam› a¤r› ile birlikte k›s›tlayabilir.

Servikojenik bafl a¤r›s›n›n en önemli özelli¤i mekanik ola-
rak presipite edilmesidir. GON bölgesinin üzerine mekanik
bask› ile atak bafllat›labilir. Bafl boyun fleksiyonu, ekstan-
siyon ve rotasyonu atak bafllatabilir. A¤r›n›n bafllamas› bu
manevralardan saniyeler ile 30 dakika sonras›nda olabilir.
Atak süresi de¤iflici olmaktad›r. Birkaç günden haftalara
kadar sürebilmektedir. ‹nteriktal dönem tamamen a¤r›s›z
olmayabilir. Bulant›, kusma, fotofobi ve fonofobi olabilir-
se de migrenden daha seyrek rastlan›lmaktad›r.

TANI ÖLÇÜTLER‹
Tan› ölçütleri ilk olarak 1990 y›l›nda Sjaastad ve arkadafl-
lar›nca yay›nlanm›flt›r. 1998 y›l›nda “The Cervicogenic
Headache International Study Group” çal›flmalar› sonu-
cunda oluflturulan yeni ölçütler yay›nlanm›flt›r. Bu yeni kri-
terlerin eskisinden en önemli fark› diagnostik lokal aneste-
tik bloklar›na pozitif cevab›n kesin tan› için flart olmas›d›r
(4,5).

Major  Ölçütler:
I. Boyun tutulmas›n› gösteren semptom ve bulgular

A) Provakasyonla spontan oluflan a¤r›ya benzer 
bafla yay›lan a¤r›n›n oluflumu.

1) Bu boyun hareketi ve/veya uygunsuz bafl 
pozisyonu ile oluflabilir.

2) Semptomatik tarafta üst servikal veya 
oksipital bölgeye eksternal bas› ile oluflturu-
labilir.

B) Boyun hareket geniflli¤inde k›s›tl›l›k,
C) Ayn› tarafl› nonradiküler tarzda boyun, omuz, 

kol a¤r›s›; nadiren radiküler tarzda olabilir.Ta-
n› için A1 yada A2’nin kesin varl›¤› gereklidir, B ve C des-
tek amaçl›d›r.

II. Diagnostik anestetik bloklarla destekleyici kan›t.
III.Bafl a¤r›s› taraf de¤ifltirmeksizin hep ayn› tarafl›

d›r (7).

Uluslaras› Bafl a¤r›s› Derne¤i taraf›ndan 2004 y›l›nda ya-
y›nlanan Uluslararas› Bafl a¤r›s› S›n›flamas›, Servikojenik
Bafl a¤r›s› Tan› Ölçütlerini kapsamaktad›r. Bu tan› kriteri
Uluslararas› Servikojenik Çal›flma Grubu tan› ölçütlerin-
den farkl›l›klar içermektedir.

Servikojenik Bafl a¤r›s› Tan› Ölçütleri. 
A. Boyundaki bir kayna¤a ba¤l› olarak ç›kan, bafl›n

bir yada daha fazla bölgesinde hissedilen, C ve D ölçütleri-
ni karfl›layan a¤r›

B. Servikal omurgada veya boyunun yumuflak dokula-
r›nda bafl a¤r›s›na sebep olaca¤› bilinen ya da genel olarak
böyle kabul edilen bir bozukluk veya lezyonun varl›¤›n›n
klinik, laboratuvar ve/veya görüntüleme yöntemleri ile ka-
n›tlanmas› 

C. A¤r›n›n boyun hastal›¤›na veya lezyonuna ba¤l› ol-
du¤unun afla¤›dakilerden en az birine dayanan kan›t›:

1. boyunda a¤r›ya sebep olan bir kayna¤a ait 
klinik bulgular›n gösterilmesi

2. servikal bir yap› ya da bunun sinir uzant›s›n›n 
plasebo veya uygun maddelerle diagnostik 
blokaj› sonras› bafl a¤r›s›n›n ortadan kalkmas›

