
Yüz ağrısı terimi; ağız boşluğu, dişler, maksilla, man-
dibula, sinüs, orbita, baş bölgesi, yüzün nasal bölü-
mü ve boyun bölgesinde yer alabilen ağrıları kapsar. 
Yüz ağrısına, öncelikle trigeminal sinir kaynaklı sinir 
lifleri aracılık edebileceği gibi, diğer duyu sinirleri ve 
sinir lifleri de yüz ağrısının iletiminde rol oynayabilir.

Yüz ve boyun ağrıları bir hastalığa sekonder ortaya 
çıkabileceğinden, hastanın kontrastlı ve kontrastsız 
kraniyal MRI ve MR anjiyogram ile araştırılması gere-
kir. Trigeminal nevralji vakalarının ve ağrılı trigeminal 
nöropatilerin %15 kadarı serebellopontin köşe lez-
yonları (neoplazmalar (epidermoid tümör (en sık), 
vestibüler şivanom), demiyelinizan hastalıklar) ile 

ilişkilidir.[1] Ayrıca, posterior fossa arteriyovenöz mal-
formasyonlar ve kitle lezyonları, kraniyal veya servi-
kal nevraljiler olarak da ortaya çıkabilir.

Bu makalede, daha az sıklıkla karşılaşılan yüz ve bo-
yun ağrı sendromlarından bahsedilecektir.

A) Yüz Bölgesinde Nadir Görülen Ağrı 
Sendromları

1) Nasosiliyer Nevralji (Charlin’s Sendromu)
Anatomi 
Nasosiliyer sinir, trigeminal sinirin (CN V) oftalmik da-
lından köken alır. Nasosiliyer sinir daha sonra poste-
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rior ethmoidal, anterior ethmoidal, long siliyer sinir, 
siliyer ganglionla bağlantı siniri ve infratrochlear dal-
lara ayrılır. Nazosiliyer sinirin dalları; kornea, göz ka-
pakları, konjonktiva, etmoid hava hücreleri ve burun 
boşluğunun mukozası gibi gözü çevreleyen yapıların 
duyusal innervasyonunu sağlar. 

Siliyer ganglion gözün arkasında yer alan bir para-
sempatik bir gangliondur. Siliyer gangliona üç tip 
akson girer, ancak burada sadece preganglionik pa-
rasempatik aksonlar sinaps yapar. Duyusal lifler nazo-
siliyer sinirden, postsempatik lifler superior servikal 
gangliondan ve preganglionik parasemptaik lifler ise 
okulomotor (CN III) sinirden gelir.

Klinik
Nasosiliyer Nevralji; nasosiliyer sinirin ve siliyer gang-
lionun disfonksiyonu olarak ortaya çıkar. 45–60 da-
kikada pik yapan; alın, burun ve maksiller bölgeye 
yayılan şiddetli oküler veya retroorbital ağrı ile karak-
terizedir. Etkilenen tarafta gözde kızarma, yaşarma, 
burunda tıkanıklık, akıntı eşlik eder.

Oküler bölgede tek taraflı, ani başlangıç ve çok şid-
detli ağrı olarak ortaya çıkan atağı ile küme tipi baş 
ağrısına benzemektedir. Ancak, mevsimsel patern 
göstermemesi, dokunma ile atağın tetiklenebilmesi 
ve atak sırasında şiddetli göz inflamasyonun olması 
(kırmızı göz) ile küme tipinden ayrılabilir (Tablo 1). 

