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Boyun a¤r›s› çok yayg›n görülen bir sa¤-
l›k sorunudur. Yaflam›n›n bir döneminde
boyun a¤r›s›ndan yak›nmayan oldukça
azd›r. Büyük ço¤unlu¤u hafif fliddette ve
geçici özellikte oldu¤u için birçok kiflinin
boyun a¤r›s› zamanla kendili¤inden ge-
çer. Baz›lar›nda ise a¤r› fliddetlidir, tan›
ve tedavi gerektirir.  Yap›lan bir de¤er-
lendirmede, son 12 ay içerisinde eriflkin
popülasyonun yaklafl›k %30-50’sinde bo-
yun a¤r›s› problemi oldu¤u, bunlar›n
%1.7-11.5’unda ise a¤r›n›n fliddetli oldu-
¤u ve yaflam aktivitesini s›n›rland›rd›¤›
bildirilmifltir (1). Bu durumun en önem-
li nedenlerden biri omurgan›n servikal
bölümünün bafl ile vücut aras›nda ba¤-
lant›y› sa¤lay›p, bafl› destekleyip, dengeli
bir pozisyonda tutarak bafl›n birçok yöne
hareket etmesini sa¤larken, omurgan›n
en korunmas›z bölümü olarak çeflitli
travmalara aç›k olmas›d›r. Di¤er bir ne-
den ise bu bölgenin kaslar, tendonlar,
ligamentler, vertebral kemikler, interver-
tebral diskler, faset eklemler ve sinirler

gibi a¤r› kayna¤› olabilecek yap›lar› çok
k›s›tl› bir alan içerisinde bar›nd›rmas›d›r.
Son y›llarda özellikle geliflmekte olan
ülkelerde, mesleksel boyun ve üst ekstre-
mite a¤r›lar› artmaktad›r. Kötü postürde
çal›flma, çal›flma s›ras›nda yüksek tekrar-
lama h›z› olan ve zorlay›c› hareketler, ye-
tersiz dinlenme süreleri, yanl›fl klavye
kullan›m›, ekstremitenin destek almadan
veya yukar› uzanarak uzun süre kullan›l-
mas› risk faktörleri olarak s›ralanmaktad›r
(2).  Kad›nlarda daha s›k görülmekte ve
görülme s›kl›¤› yafl›n ilerlemesi ile birlik-
te artmaktad›r. Günlük yaflamdaki geri-
limler ve ifl stresi bu a¤r›y› art›r›r (3).
En s›k karfl›lafl›lan boyun a¤r›s› nedenle-
ri, myofasial a¤r› sendromu, servikal
spondiloz, servikal strain ve radikülopati-
dir. Daha az s›kl›kla ise enfeksiyon,
romatoid artrit, ankilozan spondilit,
tortikolis ve travma (fraktür, dislokasyon,
kord hasar›) boyun a¤r›s›na neden olur.
Angina ve özafajit gibi durumlarda da
boyuna yans›yan a¤r›lar olabilece¤i

unutulmamal›d›r (4).
Boyun bölgesindeki a¤r›lar›n do¤ru tan›
ve tedavisi, bu bölgenin anatomik yap›s›-
n›n ve a¤r›ya neden olabilecek faktörlerin
iyi bilinmesi ile mümkündür.

Anatomik Özellikler
Vertebral kolonun en genifl hareket yete-
ne¤ine sahip olan servikal bölgede 7
servikal vertebra, 5 intervertebral disk,
12 Luschka eklemi ve 14 faset eklem ile
çok say›da kas ve ligaman bulunmakta-
d›r. Ayr›ca trakea, özafagus, önemli sinir-
ler ve damarlar boyun bölgesinden
geçmektedir. 
