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M‹YOFASYAL
A⁄RI SENDROMU
Dr. Sibel Eyigör*, Dr. Meltem Uyar**
Giriﬂ:
Muskuloskletal a¤r›, muskuloskletal
problemler içinde, morbiditenin
önemli nedenlerinden biri olarak say›labilir. Miyofasyal a¤r› sendromlar›
(MAS); bir veya daha çok kasta ve
/veya konnektif dokuda geliﬂen tetik
noktalar›, kas liflerinde gerginlik ve
bant ﬂeklinde oluﬂan doku sertlikleri
(Taut Bant-gergin bant), eklem hareketlerinde sertleﬂme ve k›s›tlanma,
güçsüzlük ve otonomik disfonksiyonla seyreden bölgesel a¤r›l› klinik
tablolard›r (1). Omuz kuﬂa¤›, boyun
ve bel bölgesindeki muskuloskletal
disabilitenin yayg›n nedeni olmas›na
ra¤men, genellikle hekimlerce göz
ard› edilmekte ve s›kl›kla yanl›ﬂ tan›lar alarak tedavi edilmeye çal›ﬂ›lmak-

tad›r. Önceleri miyozit, miyofasiit,
fibrozit veya yumuﬂak doku romatizmas› gibi isimler verilen a¤r›l› kas yak›nmalar›, ilk kez 1942 y›l›nda Travell taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ ve 1986
y›l›nda Fibromyalji Sendromundan
ayr› bir hastal›k olarak kabul edilmiﬂtir (2, 3, 4).

Epidemiyoloji:
MAS’un, yaﬂla birlikte prevalans›n›n
artt›¤› bilinmektedir. 30-49 yaﬂ aras›nda prevalans›n yüksek oldu¤u söylenebilir (4, 5). Bununla birlikte
MAS’›n toplumdaki gerçek prevalans›n› tespit etmek oldukça güçtür.
MAS’›n kronik a¤r›n›n en yayg›n nedeni oldu¤u ve kronik a¤r›l› hastalar-
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Merhaba
Türkiye ve Dünyan›n en so¤uk k›ﬂ günlerini geçirdi¤i bugünler, san›r›m
a¤r›l› hastalar›m›z›n say›s›n›da artt›rd›.. Özellikle kas-iskelet sistemi
hastal›klar›nda a¤r›y› ﬂiddetlendirici bir faktör olan so¤uk,
bültenimizde miyofasyal a¤r› sendromuna de¤inmemize yol açt›.
Dünyada ve ülkemizde önemli ölçüde iﬂ gücü kayb›, sa¤l›k harcamalar›na
neden olan fibromiyalji ve miyofasyal a¤r› sendromlar› ay›r›c› tan›
aç›s›ndanda hekimleri, neden oldu¤u a¤r›l› sendromlar aç›s›ndanda
hastalar› zorlamaktad›r. Bültenimizin bu say›s›n› Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›’ndan Yrd. Doç.
Dr. Sibel Eyigör’ün haz›rlad›¤› ‘’Miyofasyal A¤r› Sendromu’’ baﬂl›kl›
yaz›ya ay›rd›k.
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da %50-80 oran›nda MAS tespit edildi¤i rapor edilmiﬂtir. A¤r› ile ilgilenen merkezlerde bu oranlar daha da
yükselmektedir (5). Hastal›k 2:1-3:1
oran›nda kad›nlarda daha s›k olarak
görülmektedir.

Etiyoloji:
Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Primer olarak ortaya ç›kabilece¤i
gibi sekonder olarak da görülür.
MAS etiyolojisindeki en önemli faktörler, travma ve kaslara aﬂ›r› yüklenmedir (6,7). Akut travma sonucu kas
veya fasya içinde küçük, s›n›rlar› belli, hipersensitif alanlar oluﬂur. Tetik
noktalar aktif ya da latent olabilir.
Aktif tetik nokta klinik olarak, istirahat ya da palpasyonla a¤r›l›d›r, gergin
bir kas band› ve lokal seyirme yan›t›
içermerir. Bu noktalardan yola ç›kan
uyar›lar, santral sinir sistemini uyararak lokal veya yans›yan a¤r› oluﬂtururlar. Daha s›k görülen latent tetik
noktalar ise, spontan a¤r› d›ﬂ›ndaki
özelliklere sahiptir. Travma sonras›
kas içinde latent ﬂekilde kal›r, uyar›c›
faktörler ile aktif hale gelir (7,8).