Tedavi 
Medikal tedavisinde, tıpkı trigeminal nevraljide oldu-
ğu gibi antikonvulzanlar (karbamazepin, okskarba-
zepin, gabapentin) yer almaktadır. Dirençli vakalarda 
nasosiliyer ganglion bloğu önerilmektedir.[1]

2) Slunder’in Nevraljisi (Sfenopalatin Nevralji)

Anatomi 
Sfenopalatin gangliyon, pterigopalatin fossada bu-
lunan parasempatik bir gangliondur. Duyusal lifler 
maksiler sinirin iki adet sfenopalatine dalı ile gelirken, 
postganglionik sempatik lifler derin petrosal sinir ile 
bu gangliona gelir. Preganglionik parasemptaik lif-
ler ise greater petrosal sinir ile bu gangliona ulaşır 
ve burada sinaps yapar. Bu ganglion, gözyaşı bezini, 
paranazal sinüsleri, burun boşluğu ve farenks muko-
zasının bezlerini, diş etini ve sert damak mukozasını 
ve bezlerini besler.

Klinik
Posterior etmoid ve sfenoidal sinüs enfeksiyonu, trav-
ma veya orta konkadaki septumun gangliona teması 
gibi nedenler sfenopalatin ganglion disfonksiyonuna 
yol açar. Hastada; göz çevresi ve burun kökünden baş-
layarak, maksiler bölgeye ve dişlere yayılan, tek taraflı, 
orta derece şiddette, yanıcı veya sıkıştırıcı bir ağrı or-
taya çıkar. Ağrı atakları saatler veya günler sürebilen 
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Tablo 1. Nasosiliyer nevralji ile küme tipi baş ağrısı ile arasındaki farklar

 Nasosiliyer Nevralji Küme Tipi BA

Alkol başlatıcı ataklar Hayır Evet
Dokunma ile tetiklenen ataklar Evet Hayır
Mevsimsel atak paterni Hayır Evet
Ciddi Göz inflamasyonu Evet Hayır
Sfenopalatin ganglion blok ile rahatlama Hayır Evet
Nasosiliyer ganglion blok ile rahatlama Evet Hayır



epizodik veya sürekli olabilir. Ağrıya ipsilateral otono-
mik, motor veya duyusal belirtiler eşlik edebilir. 

Ağrı lokalizasyonu ve atak sırasında eşlik eden oto-
nomik bulgular nedeniyle küme tipi baş ağrısına 
benzemektedir. Ancak, oksiyen tedavisine yanıtsız-
lık, hafif- orta şiddette ağrı kliniği ve atak süresinin 
daha uzun olması ile küme tipi baş ağrısından ayrılır 
(Tablo 2).

Tedavi 
Sfenopalatin nevraljili hastaların büyük çoğunda 
ganglion üzerinde stres yaratan (orta konka basısı, 
nazal septal deviyasyon, dental hastalıklar, nazal si-
nüzit gibi) faktörler yer almaktadır.[2] Bu nedenle alta 
yatan nedenin tedavisi ağrıda belirgin rahatlama 
sağlamaktadır. Eğer ganglion çevresi yapılarda bir 
hastalık tespit edilmemiş ise anti epileptik ilaçların 
(karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, prega-
balin) etkinliği gösterilmiştir. Ayrıca, sfenopalatatin 
ganglion bloğu ile geçici rahatlayan hastalarda ter-
mokougülasyonun[3] ve fenol ile nöroablasyonun[4] 
etkinliği gösterilmiştir.

3) Atipik Yüz Ağrısı (Persistan İdiyopatik Yüz 
Ağrısı) 

Klinik
Yüzde ağrı yeri tam lokalize edilemeyen, künt, kramp 
tarzda yüz ağrısıdır. Ağrı 3 aydan uzun ve günde 2 
saatten daha sürelidir. Yüzün tek tarafında olup, oto-

nomik bulgular eşlik etmez. Hastalar genelde orta 
yaşlı kadın hastalardır ve hastalığa depresyon, uyku 
bozukluğu eşlik edebilir. 

Ağrı yeri nedeniyle genellikle trigeminal nevralji ile 
karışabilmektedir. Ancak, ağrının karakterinin künt 
tarzda oluşu, belirli bir periferik sinir trasesi üzerinde 
olmayışı, ağrı atağının 2 saatten uzun sürebilmesi ile 
trigeminal nevraljiden ayrılır (Tablo 3).
 