Servikal vertebralar 
Servikal vertebralar fleksiyon, ekstansiyon,
rotasyon ve yanlara fleksiyon olarak s›ra-
lanabilen hareketleri yaparlar. Servikal
bölgenin fonksiyonel ve anatomik özel-
liklerini, vertebralar›n fizyolojik hareket-
lerini anlamak, a¤r› ya da hareket k›s›tl›-
l›¤›na neden olan patolojilerin ayr›m›na
varabilmek için çeflitli anatomik ve fonk-
siyonel tan›mlamalar yap›lm›flt›r. 
Servikal bölge ön ve arka olmak üzere iki
bölüme ayr›lm›flt›r. Ön bölümü verteb-
ralar, diskler ve longitudinal   ligamanlar,
arka bölümü ise vertebralar›n posterior
bölümü (lamina, pediküller spinöz ç›k›n-
t›lar), nöroforaminal kanallar, posterior
ligamanlar, errektör kaslar ve faset ek-
lemler ile bunlara giden sinirler olufltur-
maktad›r. 
En yayg›n kullan›lan tan›mlama da ise
servikal bölgedeki vertebralar, anatomik
ve fonksiyonel özellikleri birbirinden ol-
dukça farkl›, üst segment (C1 –C2 ) ve
alt segment (C3 –C7 ) olmak üzere iki
bölüme ayr›lm›flt›r (5).
Üst servikal segment: Bu bölgenin iki
vertebras›, fonksiyonel anatomik olarak
di¤erlerinden ayr› olduklar› gibi özel
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Toplumda her üç kifliden biri, hayat› boyunca en az bir kez boyun 
a¤r›s› çekmektedir. A¤›rl›k olarak kafam›z› yüklenen boynumuz, 
günlük yaflam›m›z›n getirdi¤i duygusal stresler, boyun sa¤l›¤›na 
uygun olmayan her yanl›fl hareket ve durufl, disk eklem ve ba¤ 
dokusunda y›pranmaya yol açar. Kas zorlanmalar›, boyun f›t›¤›, 
ergonomik olmayan büro ,bilgisayar çal›flmalar›, y›pranma, 
zorlanma, yafllanma ile birlikte artroz en çok boyun a¤r›s›na neden
olan hastal›klardand›r.
Boyun a¤r›lar›n›n bir özelli¤i, yaln›zca boyun çevresi ve arkas›na 
s›n›rl› kalmay›p omuzlara, bafl›m›za, kollar›m›za ve hatta parmak
uçlar›na kadar vurabilmesidir. Boynumuz, bafl›m›zdan  
vücudumuzun geri kalan bölgelerine yaflam›m›z için çok gerekli olan
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isimlerle de an›l›rlar. Birinci servikal vertebra “Atlas” ikincisi
ise “Aksis” olarak isimlendirilmifltir.  Bu segmentte ayr›ca
atlanto-oksipital eklem, ve atlanto-aksiyel eklem bulunur. Ba-
fl›n ve bafl üzerinde bulunan organlar›n uygun fonksiyon gös-
terebilmesi için kafan›n gerekli hareketleri yapabilmesinin sa¤-
lanmas› üst servikal segmentin birincil görevi iken sinir-damar
yap›lar›n› koruyucu k›l›f ifllevi ve mekanik destek ikincil göre-
vidir (6). Vertebra cismine sahip olmayan atlas›n transver
ç›k›nt›lar› oldukça genifltir. Buradaki transvers foramenlerde
vertebral arter, ven ve sempatik pleksuslar bulunmaktad›r.
Transvers ç›k›nt›lara bafla rotasyon yapt›ran güçlü kaslar yap›-
fl›r. Atlanto-okipital eklem, oksipital kondiller ile atlas›n yanla-
r›nda bulunan iki konkav artiküler yap›n›n oluflturdu¤u genifl
yüzeyli, büyük bir faset eklemidir. Bu eklem sagittal planda bafl
ve boynun fleksiyon ve ektansiyon hareketinden sorumludur.