D. A¤r›, neden olan hastal›k veya lezyonun baflar›yla
tedavi edilmesinden sonraki 3 ay içerisinde geçer.

Notlar:
1. Üst servikal omurgan›n tümörleri, k›r›klar›, enfeksiyon-
lar› ve romatoid artritin bafl a¤r›s› nedeni oldu¤u henüz ke-
sin olarak gösterilememifltir,  e¤er tek tek olgularda a¤r›-
n›n nedeni olduklar› gösterebilirse geçerli nedenler olarak
kabul edilebilirler. Servikal spondiloz ve osteokondrit, B
ölçütünü karfl›layan geçerli nedenler olarak kabul edilmez-
ler. E¤er neden miyofasiyal duyarl› noktalar ise, bafl a¤r›-
s› 2. Gerilim-tipi bafl a¤r›s› bafll›¤› alt›nda s›n›flanmal›d›r.

2. C1 ölçütü için kabul edilebilir klinik bulgular›n güvenir-
lik ve geçerlili¤inin gösterilmifl olmas› gereklidir. Önümüz-
deki dönemdeki görev, böylesi güvenilir ve geçerli ifllemsel
testlerin tan›nmas›d›r. Boyun a¤r›s›, yerel boyun duyarl›l›-
¤›, öyküde boyun travmas›n›n bulunmas›, a¤r›n›n mekanik
olarak fliddetlenmesi, tek tarafl› olmas›, birlikte omuz a¤-
r›s›n›n da bulunmas›, boynun hareket aç›s›n›n azalmas›,
boyundan bafllamas›, bulant›, kusma, fotofobi vb gibi kli-
nik özellikler servikojenik bafla¤r›lar›na özgü de¤ildir.
Bunlar servikojenik bafl a¤r›s›n›n özellikleri olabilirler
ama bozukluk ile bafl a¤r›s› nedeni aras›ndaki iliflkiyi ta-
n›mlamazlar.

3. Bafl a¤r›s›n›n ortadan kalkmas› demek tamamen yok ol-
mas› demektir, bu görsel analog ölçekte (VAS) s›f›r skoru
demektir. Bununla birlikte , a¤r›n›n 100-puanl› VAS da
5’in alt›nda olacak flekilde %90 dan çok azalmas›yla da
C2 ölçütünün karfl›land›¤› kabul edilebilir (8).

Tan›y› destekleyici tetkikler ve muayene yöntemleri:
Rutin X-ray görüntülemede servikojenik bafl a¤r›s›nda pa-
toloji bulunamam›flt›r. Kraniyal CT, serebral anjiografi,
servikal miyelografi ve servikal spinal MRI da patoloji bu-
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lunamam›flt›r (9). Kas-iskelet sistemi muayenesinde bafl
a¤r›s›n›n ortaya ç›kmas› etyolojiye yönelik tan›y› düflündü-
rebilece¤i ve statik boyun görüntüleme yöntemlerinin tefl-
histe rolü olmad›¤› belirtilmifltir (10). Migren, servikojenik
bafl a¤r›l› ve kontrol grubu hastalar›n›n yer ald›¤›, iskelet
kas sistemine ait bozulman›n tespit edildi¤i karfl›laflt›rma-
l› çal›flma yap›lm›flt›r. Servikojenik bafl a¤r›l› hastalarda
servikal fleksiyon-ekstansiyon testinde k›s›tl›l›k ve manuel
muayene ile üst ekstremite servikal eklem disfonksiyonu ve
kas sertli¤i di¤er hasta gruplar›ndan daha fazla oldu¤u
tespit edilmifltir. Ay›r›c› tan›da testlerin duyarl›l›¤›n›n
%80 oldu¤u belirlenmifltir (11). Servikojenik bafl a¤r›s›
ay›r›c› tan›s›nda kullan›lmak üzere servikal fleksiyon ro-
tasyon testinin validasyon çal›flmas› yap›lm›fl ve  %91 ora-
n›nda sensitif ve %90 oran›nda spesifik oldu¤u tespit edil-
mifltir (12). Servikal diskografilerde patoloji raporlayan-
lar vard›r ancak servikal spondiloz ve osteokondritis geçer-
li sebep olarak kabul edilmemektedir. Kontrollü çal›flmalar
bafl a¤r›s› olmayanlarda da bu de¤iflikliklerin yayg›n oldu-
¤unu göstermektedir.