Tedavi
Genellikle altta yatan psikopatolojik bir neden ol-
duğu için hastalar anti-depressan ilaçlarla ile tedavi 
edilmektedir. Tedavide ilk basamakta amitriptilin 
(başlangıç dozu 25 mg, 100 mg’ye kadar çıkılabilir) 
yer alır. İkinci basamakta SSRI, SNRI ve anti-konvül-
zanlar yer alır. İlaç tedavisine ek olarak bilişsel davra-
nışçı tedavi gerekebilir.

İlaç tedavisine dirençli vakalarda sfenopalatin gang-
lion bloğu etkili olabilmektedir. Bloktan fayda gören 
hastalarda sfenopalatin ganglion puls RF tedavisinin 
etklili olabildiği gösterilmiştir.[5]

4) Yanan Ağız Sendromu (Burning Mouth 
Syndrome, Glossodynia, Orodynia, Oral 
Dysaesthesia, Stomatodynia)

Klinik
Özellikle dilin ön 2/3’ünde olan, damak, dudak, yanak 
mukozası ve ağız tabanı gibi diğer mukozal yüzeyle-
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Tablo 2. Slunder’in Nevralji ile küme tipi baş ağrısı arasındaki farklılıklar

 Slunder’in Nevralji Küme Tipi BA

Ağrı tipi künt, yanıcı,  süreğen Keskin, zonklayıcı, bıçaklayıcı
Şiddeti Orta-çok şiddetli Çok şiddetli
Atak sıklığı Günde 1–10 kez veya devamlı Günde 1–8 kez
Atak süresi Birkaç saatten birkaç güne 15–180 dakika
Oksijene tedavisine yanıt Yanıtsız Yanıt mevcut

Tablo 3. Atipik yüz ağrısı ile trigeminal nevralji arasındaki farklılıklar

 Atipik yüz ağrısı Trigeminal nevralji

Ağrı karakteri Süreğen, künt, kramp Ani, aralıklı, şimşekvari
Ağrısız aralıklar Nadiren Genellikle
Ağrının yeri Trigeminal sinirin örtüşen dalları Trigeminal sinirin bir dalı
Atak başlatıcı alan Yok Var
Altta yatan psikopatoloji Var Yok



lı, künt, kramp şeklinde ağrı sendromudur. Atipik 
odontalji hastaların büyük çoğunluğu kadındır. Ati-
pik odontalji herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, an-
cak yaşamın beşinci dekatında en yüksek insidansa 
sahiptir. Altta yatan psikopatolojik bir durum sıklıkla 
vardır.

Ağrı yeri nedeniyle trigeminal nevralji ile karışabil-
mektedir. Ancak ağrının devamlı, künt ve kramp 
tarzda olması ve ağrısız zaman aralığın olmayışı ile 
trigeminal nevraljiden ayrılır (Tablo 4). 

Tedavi
Medikal tedavisinde anti-depresanlar (SNRI,TAD) 
ve anti-konvülzanlar (gabapentin, pregabalin) ve-
rilmektedir. Ayrıca, İlaç tedavisine ek olarak bilişsel 
davranışçı tedavi gerekebilir. 

Girişimsel tedavi planlanırken, öncelikle ağrırlı böl-
genin lokalize edilip pamuk ile kurutulup, topikal 
benzokain jel sürülmesi ve rahatlama durumun de-
ğerlendirilmesi gerekir. Eğer rahatlama olmaz ise 
ağrılı diş ve çevresine lokal anestezik enjete edilip, 
yanıtın değerlendirilmesi gerekir. Eğer yanıt alınmaz 
ise, ağrı olan tarafta stellat ganglion bloğu planlana-
bilir.[11]

6) Nervus İntermedius Nevraljisi

Anatomi 
Nervus intermedius, fasiyal sinirin motor dalı ile ves-
tibulokoklear sinir (CN VIII) arasında yer alan, fasiyal 
sinirin (kraniyal sinir VII) parçasıdır. Fasiyal sinirin 
duyusal ve parasempatik liflerini taşır. Fasiyal kanala 
ulaştığında genikulat ganglionda fasiyal sinirin mo-
tor kökü ile birleşir. 