Aksisin ise küçük bir vertebra cismi ve bu cisimden yukar› do¤-
ru uzanan, atlas›n anterior arkusu ile eklem yapan odontoid ç›-
k›nt›s› vard›r. Odontoid oluflum atlas›n rotasyonunu sa¤laya-
rak bafla dönme hareketi oluflturur. Atlanto-aksiyel eklem sa¤a
ve sola 45 derece olmak üzere toplam 90 derecelik aksiyel
rotasyon hareketini sa¤lar. Ayr›ca aksisin her iki yan›nda bulu-
nan superior faset eklemleri sagittal planda fleksiyon ve ekstan-
siyon hareketine yard›mc› olurken, yanlara ve rotasyona yöne-
lik hareketleri s›n›rlar. Böylece afl›r› lateral fleksiyon ve
rotasyon önlenmifl olur. Atlantoaksiyal ve atlantooksipital
eklem ünitelerinde vertebralar aras›nda disk yoktur. 
Alt servikal segment; Üçüncü servikal vertebradan yedinciye
(C3-C7) kadar olan befl servikal vertebra ve bunlar›n aras›nda-
ki disklerden oluflur. Alt servikal segmentin birinci görevi bafla
ve çevresine mekanik destek olmak, ikincil görevi ise kafan›n
hareketlili¤ini sa¤lamakt›r (6). Bunlar, torakal ve lomber ver-
tebralar›n benzeri olup, vertebra cismi, iki pedikül, iki lamina,
iki vertebral arkus ve bir spinöz ç›k›nt›dan oluflurlar. C3 ve C6
aras›ndaki tüm transvers ç›k›nt›larda vertebral arter, ven ve
sempatik sinir veya pleksusu kapsayan bir oluk (transvers fora-
men) bulunmaktad›r. C2-C3 aral›¤›ndan itibaren eklemlerin
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beyinden afla¤› do¤ru uzanan omurili¤i, bu 
omurilikten çevreye yay›lan sinirleri ve ayr›ca kan
damarlar›m›z› tafl›r. Tafl›d›¤› a¤›rl›k 8-10 kiloya 
var›r. Bütün bu görevlerinin yan› s›ra, 
esnek ve her yöne hareket edebilme yetene¤i olan 
boyun bölgemiz çevreden gelebilecek kaza ve 
zedelenmelere çok aç›kt›r.
Olgular›n ço¤unda, nörolojik kay›plar efllik 
etmiyorsa, fizik tedavi uygulamalar› eflli¤inde, ilaç
tedavisi (uygun ve dozunda non steroid 
antiinflamatuar  analjezikler, kas gevfletici ilaçlar,
antidepresan ilaçlar),  algolojik giriflimler 
faydal›d›r. Hangi tedavi uygulan›rsa uygulans›n,
kal›c› bir iyileflme için doktor taraf›ndan düzenlenen
boyun egzersiz program› tedavinin esas›n› oluflturur.
Egzersiz program› her hasta için ayr› düzenlenir.
Postür düzeltici egzersizler, boyun kaslar›n› germe

egzersizleri ve boyun kaslar›n› güçlendirici egzersizler
uygulan›r.
Bültenimizin bu say›s›n›, boyun a¤r›lar›n›n tan› ve
tedavisine ay›rd›k. Selçuk Üniversitesi Meram T›p
Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dal›na ba¤l› Algoloji Bilim Dal›ndan  Doç. Dr. 
Sema Tuncer bu konu hakk›nda sizlere detayl› bir
yaz› haz›rlad›.
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fleklinin de¤iflmesi nedeni ile alt segmentte rotasyon d›fl›nda
fleksiyon ve ekstansiyon ile lateral fleksiyonda mümkündür. 
Servikal vertebralar›n alt bölümünde yer alan unkovertebral ek-
lemlerde denilen Luschka eklemi do¤umda bulunmay›p onuncu
dekattan sonra ortaya ç›karlar. C3-C7 vertebralar›n end-platleri-
nin posterolateralinde oluflan ve yukar› do¤ru uzanan kemik ç›-
k›nt›lard›r. Bu eklemler synovia içermezler ve innerve olmazlar.