Patofizyoloji:
MAS patofizyolojisinin temel ö¤esi
tetik noktalard›r. MAS ve tetik nokta
fenomeni hakk›nda bilgiler klinik
gözlemlere, çok s›n›rl› fizyolojik bul-

Â
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MAS’nu Uyar›c› Faktörler
1. Mekanik (immobilite, kötü yüklenme)
2. Yap›sal (bacak uzunluk farklar›, hiperlaksite)
3. Postür bozukluklar›
4. Beslenme (vitamin ve mineral eksikli¤i)
5. Metabolik (hiperürisemi vs)
6. Kan-elektrolit de¤iﬂiklikleri
7. Enfeksiyon (bakteriyel, viral, parazit)
8. Nörosirkulatuar
9. Lokal kompresyonlar (tuzak nöropati)
10. Alerjik durumlar
11. Çevresel (ortam ›s›s›)
12. Uykusuzluk
13. Anemi
14. Ruhsal (Anksiyete, depresyon, sekonder kazanç)
15. Ek hastal›klar (osteoartrit, romatoid artrit)
16. Endokrin (hipoglisemi, hipotiroidizm)

spazm ve iritan maddelerin ortama sal›n›m› ile a¤r› k›s›r
döngü halini almaktad›r. Baﬂka bir hipoteze göre; tetik
noktalar›n hipersensitivitesi, etkilenen kas› innerve eden
sinirin nöropatisidir. Nörolojik defisitli bir kasta sensitivite artar ve kontraksiyona neden olan impulslara artm›ﬂ
sensitiviteyle cevap verir. Nöropatik kasta asetilkoline
cevap ve sentivite artm›ﬂt›r. Tetik nokta formasyonu ve
a¤r› geliﬂimi strese karﬂ› oluﬂur ve lokal iskemi geliﬂir.
Etkilenen hücre çevresinde de¤iﬂikliklere neden olur ve
algojenik madde sal›n›mlar› olur. Bu de¤iﬂiklikler sonucunda motor ve sempatik aktivite art›ﬂ› ile geliﬂen MAS
tablosu ortaya ç›kar. Bu dönemde tetik nokta santral
sinir sitemine sinyaller gönderen a¤r›l› bir odak haline
gelir. Kas liflerindeki kontraksiyonlar yorgunlu¤a yol
açar. Zaman geçtikçe lokal kas fibrozisi oluﬂur. Travell ve
Simons MAS geliﬂimi için bir patolojik s›ra
oluﬂturmuﬂlard›r. Buna göre; akut kas zorlanmas› sonras›, kas›n lokalize bir bölümünde doku hasar›
oluﬂmakta, sarkoplazmik retikulum y›rt›klar› ve kalsiyum
iyonlar›n›n serbestleﬂmesi sonras› devaml› kontraksiyonlar ortaya ç›kmakta ve kas›n di¤er alanlar›nda artm›ﬂ zorlanmalarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nmaktad›r (8, 9,10, 11, 12).

gulara ve bunlarla ilgili teorilere dayanmaktad›r (2,6).
Tetik noktalar›n nas›l hipersensitif hale geldi¤i ve a¤r›y›
nas›l baﬂlatabildi¤i konusunda farkl› hipotezler öne
sürülmektedir. Yumuﬂak dokuya ilk travmadan sonraki
kanama, ekstrasellüler materyalin birikimi ve reabsorbe
edilmemesi ile dokudaki hassasiyetin art›ﬂ› olas› mekanizma diye düﬂünülmüﬂtür. Zamanla geliﬂen bu adezyonlar
kas›n kayma aktivitesini k›s›tlamakta, kas gerginli¤i,

Di¤er hipotezler;
Hasar havuzu teorisi: Mikrotravmalar›n hasar havuzuna
devaml› olarak uyar› göndermesi, bu birikim sonras› eﬂik
alt›nda kalan a¤r› ve klinik semptomlar›n görülür hale
gelmesi hipotezidir.
Kas›n iskemik spazm›: Fiziksel travma, intrasellüler
kalsiyum sal›nmas›na ve kas›n lokalize bölgesinde anormal kontraksiyona yol açar. Bu kas›lma enflamatuar

E

ditörden...

Bu bültenle sizleri 12 – 15 Haziran 2008 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Polat Renaissance Otel’de düzenlenecek olan 10. Ulusal Algoloji ve 9. Ulusal Rejyonal
Anestezi kongrelerine davet ediyoruz. Bilindi¤i gibi
Algoloji ve Rejyonal Anestezi konular› ve ilgi
alanlar›nda farkl›l›klara karﬂ›n birbiriyle yak›n iliﬂkili
ve birbirinin geliﬂiminde katk›s› olan iki bilim dal›d›r.
Dünyan›n bir çok Ülkesinde Algoloji bilimi ile
ço¤unlukla Anestezi uzmanlar›n›n ilgilenmesinin en
önemli nedenlerinden birisi de Anestezi uzmanl›¤›
e¤itiminde Rejyonal Anestezi bilgisini içermesidir.
Günümüzde Algolojik tedavi yaklaﬂ›mlar›nda
geliﬂtirilen minimal invaziv giriﬂimlerin hemen hemen
tümü Rejyonal Anestezi uygulamalar›ndan geliﬂtiril-