Nervius intermedius; visseral efferent (parasem-
patik), visseral afferent (tad duyusu) ve somatik af-
ferentleri (iç kulağı, orta kulağı, mastoid hücreleri, 
östaki borusunu ve kulak kepçesinin bir kısmının du-
yusu) içerir.

ri kapsayan, hafif- orta şiddette, aralıklı veya sürekli, 
yanma, haşlanma veya karıncalanma ile karakterize 
ağrılı tablodur. Şikayetler tek taraflı olabileceği gibi 
genellikle bilateral ve simterik olma eğilimindedir.

Yeme, içme ve konuşma semptomları etkiler (arttıra-
bilir/azaltabilir). Ayrıca, stres ve yorgunluk semptom-
ları arttırabilir. Ağrının başlangıcı kademeli veya ani 
olabilir. Kadınlarda 7–8 kat daha sık ve genellikle 5. 
dekat sonrası görülür.

Yanan ağız sendromundan sorumlu olan patofiz-
yoloji belirsizliğini korumaktadır ve çoğu durum-
da varsayılan nedenler çok faktörlüdür. Yanan ağız 
sendromu olan hastalarda, ağız muayenesi tama-
men normal olmasına rağmen, altta yatan beslenme 
bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar, alerjik stomatit, 
ağız kuruluğu, diyabetes mellitus, menopoz ve diğer 
endokrinopatiler sıklıkla karşılaşılabilmektedir.

Tedavi
Medikal tedavi altta yatan nedene göre değişebil-
mektedir. Sistemik tedavilerde alfa lipoik asit, salgı 
stimulanları (pilokarbin, sevimelin), anti-depresan-
lar (TAD, SSRI, SNRI) ve anti-konülzanlar (pregabalin, 
gabapentin) verilmektedir. Ayrıca, bir benzodiazepin 
olan klonazepamın etkili olduğu gösterilmiştir. Topi-
kal tedavilerde ise; benzidamin hidroklorür topikal 
antifungal, topikal kapsaisin (%0.025 krem) öneril-
mektedir. Ayrıca klonezepamın topikal olarak ağızda 
çiğnenip tükürülmesi ile fayda gösterilmiştir.[6]

Girişimsel tedavide ise, lingual sinir bloğunun,[7] 
mandibular sinir bloğunun,[8] stellat ganglion bloğu-
nun[9] ve botulinium toksin enjeksiyonunun[10] etkili 
olduğu vaka raporlarında gösterilmiştir. 

5) Atipik Odontalji

Klinik
Tek bir dişte veya çevresinde özellikle maksillar böl-
gede olan, süreğen, değişken şiddette, tek taraf-
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Tablo 4. Atipik odontalji ile trigeminal nevralji arasındaki farklılıklar

 Atipik odontalji Trigeminal nevralji

Ağrı karakteri Süreğen, künt, kramp Ani, aralıklı, şimşekvari
Ağrısız aralıklar Nadiren Genellikle
Ağrının yeri Bir diş ve çevresi Trigeminal sinirin bir dalı
Atak başlatıcı alan Yok Var
Altta yatan psikopatoloji Var Yok



Klinik
Kısa süreli, kulağın derinliklerinde hissedilen, parok-
sismal, çok şiddetli ağrı ataklarından oluşur. Ağrısız 
periyotlar mevcuttur. Kulak kanalının arka duvarı, 
kulak kepçesi atak için tetik bölgesi olabilir. Ağrı kes-
kin veya yanıcı olabilir. Gözyaşı veya tükürük salgıla-
masında, özellikle acı tad olmak üzere tat algısında 
değişiklikler olabilir.

Tedavi
Trigeminal nevralji tedavisinde olduğu gibi anti epi-
leptik ilaçlar (karbamazepin, okskarbazepin, gaba-
pentin, pregabalin) tedavide etkindir.