AYIRICI TANI
Migrende bafl a¤r›s› unilateraldir ve taraf de¤ifltirme görü-
lür, bazan sa¤ bazan solda ortaya ç›kar. Buna karfl›n ser-
vikojenik bafl a¤r›s›n›n önemli özelliklerinden birisi her za-
man ayn› tarafta olmas›d›r. Aural› migrenlilerin tümü, au-
ras›z migrenlilerin ise yaklafl›k olarak tümünde taraf de-
¤ifltirme önemli bir bulgudur. Servikojenik bafl a¤r›s› bo-
yundan ve bafl›n posterior alanlar›ndan bafllar ve öne do¤-
ru yay›l›r. Bu da genellikle bafl›n anterior bölgelerinden
bafllayan migrenden ayr›lmas›nda yard›mc› olur
(13,14,15,16,17). Gerilim bafl a¤r›s› ise bilateraldir. Mig-
ren ve gerilim bafl a¤r›s› mekanik olarak provake edilemez.
Diagnostik sinir bloklar› ile a¤r›n›n ortadan kalkmas› mig-
ren ve gerilimde gözlenmez. Blok yap›lan yerde a¤r› azal-
mas› bulunsa bile servikojenik deki kadar belirgin de¤ildir
ve frontalde a¤r› azalmas› elde edilemez (16). Taraf de¤ifl-
tirmeyen, uzun süreli,  otonomik semptomlar›n da efllik
edebildi¤i tek tarafl› bafl a¤r›s› olan hemikrania kontu-
nia’n›n da ay›r›c› tan›da düflünülmesi gereklidir. Hemikra-
niya kontuniada  a¤r› okulofrontotemporal  bölgeden bafl-
lar ve burada yo¤unlafl›r. Oysa servikojenik bafl a¤r›s›nda
a¤r› boyundan bafllayarak öne do¤ru yay›l›r. ‹ndometazine
yan›t vermesi, hemikraniya tan›s› için de¤erlidir (2,
18,19,20).

Oksipital nevraljiden ay›r›c› tan› yapmam›z gerekebilir.
Oksipital nevralji, büyük, küçük ve üçüncü oksipital siniri
içerebilir. A¤r›, etkilenmifl sinirin yay›ld›¤› alana lokalize-
dir. Servikojenik bafl a¤r›s›nda oldu¤u gibi büyük oksipital
sinirin yay›ld›¤› alan d›fl›nda  örne¤in frontal alanda hisse-
dilemez. Nevraljinin karakteristi¤i oldukça k›sa süreli, ba-
t›c› ve fliddetli olmas›d›r. Servikojenik bafl a¤r›s› uzun sü-
reli, bazen devaml› ve orta fliddettedir. Oksipital nevralji
bizzat sinirin bozuklu¤una iflaret eder. Servikojenik bafl
a¤r›s›nda ise patolojinin nerede oldu¤u bilinmemektedir.
Farkl› olgular›n geçen y›llarda oksipital nevralji olarak ya-
y›nland›¤› unutulmamal›d›r, bu olgular›n içinde servikoje-

nik bafl a¤r›lar› da yer almaktad›r.

Boyun-dil (Neck-tongue) sendromu, bafl›n aniden döndü-
rülmesi ile presipite olan  ayn› zamanl› boynun üst taraf›
ve dilde uyuflma ile karakterize tablodur. Bunun süresi sa-
niyeler ya da dakikalar sürer.

Kraniyoservikal distoni de devaml› kas kontraksiyonlar›
distonik a¤r›ya neden olabilir. Tipik tonik ve fazik kas
kontraksiyonunun görülmesi tan›y› koydurur.

Retrofarengeal tendinitis, boynun arkas›nda a¤r› ile karak-
terizedir, bafl›n arkas›na kadar yay›l›r, unilateral de olabi-
lir. Bafl›n arkaya ekstansiyonu, yutma ile a¤r›da art›fl ola-
bilir. Servikal verterba transvers ç›k›nt›lar›nda palpasyon-
la hassasiyet olabilir. Görüntüleme çal›flmalar›nda  (C1-
C4) seviyesinde prevertebral yumuflak dokuda eriflkinde
>7mm den fazla  kal›nlaflma bazen da kalsifikasyon görü-
lür.