miﬂtir. Bu nedenle bu iki kongrenin birleﬂtirilmiﬂ
olmas›n›n, Algolojinin multidisipliner anlay›ﬂ›n›
koruyarak bir yandan Rejyonal Anestezi uygulamalar›
ile iliﬂkilendirilmesi bak›m›ndan iyi bir deneyim olaca¤›
kan›s›nday›z. Ayr›ca Palyatif Bak›m Derne¤i ad›na
20-21 Mart ‹zmir Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Tülay
Aktaﬂ Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bak›m
Sempozyumu ve Kursu düzenlenecektir. Hepinizin
kongre ve sempozyumlarda katk›lar›n›z› bekliyoruz.
A¤r›s›z, mutlu bir yaﬂam dile¤iyle sa¤l›kl›, bar›ﬂ ve
huzur dolu günler dileriz.
A¤r› Derne¤i Yay›n Kurulu Komisyonu

A⁄R IBÜLTEN‹ / HABERLEﬁME
A¤r› Derne¤i Yay›n Komisyonu Sorumlusu: Dr. Meltem Uyar
A¤r› Derne¤i Yay›n Komisyonu Üyeleri: Bilge Karsl›, Ayﬂen Yücel, Hayri Özbek, Gül K. Talu, Yeﬂim Ateﬂ
Yay›n Komisyonundan Sorumlu A¤r› Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. N. Süleyman Özyalç›n

2

kapak ve icler_pro

2/12/08

11:25 AM

Page 3

mediatörlerin salg›lanmas›na, refleks spazm ve a¤r›ya yol
açar. Uzun süreli kontraksiyon lokal kanlanmay›
bask›layarak kastaki kanlanman›n bozulmas›na yol açar.
Kas i¤ci¤i aﬂ›r› aktivitesi: Disfonksiyonel kas i¤ciklerinin
anormal uyar›lmas› bu klinik tabloya neden olabilir.
Elektrodiagnostik çal›ﬂmalarda tetik noktalarda artm›ﬂ
elektromyografik aktivite görülmüﬂtür.
Motor end-plate aﬂ›r› aktivitesi: Tetik nokta ve gergin
nokta içinde spazma neden olan disfonksiyonel motor
plaklar yer alabilir. Bu plak aktivitesi lokal spazma neden
olur.
Periferik sensitizasyon: Major sinirlerin tetik noktalara
anatomik olarak yak›n oluﬂu, periferik sinirlerin önemli
oldu¤u görüﬂünü destekler. Spazm geliﬂen kaslar›n sinirleri s›k›ﬂt›rmas› klini¤in bir k›sm›n› aç›klayabilir.
Enflamatuar mediatörler de afferent sinirleri duyarl› hale
getirir.
Santral sensitizasyon ve sekonder hiperaljezi: En mant›kl›
hipotez gibi durmaktad›r. Afferent a¤r› uyar›lar›n›n arka
boynuz nöron aktivitesinde etkili oldu¤u ve a¤r› yay›l›m›
ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir. Spazm-a¤r›-spazm
döngüsü için santral ve periferik sensitizasyon mekanizmas› var olabilir (8, 9,10, 11, 12).

Klinik:
MAS, a¤r› ve spazm sonucu k›salm›ﬂ kaslarda hassasiyet
ile karakterizedir. Sürekli a¤r›s› vard›r. Hastan›n, a¤r›
eﬂi¤i düﬂük olup ﬂiddetli a¤r›larla hekime gidebilir.
Genellikle a¤r›, ›srarl›, halsiz b›rak›c› ve günlük yaﬂam›
etkileyen bir nitelik gösterir. Kaslarda gerginlik, eklemlerde k›s›tl›l›k ve yorgunluk a¤r›ya eﬂlik edebilir. A¤r›,
yan›c›, periyodik veya sürekli, hafif veya ﬂiddetli olabilir.
A¤r› ile iliﬂkili olarak, yans›yan a¤r› bölgesinde hiperaljezi
görülür. Hava de¤iﬂimi, enfeksiyonlar, stres ve ruhsal
gerginlik a¤r›y› artt›r›r. A¤r› yay›l›m›, dermatomal,
sklerotomal ya da miyotomal de¤ildir. Bu durum, tan›
konmas›nda gecikmelere yol açar. Hareket k›s›tl›l›¤› ve
tutukluk hissedilebilir. A¤r›l› tutukluk, gergin bantlar›n
anormal gerilimine ba¤l›d›r. Günlük yaﬂam aktiviteleri
s›ras›nda, yorgunluk ve güçsüzlükten yak›n›rlar.
Uykusuzluk ve depresyon görülebilir. Dengesizlik, baﬂ
dönmesi, parestezi, ekstremitelerde so¤ukluk hissi gibi
belirtilerle karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir (2, 8).
MAS’nun temel klinik ö¤esi olan, tetik nokta; herhangi
bir iskelet kas›n›n gergin band› içinde bulunan, kompresyonla a¤r›l›, palpasyon s›ras›nda lokal seyirme yan›t›
oluﬂturan fokal hassas noktalard›r. Tetik nokta muayenesinde önerilen, palpasyonda, yüzeyel kas dokusu için 3
kg/cm 2, derin kas dokusu için 7-8 kg/cm 2 bas›nç
uygulanmas›d›r. Uygulanan bas›nç miktar›ndaki
de¤iﬂiklikler, bas›nc›n aç›s›, hastan›n pozisyon farkl›l›klar›
bulgular› de¤iﬂtirebilmektedir. Bu nedenle, manuel palpasyonla kantitatif olarak de¤erlendirmenin mümkün
olmad›¤›, bas›nç algometrisi kullan›lmas›n›n tan› ve
tedavi izleminde daha güvenilir oldu¤u belirtilmektedir.