7) Ramsay Hunt Sendromu 

Klinik
Ramsay Hunt sendromu, genikulat ganglionun akut 
herpes zoster tutulumuna verilen addır. Triadı; şid-
detli kulak ağrısı, işitme kanalında veya kulak kepçe-
sinde veziküller, ipsilateral yüz felcidir. 

İpsilateral değişmiş tat algısı, lakrimasyon ve salivas-
yon değişikliği ve işitme bozuklukları (işitme azal-
ması, kulak çınlaması, hiperakuzi), vestibüler bozuk-
luklar (vertigo) görülebilir. Vesiküller; kulak kepçesi, 
dış kulak kanalı, timpanik membranda, yumuşak da-
makta, ağız boşluğunda, yüz ve boyunda meydana 
gelebilir. 

Tedavi
Fasiyel sinir paralizinin ve post herpetik nevraljinin 
engellemesi için tedavi agresif olmalıdır. Etkin antivi-
ral tedavi ve ağrı kesici tedavi önerilmektedir. Ayrıca, 
tekrarlı stellat ganglion bloğunun hem ağrıyı kesme-
de etkili olduğu hem de fasiyel sinir paralizini engel-
lediği gösterilmiştir.[12]

8) Red Ear Sendromu 

Klinik
Kulak kepçesi dahil tüm kulağı tutan, tek taraflı kulak 
kızarıklığı ve beraberinde ani yanıcı, batıcı, bıçak sap-
lanır tarzda ağrı ile ilişkilidir. Atak süresi değişkenlik 
göstermekte olup, ortalama 30-60 dakikadır (15 sani-
ye–4 saat). Günde 1-20 atak görülebilir. Ataklar sıcak, 
egzersiz, kulağın ovulması, saç tarama gibi uyarılar 
ile tetiklenebilir.

Bu hastalarda sıklıkla migren, trigeminal otonomik 
sefaljiler, temporamandibuler bozuklukları veya ser-
vikal spondiloz öyküsü olabilir. 

Tedavi
Medikal tedavi alta yatan patolojiye göre değişken-
lik göstermektedir. NSAİİ (indometazin), TAD (imip-
ramin), beta blokörler (propranolol), kalsiyum kanal 
blokörleri (verapamil), anti konvülsanlar (gabapen-
tin) ve SSRI’lar etkin bulunmuştur.

Ayrıca dirençli vakalarda greater auricular sinir bloğu 
ve C2-C3 sinir bloğu etkilidir.[13]

9) Frey’s Sendromu (Auriculotemporal Syndrome)

Anatomi
Aurikülotemporal sinir; mandibular sinirin (V3) sü-
perfisiel temporal arter ve ven ile birlikte giden ve 
temporamandibular eklemin ve şakak bölgesinin 
duyusal innervasyonunu sağlayan bir daldır. 

Ayrıca, otik gangliondan gelen postganglionik para-
sempatik lifler, aurikülotemporal sinir vasıtasıyla pa-
rotis beze gelir. 

Klinik
Parotis apsesi, travma, çene cerrahisi veya paroti-
dektomiden sonra parasempatik sinir lifleri hasarla-
nabilir. Yeniden inervasyon sonrasında anormal sinir 
bağlantıları oluşur. Tükürük salgılanması uyarıldığın-
da, bu anormal sinir bağlantılar nedeniyle lokal ter 
bezleri aktive olur ve hastanın yanağı kızarır, nemli 
hale gelir. 

Frey sendromu, çiğneme veya tad uyarısı sonrası 
aurikulotemporal sinirin dağılımı boyunca yüz kızar-
ması ve terleme ile karakterizedir. Aurikulotemporal 
sinir trasesinde yanıcı bir ağrı da olabilir. 