Bu nedenle bu eklemlerde travma, enfeksiyon, yada romatoid
artrite ba¤l› enflamasyon söz      konusu de¤ildir. Ancak y›llar içe-
risinde osteofitik dejenerasyon ve hipertrofi ile intervertebral
kanala do¤ru büyüyerek sinir kökleri ve hatta omurili¤e bas›
yapabilirler (7). 
Boyun kaslar›
Boyun bölgesinde, fleksörler ve ekstensör hareketi sa¤layan iki
grup kas bulunur. Fleksör hareketini yapan; longus kapitis,
rektus kpitis anterior ve lateral ile hyoid ve suprahyoid, ekstensör
hareketini yapan; rektus kapitis major ve minör, semispinalis
kapitis ile oblikus kapitus superior ve inferior kaslard›r. Bunlar›n
d›fl›nda daha derinde yerleflik omurlar› birbirine ba¤layan splenius
kapitis ve splenius servisis rototar kaslar vard›r. Tek tarafl› kas›l-
d›klar›nda rotasyon, iki tarafl› kas›ld›klar›nda ekstansiyon yapt›r›r-
lar. Boyunla ba¤lant›l› olan ekstrensek omuz kaslar› (trapez, rom-
boid, levator skapula ve latissimus dorsi) servikal vertebralar›n
rotasyon ve yanlara fleksiyon hareketine yard›mc› olurlar ve ha-
sarlar›nda boyun a¤r›s› ortaya ç›kabilir. Bu kaslar ayn› zamanda
boyun bölgesinde a¤r›l› tetik noktalar› da kapsarlar (8, 9, 10).
Servikal sinirler 
Kolumna vertebralisin oluflturdu¤u spinal kanal foramen mag-
numdan bafllar ve afla¤›da sakruma kadar uzan›r.  Spinal kanal içe-
risinde yer alan medulla spinalis ise foramen magnumdan bafllar
ve L2 vertebra seviyesine kadar uzan›r. Spinal kordun servikal bö-
lümünün spinal kanal içinde kaplad›¤› alan›n oran›, torakal ve
lomber bölgeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha fazlad›r. Alandaki bu
darl›k nedeniyle beyin omurilik s›v›s›n›n travma sonras›ndaki flok
emici özelli¤i servikal bölgede daha düflüktür ve kemik yap›n›n
yada intervertebral diskin kanal içine taflt›¤› durumlarda servikal
spinal kordun bas›ya u¤rama olas›l›¤› daha yüksektir. Servikal
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spinal kanal huni fleklindedir; en genifl yeri atlanto-aksiyal dü-
zeydedir, afla¤› indikçe daral›r ve en dar oldu¤u kesim C5 –C6
düzeyidir. Bu nedenle servikal omurga kaynakl› a¤r›lar›n bü-
yük k›sm› C5 –C6 düzeyinden kaynaklan›r (6).
Sekiz adet servikal sinir bulunur ve C8 d›fl›nda hepsi ayn› isim-
li servikal vertebran›n üzerinden ç›kar; C8 ise C7 ve T1 aras›n-
dan ç›kar. Servikal spinal sinirler, nöral foramenler arac›l›¤›yla
spinal kanal› terk ederken, bölgesel vertebral yap›lar› innerve
eden meningeal dal› verdikten sonra ventral ve dorsal rami ola-
rak adland›r›lan iki dala ayr›l›r. Ventral ramus servikal siniri
olufltururken dorsal ramus da faset eklemler ve boyun arka bö-
lümündeki kas yap›lar›n› innerve eder. C1 –C4 aras› ventral
rami servikal pleksusu ve C5 –T1 aras› ventral rami brakiyal
pleksusu oluflturur. C1’ in posterior ramusu tümüyle motor-
dur ve suboksipital üçgende boyun ekstansörlerini innerve
eder (11). Di¤er servikal spinal sinirler hem motor hemde
duysal lifler içerir. C2 dorsal ramusunun befl dal›ndan birisi
olan median dal s›kl›kla “büyük oksipital sinir” (greater
occipital nevre, GON) olarak adland›r›l›r ve bafl ve yüz a¤r›la-
r›n›n önemli bir nedenidir. C1 –C3 dorsal ramidende dallar
alarak bafl, yüz ve boyun bölgesini innerve ederler. Servikojenik
bafla¤r›s›n›n anatomik temelini olufltururlar (12). C3 dorsal
ramusu iki ayr›   median dal verir; bunlardan superiorda yer
alan ve daha kal›n olan, “üçüncü oksipital sinir’’ (third occipital
nevre, TON) olarak adland›r›l›r. C2 –C3 fasetini ve oksipit alt
bölümünü innerve eder (13). C4–C8 aras› posterior ramuslar
ise kendi düzeylerindeki faset eklemi ve posterior servikal kas-
lar› innerve eder (6). Alt servikal bölge a¤r›lar ise genellikle
disk veya foraminalardaki patolojilerden kaynaklan›r. 