Tetik nokta tespit edildikten sonra, bas›nç 5-10 sn
sürdürülerek yans›yan a¤r› paterni oluﬂturulabilir. E¤er
fazla bas›nç uygulan›rsa, oluﬂan lokal a¤r›n›n ﬂiddeti
yans›yan a¤r›n›n alg›lanmas›n› maskeleyebilir. Tetik noktaya ba¤l› kas esnekli¤i azal›r, kas›n boyu k›sal›r ve kastaki k›salmaya ba¤l› a¤r› oluﬂur. Eklem hareket aç›kl›¤› da
azalabilir. K›salm›ﬂ kas yap›lar› gergin bantlar› oluﬂturur.
Gergin bant›, en iyi deri ve subkutan dokuyu kas liflerine
dik bir aç›da kayd›rarak palpe edebiliriz. Palpabl bant,
normal gevﬂek lifler aras›nda, artm›ﬂ yo¤unluk ve sertli¤e
sahip birkaç santimetre uzunlu¤unda sicim ﬂeklinde
hissedilir. Gergin bant üzerinde yer alan tetik noktalar
tipik biçimde fiziksel bir uyar› ile (i¤ne bat›r›lmas› gibi)
istemsiz olarak kas›l›r. Buna lokal se¤irme (twitch) yan›t›
ad› verilir. Objektif bir fenomen oldu¤u söylenebilir.
Aktif tetik nokta üzerine yeterli bas›nç uygulamas› ile yüz
buruﬂturma ve a¤r›n›n ﬂiddetinin artmas› görülür.
Elektromyelografik testlerde, gergin bantlarda elektriksel
aktivite oldu¤u gösterilmiﬂtir. Hastalarda motor, duyusal
ve otonomik bulgular mevcuttur. Tetik nokta üzerindeki deride dermografi saptan›r. Otonomik bulgular ise;
taﬂikardi, kulak ç›nlamas›, baﬂ dönmesi, koordinasyon
bozukluklar›, derideki ›s› de¤iﬂiklikleri, pitozis,
hipersekresyon, terleme ve piloereksiyondur (2, 8,10).
Klinik tan›s› için Tablo 1’deki 5 major ve en az 1 minör
kriterin hastada saptanmas› gerekmektedir. Ancak yine
de bu kriterlerin sensitivitesi ve spesifitesi konusunda
hala ﬂüpheler mevcuttur (10).

Tablo 1. MAS tan› kriterleri
Major kriterler

Bölgesel a¤r› yak›nmas›
Tetik noktadan kaynaklanan yans›yan
a¤r›n›n yay›l›m bölgesinde
a¤r› veya hassasiyet
‹lgili kas grubunda “gergin bant›n”
palpe edilmesi Gergin band›n
uzunlu¤u boyunca bir noktada aﬂ›r›
hassasiyet, hastan›n
ba¤›rmas› ve s›çramas› “jump sign”
Hareket geniﬂli¤inin k›s›tlanmas›

Minör kriterler

Tetik noktaya bas›ld›¤›nda a¤r› veya
hassasiyetin oluﬂmas› Gergin
bantlar›n ani tutulup b›rak›lmas› ile
veya gergin band içindeki
tetik noktaya i¤ne bat›r›lmas› ile
“lokal seyirme yan›t›” oluﬂmas›
Kas›n gerilmesi veya hassas noktaya
enjeksiyon ile a¤r›n›n azalmas›