Karotid disseksiyon aniden oluflur s›kl›kla travma yada ba-
z› egzersizlerden sonra ortaya ç›kar.  Ani, tek tarafl›, bo-
yun ve yüzde baflta a¤r›ya neden olur. Etkilenen tarafta
Horner belirtisi görülür semptom ve bulgular 1 saat ile 30
gün kadar sürebilir beyin enfarkt›na neden olabilir.  Servi-
kal ekstrakranial arterlerin Doppler,  MRI veya anjiogra-
fisi ile teflhis konulur (2,21).

TEDAV‹
Servikojenik bafl a¤r›s› tedavisi iki ana bafll›k alt›nda ince-
lenebilir:
A-‹nvazif olmayan yöntemler:

1-Farmakolojik tedavi
2-Fizyoterapi
3-TENS

B- ‹nvazif yöntemler:
1-Tedavi amac› ile uygulanan tekrarlayan aral›k-

l› lokal anestetik injeksiyonlar›
2-Botoks A toksini injeksiyonlar›
3-Epidural steroid, hipertonik NaCl solüsyonu, lo-

kal anestetik injeksiyonlar›.
4-Radyofrekans yöntemleri
5-Dorsal kord stimülasyonu
6-Cerrahi ve di¤er

1- Farmakolojik tedavi: Basit analjezikler, NSA‹‹’lar s›k-
l›kla bafllang›ç safhas›ndaki servikojenik bafl a¤r›s› olgula-
r›nda kullan›lmaktad›r. Etkinli¤ini araflt›ran çal›flmalar
henüz yoktur. Morfin benzeri ajanlar›n marginal bir etkisi
vard›r. Servikojenik bafl a¤r›s›nda önerilmez. Ergotamin
ve oksijen inhalasyonu etkili de¤ildir (22). Triptanlar etki-
li de¤ildir. Bilimsel olarak gösteren çal›flmalar henüz yok-
tur. Hemikraniya kontinua’y› ekarte etmek için indometa-
zin verilebilir. 
A¤r› modulasyonuna etkilerinden dolay› amitriptilin verile-
bilir. Etkinli¤ini gösterir çal›flma servikojenik bafla¤r›s›n-
da yoktur. Komorbid olarak depresyon ve anksiyete varsa
ona yönelik antidepresanlar antidepresan dozunda verile-
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bilir. Antiepileptiklerin etkinli¤ini gösterir çal›flmalar yok-
tur.

2- Fizyoterapi denenmelidir. Bu tedavi yönteminin hafif
veya orta derecede etkisi baz› olgularda gözlenmifltir. Fiz-
yoterapinin boyun hareket geniflli¤inin artmas›nda faydas›
vard›r. ‹lerlemifl olgular›n tedavisinde fizyoterapi yetersiz-
dir. Ayr›ca fizyoterapinin etkisi zamanla s›n›rl›d›r.

3- TENS (Transkutanöz Elektriksel Nerve Stimulasyon)
tedavisi ile a¤r› fliddet ve s›kl›¤›nda kontrol grubuna göre
anlaml› düflüfl tespit edilmifltir. TENS tedavisi servikojenik
bafl a¤r›s›, oksipital nevralji ve miks bafl a¤r›s› olan hasta-
lara uygulanm›fl ve % 70-80 oran›nda tüm hasta grupla-
r›nda a¤r›y› azaltmada etkili bulunmufltur. TENS tedavisi
uygulanan  hastalarda, a¤r› s›kl›¤› ve frekans›n›n takibi ya-
p›lm›fl ve 1., 2. ve 3 ayda a¤r› fliddet ve s›kl›¤›nda anlaml›
azalma oldu¤unu göstermifllerdir (6).