Boyun A¤r›l› Hastan›n De¤erlendirilmesi
Boyun a¤r›s› hayat› tehdit edici acil tedavi gerektiren bir
patolojinin habercisi olabilece¤i gibi, tehlikeli olmayan ama
fliddetli a¤r›yla kendini gösteren bir patolojiye de ba¤l› olabi-
lir. Baz› durumlarda kalp hastal›¤›na ba¤l› gö¤üs a¤r›s›, yüksek
tansiyona ba¤l› bafl a¤r›s› boyunda duyulabilir. Uzun süren bafl
a¤r›s›, omuz-kol a¤r›s›, s›cakl›k hissi, bulant›, gözlerde de¤iflik
bulgular, kulak ç›nlamas›, gö¤üs a¤r›s›, s›k›nt› hissi ve uyufluk-
luk, kar›ncalanma, kas güçsüzlü¤ünün efllik etti¤i boyun a¤r›-
lar›nda zaman kaybetmemeli ve acil tedaviye bafllanmal›d›r. Bu
nedenle boyun a¤r›s› olan hastada de¤erlendirme öncelikle acil
ve tehlikeli nedenlerin ekarte edilmesine yönelik olmal›d›r. 
Anamnez: Bütün a¤r›l› hastalarda oldu¤u gibi boyun a¤r›s›n-
da da anamnez çok önemlidir. A¤r›n›n ne zaman bafllad›¤›,
fliddeti, süresi, s›kl›¤› ve özellikleri sorgulanmal›d›r. Bu özellik-
ler a¤r›n›n tipi hakk›nda (nöropatik,     somatik, radiküler, vs)
bilgi verir. Hangi aktivitlerden sonra bafllad›¤›, hangi aktivite-
lerin art›r›p azaltt›¤›, a¤r›n›n lokalizemi yoksa yayg›nm› oldu-
¤u, lokalize a¤r›lar›n yay›l›m› ve hastan›n günlük aktivitesi ve
yaflam kalitesi üzerine etkileri mutlaka ö¤renilmelidir. A¤r›y›
ortaya ç›karan belirgin bir nedenin varl›¤›, travma öyküsü ve
mevcut hastal›klar› varsa bu hastal›klar›n›n öyküsü, kulland›¤›
ilaçlar› dikkatle sorgulanmal›d›r. A¤r›ya efllik eden kilo kayb›,
öksürük gibi di¤er klinik durumlar araflt›r›lmal›d›r. Bunlar›n
d›fl›nda emosyanel durumu, yaflam›ndaki gerilimler ve ifl stresi
konuflulmal›d›r. 
Aktivite ile artan, pozisyon de¤ifltirmek ve dinlenmekle azalan
a¤r›lar mekanik kaynakl› boyun a¤r›lar›n›, dinlenme ile azal-
mayan ve geceleri artan a¤r›lar metabolik, tümoral yada
psikosyal nedenleri düflündürür. Lokalize boyun a¤r›lar› kas ve
ligamanlardan, yay›lan a¤r›lar ise faset eklemler veya diskopati-
lerden kaynaklan›r. Bazen kemik, ligaman veya sinirlere ait
problem olmadan kaslar genellikle stres faktörlerine ba¤l› ola-
rak lokalize yada yay›lan a¤r›lar ortaya ç›karabilir. 