MAS, tetik noktalar›n yerleﬂim bölgelerine göre farkl›
klinik görünümlerde seyreder. En s›k görülen MAS’lar;
sternoklaidomastoid sendrom, trapezius sendromu, levator skapula sendromu, miyofasyal a¤r› disfonksiyon
sendromu, kuadratus lumborum sendromu ve priformis
sendromudur.
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Laboratuvar:
Tan›da alt›n standart bir laboratuar bulgusu yoktur.
Rutin laboratuar tetkikler normaldir. Laboratuvar anormallikleri, a¤r›ya neden olabilecek di¤er patolojileri
d›ﬂlamak için faydal›d›r. Kutanöz ›s›n›n de¤erlendirildi¤i
termografi yöntemi tek baﬂ›na tan› koydurmaz, fakat
tetik nokta üzerindeki deride 5-10 cm çap›nda s›ak ya da
so¤uk noktalar tespit edilebilir. Palpameter ile ilgili de
kan›tlanmam›ﬂ görüﬂler mevcuttur. Elektrodiagnostik
yöntemler tan›dan çok patofizyolojik incelemeler için
kullan›lm›ﬂt›r. Anatomik bilgiler vermesi aç›s›ndan
görüntüleme teknikleri yararl› olabilir. Ancak tetik
nokta, gergin bant ve miyofasiyal a¤r›y› objektik olarak
gösterdikleri düﬂünülmemektedir. Dejeneratif de¤iﬂiklikler, disk anormallikleri ve rotator kaf y›rt›klar› asemptomatik kiﬂilerde bile saptanabilen anormal de¤iﬂiklikler
olup, a¤r›n›n nedeni olmak durumunda de¤ildir. Tek
baﬂ›na görüntüleme yöntemleri tan› koymak aç›s›ndan
güvenilir de¤ildir. Bu nedenle hastay› de¤erlendiren

hekim için, hikaye, fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte de¤erlendirilmesi a¤r›n›n kayna¤›n›
bulmak ve kesin tan› aç›s›ndan önemlidir (2).

Ay›r›c› Tan›:
Tan›da detayl› anamnez ve geniﬂ kapsaml› fizik muayene
di¤er hastal›klarda oldu¤u gibi önemli bir yer tutmaktad›r. Ay›r›c› tan›da akl›m›zda tutulmas› gereken çok
fazla hastal›k vard›r. Genellikle tan›s› güçtür ve di¤er
hastal›klarla s›kl›kla kar›ﬂan semptomlar› mevcuttur. En
kolay kar›ﬂabilen ve ay›r›c› tan›s› ak›lda tutulmas› gereken
primer hastal›k Fibromyalji Sendromudur (Tablo 2).
Di¤er hat›rlanmas› gereken hastal›klar; polimyozit-dermatomyozit gibi miyopatiler, tendinit-bursit gibi lokal
tutulum gösteren hastal›klar, osteoartirt, gut, romatoid
artrit gibi artritler, nevralji, viral hastal›klar, enfeksiyonlar, malignite, psikojen a¤r›lar, iç organ yans›yan a¤r›lar›,
travma ve egzersizi takip eden a¤r›lar olarak s›ralanabilir.

Tablo 2. Fibromiyalji ve MAS aras›ndaki farklar*
Fibromyalji Sendromu

MAS

Kad›n/erkek: 10/1

Kad›n/erkek: 2/1

Hastal›k süresi

Kronik, 3 aydan uzun

Akut veya kronik

A¤r›n›n yeri

Yayg›n, 4 kadrandan
3’ünde aksial yerleﬂimli

Lokal veya bölgesel

Hassas noktalar

Gergin bantlar içinde
tetik noktalar

Diffüz allodini ve hiperaljezi

Yans›yan a¤r›,

Hassas/tetik nokta
yerleﬂimi

Kas, kas-tendon bileﬂkesi,
bursa, ya da ya¤ yast›kc›¤›

Kas gövdesi içindeki
gergin bantlar

Eﬂlik eden bulgular

Uykusuzluk, yorgunluk,
psikolojik s›k›nt›,
disotonomi, kondüsyon azl›¤›

Hareket aç›kl›¤›nda azalma;
Vücut postürü, mekani¤i ve
ergonomisinde bozulma

Patofizyoloji

Santral sensitizasyon;
uykuda nonrestoratif
alfa-delta patterni

Son plak asetilkolin sal›n›m›nda art›ﬂ,
sarkomer kontraksiyonunda süreklilik

Primer tedavi

Multidisipliner; farmakolojik,
aerobik egzersiz; e¤itim,
kognitif-davran›ﬂ tedavisi;
semptom kontrolü

Cinsiyet

Tan›sal bulgu

A¤r›ya iliﬂkin bulgular
lokal se¤irme yan›t›

Prognoz

Tekrarlay›c›, kronik

Germe egzersizleri, tetik nokta
enjeksiyonlar›, postürün, vücut
mekani¤i ve ergonomisinin düzeltilmesi