B.1- Tekrarlay›c› lokal anestetik blok uygulamalar›:
Büyük oksipital sinir ve küçük oksipital sinirin lokal anes-
tetiklerle tekrarlay›c› blokaj› faydal› olabilmektedir. Tek-
rarlay›c› lokal anestetik bloklar›ndan sonra yaklafl›k alt›
ayl›k rahatlama periyodu elde edilmifl ve uygulamaya ait
komplikasyonlar gözlenmemifltir (23,24) (fiekil 1).

fiekil 1: Büyük ve küçük oksipital sinirlerin da¤›l›m 
alanlar› ve blok uygulama noktalar›

2- Botoks A toksini uygulamalar›: Botoks toksini, asetilko-
lin sal›n›m›n› engeleyerek kas kas›lmas›n› önler. Kas spaz-
m› ile olan a¤r›larda etkili olabilmektedir. Servikojenik
bafl a¤r›s›nda etkisi, uygulama lokalizasyonu ve dozu ile il-
gili yeterli bilgi yoktur. Ayr›ca baz› çal›flmalarda, a¤r›l›
sendromlarda intramusküler uygulamalar›n›n plaseboya
üstün olmad›¤› gösterilmifltir (6).  

3- Epidural ve transforaminal steroid uygulamalar›: Gö-
rüntüleme yöntemleri ile tespit edilen santral veya lateral
kanalda spinal stenoz, disk hernisi gibi patolojik bulgula-

r›n da efllik etti¤i vakalarda epidural kortikosteroid uygu-
lama endikasyonu vard›r. Steroidler antienflamatuar ve
analjezik etkileri nedeni ile bu hastalarda iyilik sa¤layabil-
mektedir. ‹yilik elde edilen hastalarda uygulamalar üç de-
faya kadar tekrarlanabilir. Epidural steroid uygulanan
hastalar daha agresif fizyoterapi yöntemlerini de tolere
edebilirler (25,26). Ancak bu yöntemlerin uygulanmas› ba-
z› riskleri de beraberinde getirdi¤i için deneyimli kifliler ta-
raf›ndan uygulanmal›d›r (fiekil 2).

fiekil 2: Servikal transforaminal steroid enjeksiyonu. Ön-
arka fluroskopik görüntü.

4- Radyofrekans yöntemler: Servikal vertebran›n fasetle-
rinden kaynaklanan servikojenik bafl a¤r›lar›nda radyofre-
kans ile medial dal denervasyonlar› kullan›labilmektedir.
‹ki defa uygulanan diagnostik bloklardan sonra a¤r›n›n
geçmesi durumunda radyofrekans yöntemi ile servikal fa-
set denervasyonu uygulanabilmektedir. Bu ifllemin uygu-
land›¤› hastalarda ortalama 422 günlük a¤r›s›zl›k elde
edilmifltir (27,6). Bir baflka çal›flmada ise servikojenik bafl
a¤r›s› tan›s› alan hastalara  ayn› taraf C2-C6 seviyesinde
faset denervasyonu uygulanm›fl ve üç ayl›k period sonras›
kontrol grubundan farkl› olmayan sonuçlar elde etmifller-
dir (28).   Servikojenik bafl a¤r›s› tan›s› alm›fl ve diagnos-
tik bloklara %50 den fazla a¤r› azalmas› olarak cevap ve-
ren hastalara, radyofrekans yöntemi ile servikal zigapofi-
zeal nörotomi uygulanm›fl ve bir y›l›n sonunda  22/30 has-
tan›n a¤r›s› %73.3 azalm›flt›r (29).

Kronik servikojenik bafl a¤r›l› hastalarda nedene yönelik ve
dikkatli hasta seçimi yap›l›rsa, radyofrekans yöntemi teda-
vide etkili olarak kullan›labilir.

5- Dorsal kord stimülasyonu:  Epidural alana yerlefltirilen
elektrotla hastaya stimulus verilir. Test stimulasyonunda
a¤r›l› alanda gerekli cevap al›nd›ktan sonra hastalara sub-
kütan kal›c› puls jeneratör yerlefltirilir.

6- Cerrahi prosedürler: Cerrahi  prosedürler, büyük oksipi-
tal sinire yönelik serbestlefltirme operasyonlar›, nörekto-
miler, stabilizasyon, dekompresyon operasyonlar› fleklinde
özetlenebilir (30). 
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