Fizik muayene: Boyun a¤r›l› hastada fizik muayene çok
önemlidir. ‹nspeksiyon hasta odaya girdi¤i andan itibaren bafl-
lamal›, hastan›n yürüyüflü, yüzünün ifadesi dikkatlice incelen-
melidir. Boynun, bafl›n ve üst ekstremitelerin duruflu gözlen-
meli, flifllik, asimetri, skar dokusu, renk de¤iflikli¤i, cilt

lezyonlar› varl›¤› gözlenerek de¤erlendirilmelidir. 
Palpasyonda yumuflak doku patolojileri ve kemik yap›lardaki
hassas noktalar belirlenir. Boyun ön bölümünd troid dokusu
incelenir. Lenf nodu, kitle ve karotidini gibi durumlar›n varl›-
¤›n› tespit etmek için derin ve sert palpasyon uygulan›r. Boy-
nun yan bölgesinin palpasyonunda ise sternokloidomastoid
kas baflta olmak üzere kas yap›lar›na ait bir spazm, tetik nokta
yada kitle araflt›r›l›r. Boynun arka bölümünde, kemik yap›da
hassasiyet paraspinöz kaslarda spazm ve faset eklemlerin hassa-
siyeti de¤erlendirilir. Myofasyal a¤r› sendromu tan›s›nda temel
kriter olan tauth band› ve tender pointler, hassas noktalar arafl-
t›r›l›r. Sistemik ve lokal synovit yapan nedenler mutlak düflü-
nülmelidir. 
Boyun hareketleri incelenir ve hareketlerde k›s›tl›l›k olup ol-
mad›¤›na bak›l›r. Bafl› ve boynu nötral durumda olan hastan›n
boynunu fleksiyon, ekstansiyon, her iki yöne  rotasyona getir-
mesi ve boynunu her iki yana e¤mesi istenir. Normal bir birey
zorlanmadan çenesini gö¤süne de¤direbilmeli, omuz çevre-
sinde bafl rotasyonunu yapabilmelidir. Ayr›ca sa¤ ve sol taraf-
lara 45 derece lateral fleksiyon yap›lmal›d›r. Bu hareketlerde
s›n›rlanma ve  zorlanma olmas› patolojiktir.
Nörolojik muayene mutlaka yap›lmal›d›r. Duyu farkl›l›klar›
hastan›n flikayetlerinin hangi spinal segment ile iliflkili olabile-
ce¤i konusunda bilgi verir. Refleks ve motor muayene mutla-
ka yap›lmas› gereken incelemelerdir. Özellikle akut travmatik
olgularda belirgin nörolojik defisit bulunmas› için acil müda-
hale gerektirecek, vertebra k›r›¤›n›n, instabilitenin, ya da
hematomun göstergesi olabilir. Uzun süreli a¤r› durumlar›n-
da ise disk patolojisine, omurgan›n kemik yap›s›ndaki
patolojilere, tümoral geliflimlere ba¤l› myelopati yada
radikülopatiye ba¤l› nörolojik defisit geliflebilir. Syringomyeli,
vitamin B12 yetmezli¤i, multipl skleroz gibi hastal›klar›n
sonucuda olabilece¤i unutulmamal›d›r (6,14).
Boyun a¤r›lar›na ayr›nt›l› anamnez ve fizik muayene, a¤r›n›n
kayna¤›n›n neler olabilece¤i hakk›nda fikir vermektedir. Do¤-
ru tan› ve tedavi için, uygun görüntüleme yöntemleri ve labo-
ratuar testleri kullan›labilir. 