‹yileﬂme beklenir

* Benzon H.T Essentials of Pain Medicine ve Regionel Anesthesia Second Edition ve Goldenberg DL. Controversies in
fibromyalgia and myofascial pain syndromes’tan al›nm›ﬂt›r.
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Tedavi:
Tedavi çok yönlü yaklaﬂ›m gerektirir. K›sa dönemde,
amaç a¤r›y› azaltmak için tetik nokta ve gergin bantlar›
ortadan kald›rmak, uzun dönemde ise kaslar›n
esnekli¤ini restore etmek, uyar›c› faktörleri ortadan
kald›rmak ve tekrar oranlar›n› azaltmakt›r (2, 13,14).
Tedavide;
- Hasta e¤itimi: Hastaya a¤r›n›n nedenleri ve a¤r› ile baﬂ
etme yönleri anlat›lmal›d›r. Relaksasyon yöntemleri,
psikolojik destek ve provake eden faktörlerden kaç›nma
ile ilgili bilgiler verilmelidir.
- Hastal›¤› provake eden faktörlerin ortadan
kald›r›lmas›: Yukarda aç›klad›¤›m›z faktörlerin birço¤u
kaç›n›labilecek ya da tedavi edilebilecek faktörlerdir. Bu
konuda, uygun tedavi yaklaﬂ›mlar› ve korunma yöntemleri etkili olur.
-Medikal tedavi: A¤r›y› ve kas spazm›n› azaltmak,
uykuyu düzenlemek, psikolojik destek sa¤lamak ve antienflamatuvar amaçl› medikal tedavi verilir.
o Analjezikler (basit analjezik, non-steroid antienflamatuar, opioid) Parasetamol ve kas gevﬂeticiler orta
ﬂiddetli MAS’da kullan›labilir. E¤er etkisiz ise, antienflamatuar ilaçlar veya COX2 selektif inhibitörler önerilir.
Kas gevﬂeticiler ve NSAID’lar k›sa dönemler için uygun
ajanlard›r. Enjeksiyon tedavisi sonras› oluﬂan a¤r›y›
gidermek için de önerilebilir. ﬁiddetli a¤r›lar söz konusu
oldu¤unda k›sa süreli opioid ve non opioid ilaçlar kullan›labilir. Antidepresifler ve antikonvülzanlar nöropatik
komponenti olan MAS’da daha etkili olabilir: Sedatif
antidepresanlar, kafeinin azalt›lmas›, uykunun iyileﬂtirilmesi ve dinlendirici uykuyu sa¤lamak için yararl›d›r.
Kortikosteroid ve kalsitonin kullan›m› ile ilgili kan›tlanmam›ﬂ veriler de bulunmaktad›r (14, 15, 16).
- Lokal tedavi
o Fizik tedavi yöntemleri: Fizik tedavi modaliteleri
destek tedavisi aç›s›ndan yararl›d›r. Kas a¤r› ve spazm›n›n
kontrol alt›na al›nmas›nda yard›m› olurlar. S›cak tedavileri en s›k kullan›lan modalitelerdir. Yüzeyel veya derin
›s›t›c› ajanlar kullan›labilir. Tedavi edici ultrason,
yumuﬂak doku elastikiyetinde art›ﬂ, a¤r› azalmas› ve kas
spazm›n›n giderilmesinde etkilidir. Elektrik tedavileri de
s›k kullan›l›r. Dolaﬂ›mda art›ﬂla inflamatuar sitokinlerin
ortamdan uzaklaﬂt›r›ld›¤› düﬂünülmektedir. TENS, kap›kontrol teorisine göre spinal kordun arka boynuzunda ve
daha yüksek düzeylerde a¤r› kap›s›n›n kapanmas›n›
sa¤lar. Bunun yan›nda, artm›ﬂ endojen opiat sal›n›m›na,
otonomik cevaplar›n modülasyonuna neden olabilir.
TENS uygulamas›n›n MAS’da etkili oldu¤u
düﬂünülmektedir. Ancak elektrik stimülasyonu kas kontraksiyonuna neden olmayacak ﬂekilde uygulamal›d›r.
Biofeedback e¤itimi, hastalar›n kaslar›n›n gereksiz yere
uzun süre kontraksiyonda olmalar›n› fark etmelerini ve
kontrol etmelerini sa¤lamaya yard›mc› olmaktad›r. Lazer
tedavisinin, analjezik, yara iyileﬂtirici, anti-enflamatuar,
biostimulan etkileri oldu¤u, endorfin üretimini ve