Tedavi 
Minör Testi ile (iyot- nişasta testi) anormal innervas-
yon olan yer belirlenip, bu bölgeye uygulanan botu-
linium toksin enjeksiyonunun tedavide etkili olduğu 
gösterilmiştir.[14]

10) Eagle Sendromu 

Klinik
Eagle sendromu (stilohyoid sendrom), anormal şekil-
de uzamış stiloid proses, kalsifiye stilohyoid ligament 
veya her ikisi ile internal karotid arter ve glossofarin-
geal sinirin dallarına baskıdan kaynaklanır.

Eagle sendromunun ağrısı keskin ve bıçak saplanır 
tarzdadır. Mandibulanın hareketi veya boynun dön-
mesi ile ortaya çıkar. Ağrı, mandibula açısının altında 
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teral bölümünde saniyelerle dakikalar arasında süren 
paroksizmal keskin, bıçak saplanır tarzda ağrı atakları 
vardır. Ağrı tek taraflıdır ve tiroid kıkırdağından man-
dibula altına ve bazen tüm kulağa yayılabilir. 

Ağrı, sinirin tirohiyoid membran ya da tiroid kıkırda-
ğın palpasyonu ile ortaya çıkarılabilir. Ağrı atakları 
konuşarak, yutarak, öksürerek, sesi zorlayarak veya 
başını çevirerek de oluşabilir.

Tedavi 
Tedavi önerileri vaka raporlarına dayanmaktadır. 
Karbamazepin, gabapentin ve amitriptilinin etkili 
olduğu bildirilmiştir.[17] Sinirin, tirohyoid membran 
üzerinde bloklanması uzun süreli ağrı kesici sağladı-
ğı bildirilmiştir.[18]

3) Omohyoid Sendromu

Klinik
Supraklaviküler bölgede, sternokleidomastoid kasın 
klavikulaya yapışmasının hemen yanında ve üstünde 
bir noktada ağrı ile başvururlar. Ağrı genellikle antero-
lateral boyuna yayılır ve omohyoid kasın hareketi ile 
artar (yutkunma, konuşma). Bazen bu bölgede yut-
kunmayla ortaya çıkan kitle şikâyeti ile başvururlar.

Tedavi
Kasın inferior kısmı; sternoklavikular kasın laterali, 
klavikulanın superiorından palpe edilerek tetik nokta 
enjeksiyonu uygulanır.[19] Ayrıca, litaratürde omohyo-
id kasına yönelik botulinium toksin enjeksiyonunun 
etkili olduğu gösterilmiştir.[20] Dirençli vakalarda cer-
rahi transeksiyon uygulanabilir. 

4) Boyun-Dil Sendromu

Klinik
Başın ani rotasyonu sonrası oluşan tek taraflı oksiput-
ta veya üst servikalde boyun ağrısı ve beraberinde 
aynı tarafta dilde uyuşma, parestezi hissi olarak ta-
nımlanır. 

Atlantoaksiyel ekleminde geçici subluksasyonun ek-
lem kapsülünü sıkıştırması boyun ağrısına; bu böl-
geye yakın komşuluğu olan C2’nin ventral dalı dil 
semptomlarına neden olur.

Bu semptomlara ek olarak dizartri, disfaji, kulakta 
basınç hissi, parmaklarda parestezi gibi başka semp-
tomlar eşlik edebilir. 

Tedavi 
NSAİİ, boyunluk, fizik tedavi uygulamaları denebilir.

başlar ve tonsiller fossa, temporomandibular eklem 
ve dilin tabanına yayılır. İnternal karotid arter basısı 
nedeniyle paryetal/periorbital ağrı, görme bozuk-
lukları ve senkop, horner sendromu, karotis arter 
disseksiyonu, inme, geçici iskemik atak, işitme kaybı, 
kulak çınlaması bildirilmiştir.

Tedavi
Birçok hasta, stilohyoid ligamanın stiloid prosese 
bağlandığı noktaya yönelik tekrarlı terapötik enjek-
siyona (Peristyloid Steroid Enjeksiyonu) yanıt verir. 
Ayrıca, tekrarlı glossofarengeal sinir bloğu da etkilidir.
[15] Tekrarlı bloktan fayda gören hastalarda glossofa-
rengeal sinire Puls RF uygulaması etkin bulunmuştur.
[16] Dirençli vakalarda, cerrahi müdahale düşünülebilir.