S›k Kullan›lan Tan›sal Yöntemler: Fleksiyon ve ekstansiyon
gibi özel pozisyonlarda çekilen servikal omurgaya ait direk
grafiler, servikal omurgan›n BT veya MRG ile incelenmesi,
elektromyegrafi, sinir ileti h›z›, somatosensoryal uyar›lm›fl
potansiyeller gibi elektrodiyagnostik incelemeler, kemik
sintigrafisi, myelografi, BT-myelografi, MR-myelografi, servi-
kal bölgenin yap›sal ve fonksiyonel de¤erlendirilmesinde
kullan›lan incelemelerdir. 
Direk filimler, özellikle aniden bafllayan a¤r›larda, ani travma-
düflme, çarpma gibi durumlarda hemen çekilmelidir. Ani bir
travma yoksa, a¤r› çok fliddetli de¤il ise, hareket k›s›tl›l›¤› ve
uyuflukluk yoksa konservatif tedaviler film çekilmeden önce de
uygulanabilir. Farkl› yönlerden çekilen düz filmler ile k›r›klar,
kemik yap› bozukluklar›, lordoz düzleflmesi, foramen daralma-
lar›, osteofit oluflumlar›, faset eklem patolojileri, spondilotik
de¤ifliklikler gözlenebilir. Örne¤in fleksiyon ve ekstansiyonda
çekilen direk grafiler, osteopeni, osteomyelit, k›r›k, disk aral›-
¤›nda daralma gibi patolojileri gösterebilmelerine ek olarak di-
namik tetkikler olmalar› nedeniyle dislokasyon ya da instabili-
te incelemesinde de¤erlidir. Sinir dokusu ya da disk gibi yu-
muflak dokular en iyi MRG ile incelenebilir. MRG detayl› bil-
gi vermekle birlikte yaln›z bafl›na tan› koydurucu özelli¤i yok-
tur. MRG bulgular› hastan›n detayl› de¤erlendirilmesi, fizik
muayene bulgular› ile tan› koydurucu bir anlam tafl›r (14-17).
Nöropatileri, denervasyonu ve bunlara ba¤l› ileti farkl›l›klar›n›
elektrodiyagnostik incelemeler gösterir. Sinir iletisinin de¤er-
lendirilmesinde, radikülopatinin düzeyinin seviyesinin de¤er-
lendirilmesinde EMG önem tafl›r (18). Hangi sinirlerin tutul-
du¤u, hangi kaslar›n ne derece etkilendi¤i net olarak de¤erlen-
dirilebilir. Kemik sintigrafisi artritler, enfeksiyonlar, tümörler
ve sempatik yolla iletilen a¤r›lar›n tan›s›nda yard›mc›d›r (19). 
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Kan biyokimyas›, kan say›m› gibi laboratuar tetkiklerine hem
hastal›¤›n tan›s›n›n konmas› aflamas›nda hem de tedavinin sey-
ri s›ras›nda iyileflmeyi takip etmek ya da kullan›lan ilaçlara ba¤-
l› baz› yan etkileri (ör. Hepatotoksisite) erken dönemde belir-
lemek amac›yla s›kça baflvurulur. Eritrosit, sedimentasyon h›-
z›, CRP, vitamin B12 düzeyi, folik asit düzeyi, romatolojik
tetkikler, tümör belirteçleri, gibi tetkikler ise klinik flüphe du-
rumunda istenebilecek tetkiklerdendir. 
Bunlara ek olarak, hastan›n a¤r›s›n› etkileyen olas› emosyonel
faktörleri belirlemek amac›yla birtak›m psikolojik testler de
kullan›labilmektedir. 
Bu a¤r›lar›n›n tan›s›nda, tan›sal sinir bloklar› da önemli bir yer
tutmaktad›r. Tan›sal sinir bloklar› lokal anestezik enjeksiyonla-
r› ile yap›lan sinir bloklar›n› ve diferansiyel bloklar› içerir. Bu
bloklar›n skopi kontrolünde, en az lokal anestezik enjeksiyo-
nuyla ve kontrast madde kullan›larak yap›lmas› tavsiye edil-
mektedir. 