vaskülarizasyonu artt›rd›¤› söylenmektedir. Helyum
neon laser tedavisinin tetik noktadaki deri rezistans›n›
artt›rd›¤›n› ve tedavide etkili oldu¤unu bildiren
çal›ﬂmalar yan›nda, MAS’da tetik noktaya düﬂük ak›ml›
neon laser tedavisi uygulamas›n›n plasebodan çok farkl›
olmad›¤›n› belirten araﬂt›rmac›lar da vard›r. Lazer etkinli¤i ile ilgili farkl› görüﬂ bildiren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Yüksek voltajl› galvanik stimülasyon da tedavide
etkili olabilir denmiﬂtir. Masaj›n, sinir ve kaslar› uyarmak,
doku esnekli¤ini artt›rmak, kan ak›m›n›n art›ﬂ› ile toksinlerin uzaklaﬂmas›, a¤r›n›n azalmas› ve dolaﬂ›m› düzenleme etkileri vard›r. Tetik noktalar›n latent oldu¤u
dönemde tercih edilmelidir. Derin kas masaj› yüzeyel
kaslardaki tetik noktalar› inaktive etmek için uygundur.
Masaj, palpabl band›n hassasiyet ve gerginli¤i azal›ncaya
ve yans›yan a¤r› ortadan kalk›ncaya kadar devam eder (2,
14, 15, 17).
o Kas rehabilitasyon program›; kas› germe, postürü
düzeltme ve kas› güçlendirmeyi kapsar. Tetik noktalara
uygulanan tedavilerden sonra yap›lan germe egzersizleri,
kalan tetik noktalar›n aktivitesini azalt›r. Kas›n normal
boyunun ve fleksibilitesinin sa¤lanmas› önemlidir. Direkt
germe bazen a¤r› ve kas spazm›n›n art›ﬂ›na neden olabilir. Postural egzersizlerle sürekli mekanik stresi azaltmak, kas güçlendirme egzersizleri ise tetik noktalar›n
yeniden aktifleﬂmesini engelleme yönünde etki sa¤layabilir. Aktif ve pasif egzersiz programlar›, kas esnekli¤ini
ve kas›n normal boya ulaﬂmas›n› sa¤lamaktad›rlar.
Güçlendirme egzersizlerine erken dönemde baﬂlamak da
zararl› olabilmektedir. Bu egzersizlere, a¤r› tamamen
ortadan kalkt›ktan sonra baﬂlamak önemlidir. ‹zometrik
egzersizlerle baﬂlamak, düﬂük yo¤unluklu dirençli egzersizler ile endurans› artt›rmak ve daha sonra yüksek
dirençli egzersizler ile kas gücünü artt›rmak ve bu s›rada
stabilizasyon egzersizlerini eklemek ﬂeklinde progresif
bir program planlanmal›d›r (2).
o Tetik nokta enjeksiyonu: Tetik nokta bir elin parmaklar› aras›nda hareketsiz hale getirilir. 3-5 cc adrenalin
içermeyen lokal anestetik solüsyonu veya serum fizyolojik uygulanmas› yeterlidir. Bu amaçla bupivakain,
prilokain veya lidokain kullan›labilir. Lokal anestezik
veya kuru i¤neleme uygulama aras›ndaki etkinlik
tart›ﬂmal›d›r. Tetik nokta enjeksiyonlar›nda, e¤er gerçekten tetik noktaya ulaﬂ›lm›ﬂsa a¤r›n›n enjeksiyondan
birkaç dakika sonra geçmesi gerekir. Ayr›ca enjeksiyon
s›ras›nda lokal se¤irme yan›t› al›nmas› giriﬂimin etkili
olaca¤›n›n göstergesidir. Baz› hastalar geçici fayda
görseler de, tetik nokta enjeksiyonlar›n›n etkinli¤i hiç bir
zaman tam olarak ortaya konmam›ﬂt›r. Enjeksiyondan
sonra a¤r›s›z dönem birkaç gün veya haftalarca sürebilir
(18, 19, 20).
o Kuru i¤neleme: Tetik noktan›n mekanik hasara
u¤rat›lmas› esas›na dayan›r. Ayr›ca, spinal kord yol modulasyonu ile nosisepsiyonu inhibe etti¤i, generalize nörohumaral stimulasyon ve endorfin sal›n›m› yapt›¤› ve
a¤r›y› azaltt›¤› düﬂünülmektedir. Lokal se¤irme yan›t›n›n
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ortaya ç›kt›¤› durumlarda daha etkili oldu¤u belirtilmektedir. Yine tetik noktalar üzerine yap›lan EMG’nin
semptomlar› azaltt›¤› bulunmuﬂtur (18, 19, 20).
o Akupunktur: Geleneksel Çin t›bb›na ait bir tedavi
yöntemidir. Vücut dengesi, kan ak›m› düzenlenmesi ve
a¤r› azalmas› üzerine etkilidir (21, 22).
o Germe: Amaç, tetik noktalar üzerindeki a¤r›y› azaltmak, kaslar› normal uzunlu¤una döndürmek ve eklem
hareket aç›kl›¤›n› artt›rmakt›r. Tetik noktas› olan kasta,
gerilme ile, ATP kullan›m›n›n durdu¤u, kas liflerinin
aktin ve miyozin baﬂlar›n›n uzaklaﬂt›r›ld›¤›, kas
kas›lmas›n›n ve gerilimin azald›¤› düﬂünülmektedir. Ayn›
zamanda sprey s›kma (florometan veya etil klorid) ile,
tutulan bölgenin ›s›s›nda düﬂme ve spinal kap›n›n kapanmas› ile C fibrillerinin yan›nda A liflerinin aktivasyonunu
da inhibe ederek etkili oldu¤u düﬂünülmektedir. Tetik
noktay› inaktive etmek için önce tutulan kas›n aﬂ›r› gerilmesi gereklidir. Bu amaçla kas›n bir noktas› tutulup
bas›nç uygulan›r. Ard›ndan bu bölgeye 30-50 cm
uzakl›ktan 30 derece aç› ile, kas liflerinin uzunlu¤u
boyunca sprey uygulan›r. Tetik nokta so¤utulduktan
sonra, kas her iki ucundan gerilmelidir. So¤uk sprey
refleks kas spazm›n› çözerek a¤r› döngüsünün k›r›lmas›n›
sa¤lar (18, 19, 20).