B) Boyun Bölgesinde Nadir Görülen Ağrı 
Sendromları 

1) Hyoid Sendromu

Klinik
Hyoid sendromuı, stylohyoid ligamenti hyoid ke-
miğe yapışma yerinde kalsifikasyon ve inflamasyon 
nedeniyle olur. Mandibula altından başlayan ve an-
terolateral boyuna yayılan, çiğneme, başın dönmesi 
ve yutma ile tetiklenen ağrı durumudur. Ağrı keskin 
ve saplayıcı karekterdedir. Sıklıkla ipsilateral kulağa 
yansır. Bazı hastalar ayrıca farinkste yabancı cisim 
hissinden şikâyet edebilir.

Tedavi
Stylohyoid ligamentin, hyoid kemiğin büyük kornu-
suna yapışma yerine yapılan enjeksiyonların hastalı-
ğın tedavisinde oldukça etkin olduğu gösterilmiştir.[17]

2) Superior Laringeal Nevraljisi

Anatomi
Superior laringeal sinir, vagus sinirinin bir dalıdır. 
Laringeal mukozaya duyusal lifler sağlayan internal 
laringeal sinir (duyusal) ve krikotiroid kası innerve 
eden external laringeal sinir (motor) olmak üzere iki 
dala ayrılır.

İnternal laringeal sinir, superior laringeal arter ile 
birlikte tirohyoid membranı delerek, dilin tabanını, 
epiglotu ve gırtlak mukozasını duyusal innervasyo-
nunu sağlar.

Klinik
Superior larengeal nevraljisi; travma, cerrahi, infla-
masyon, üst solunum yolu enfeksiyonları veya viral 
enfeksiyonlar sonrası ortaya çıkar. Boynun Anterola-
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[21] Medikal tedavide; amitriptiline, anti-epileptik et-
kili olduğu bildirilmiştir.[22]

Atlantoaksiyal eklem ve C2 sinirine enjeksiyon dü-
şünülebilir.[23] Refrakter vakalar için üst servikal seg-
mentlerin servikal füzyonu gerekebilir.[24]

5) Akut Kalsifik Prevertebral Tendiniti

Klinik
Longus colli, longus capitis, anterior rectus capitis 
kaslarının üst liflerinin muskulotendinöz bileşkesin-
de kalsiyum hidroksiapatit birikiminine bağlı infla-
masyona bağlı gelişir. Hastalarda hafif ateş yüksel-
mesi, laboratuvar testlerinde hafif lökositoz ve hafif 
yükselmiş eritrosit sedimantasyon hızı gibi enflama-
tuar belirtiler tespit edilebilir.

Hastalar; akut, şiddetli, retrofarengeal bölgede lo-
kalize ağrı ile başvururlar. Ağrı ön boyun veya arka 
boyun ağrısı olarak hissedilir. Yutkunmayla şikâyetler 
artar (disfaji, odinofaji). Hastalar boyun hareketlerini 
yapmakta zorlanır.

Tedavi 
Hastalık, kendi kendini sınırlar. NSAID’ler ve hareke-
ti kısıtlayan boyunluklar birinci basamak tedavidir. 
Prognoz mükemmeldir.[25]

Dirençli vakalarda; longus coli kasına enjeksiyon yapı-
labilir. Hastaların yaklaşık %25’i enjeksiyondan sonra 
ağrının geçici olarak artması görülebilir.[26] Ancak, ret-
rofaringeal enfeksiyonunun, akut kalsifik prevertebral 
tendinit ile hem görüntüleme bulgularının hem de 
enflamatuar belirteçlerin benzer olabilmesi nedeniy-
le, enjeksiyon kararı alırken dikkatli olunmalıdır. 
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