uyar›c› faktörler devaml›l›k gösteriyorsa yeni tetik noktalar ortaya ç›kabilir. Latent tetik noktalar, yorgunluk,
so¤uk ve hava de¤iﬂimleri ve ruhsal sorunlar gibi nedenlerle aktif hale gelebilir. MAS’un kesin olarak patogenezi
ayd›nlat›lamad›¤› için; tedavide tek bir yöntem önerilememekte; tedavi yöntemlerinin birbirine olan üstünlü¤ü
de net olarak ortaya konamamaktad›r. MAS’nun major
özelliklerinden birisi a¤r›n›n sürekli oluﬂu ve geleneksel
yöntemlere k›sa sürede yan›t vermemesidir. Prognoz
genel olarak, uyar›c› faktörlerin devaml›l›¤› ve ﬂiddeti ile
iliﬂkilidir. Tetik noktalar›n ve bunlar›n referans bölgelerinin tespitindeki baﬂar›s›zl›k etkili tedavi
giriﬂimlerinin baﬂar›s›z olmas›na neden olmaktad›r. Bu
faktörler de¤iﬂtirilemezse kronikleﬂmiﬂ bir klinik tablo
ortaya ç›kar. ﬁikayetlerin süresi y›llarla tan›mlanabilmektedir. Bu sürecin uzamas›, zaman içinde semptomlar›n
ﬂiddetinde art›ﬂa ve kiﬂinin psikososyal durumunda
kötüleﬂmeye neden olur. Bu nedenle, erken dönemde
do¤ru tan› konulmas›, erken ve etkili bir tedavi ile tablo
kronikleﬂmeden, hastaya çok yönlü yaklaﬂ›m tedavisi
uygulanmas› çok önemlidir.

Kaynaklar:
1.

o ‹skemik kompresyon: Lokal olarak uygulanan masaj
yöntemi ile tetik noktay› inaktivite etmek amaçlan›r.
Akupres ad›yla da an›l›r (23).
o Sempatik blokaj: MAS’daki otonomik semptomlardan sorumlu sempatik sinir siteminin inhibisyonu
amaçlan›r. Blokaj sonras›, mikrosirkülasyon art›ﬂ› ile lokal
iskeminin ve a¤r›n›n azald›¤› bildirilmiﬂtir (2).
o Botulinum toksini: Son y›llarda tetik nokta üzerine
botulinum toksini enjeksiyonu da yap›lmaktad›r. Bu
toksin, periferik sinirlerde asetilkolin serbestleﬂmesini
inhibe ederek kas kontraksiyonlar›n› engellemektedir.
Botulinum toksininin MAS’daki etkinli¤ini destekleyen
ya da plasebodan farkl› bulmayan çal›ﬂmalar vard›r.
Önceki y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda, kas içine verilen
botulinum toksini ve steroidin miyofasyal a¤r›y› ayn›
düzeyde azaltt›¤›, serum fizyolojik uygulamas›na göre 56 hafta kadar herhangi bir yan etki olmaks›z›n semptomlarda düzelme oldu¤u belirtilmiﬂtir. Buna karﬂ›n serum
fizyolojik uygulamas›ndan farkl› olmad›¤›n› bildiren
çal›ﬂmalar da vard›r. Botulinum toksini uygulamas›n›n
etkisi enjeksiyondan sonra 3 ya da 7 gün içinde ortaya
ç›kar. Maksimum etkinin ortaya ç›k›ﬂ› 6 haftadan-12 haftaya kadar uzayabilir. Bu etki lokalizasyon, tetik nokta
enjeksiyonunun ölçüsü ve uygulanan kas›n do¤ru saptanm›ﬂ olmas›na da ba¤l›d›r (24).
Prognoz:
MAS kronik bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n seyri esnas›nda
aktif tetik noktalar kendili¤inden iyileﬂebilir, progresyon
göstermeden kal›c› olabilir, yeterli tedavi edilmezse veya
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