Boyun A¤r›lar›nda Tedavi Yaklafl›mlar›
Boyun a¤r›lar›na yol açan nedenlere yönelik çok farkl› tedavi
uygulamalar› vard›r. Tedavinin amac› altta yatan problemi te-
davi etmek, hastan›n a¤r›s›n› dindirmek ve hastan›n eski yaflam
biçimine en k›sa sürede dönmesini sa¤lamakt›r. Birçok boyun
a¤r›s› cerrahi tedavi gerektirmez. Konservatif yöntemler
uygulan›r (20).
‹laç tedavisi 
‹laç seçimi (parasetamol, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar,
adjuvan analjezikler opioidler) semptomlara ve a¤r›n›n flidde-
tine göre seçilir. Parasetamol orta fliddetteki a¤r›larda kullan›-
l›r. Genellikle analjezik ve antiinflamatuar özellikleri nedeni ile
NSA‹‹’ ler kullan›l›r. Bu ilaçlar a¤r›y› ve a¤r›ya neden olan
problemin yaratt›¤› enflamasyonu azalt›rlar. NSA‹‹’ler kimya-
sal yap›lar›ndaki ve farmakokinetik özelliklerindeki farkl›l›klar
nedeni ile tedavide farkl› yan›tlar al›nan farkl› dozlarda ve fark-
l› zamanlarda uygulanan ilaçlard›r. Bu ilaçlar›n yan etkileri ol-
du¤u unutulmamal›d›r. Özelliklerine göre istenmeyen yan et-
kilerde farkl›l›k gösterir. ‹leri yafl, yüksek doz ve uzun süre kul-
lan›m riski art›r›r. NSA‹‹ seçerken hastan›n (yafl, sistemik has-
tal›klar v.s) ve ilac›n özellikleri (farmakokinetik yap›s›, siklook-
sijenaz seçicili¤i v.s) çok iyi de¤erlendirilmelidir. Uygun ilaç,
uygun doz ve süre ile uygulan›rsa etkin ve güvenilir analjezi
sa¤layacakt›r. 
fiiddetli a¤r›larda opioidler, nonopioidlerle birlikte kullan›l›r.
Özelliklede zay›f opioid olarak kabul edilen tramadol yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Çok fliddetli a¤r›larda ise güçlü
opioidler tercih edilmelidir. 
A¤r›n›n nedeni ve niteli¤ine göre adjuvan analjezikler tek bafl-
lar›na veya di¤er analjeziklerle birlikte önerilmektedir.
Nöropatik kompenenti olan olgularda antidepresan, antikon-
vülsanlar kullan›lmal›d›r. Kas spazm›n›n tedavisinde kas gevfle-
ticiler kullan›labilir. Bu ilaçlar›n etkinli¤inin çok fazla olmad›-
¤›, fakat yan etkilerinin oldu¤u unutulmamal›d›r. Sistemik
steroid kullanmas› gereken hastalarda tedavi edici en düflük
doz tercih edilmelidir. ‹stenmeyen etkilerinden dolay› uzun
süreli kullan›lmamas› önerilir (21,22). 
Yatak istirahati ve immobilizasyon 
Yatak istirahati, akut travma sonucu geliflen a¤r›l› durumlarda
önerilir. Hastan›n boynu efor sarfetmeden tutabildi¤i a¤r›s›z
bir pozisyonda tespit edilmelidir. ‹mmobilizasyon için, servi-
kal boyunluklar kullan›lmaktad›r. Boynun hareketini k›s›tlar,
bafl›n a¤›rl›¤›n› boyundan kald›r›r. ‹mmobilizasyon ve yatak
istirahati akut bir olay›n erken döneminde uygulanmal›d›r.
Her ikisi de uzun süre ve di¤er tedavi yöntemlerinin deste¤i
olmadan uygulan›rsa boyun kaslar›nda zay›fl›¤a neden olur.
Progresif nörolojik defisiti olanlarda immobilizasyon
kontrendikedir (8,22).
Fizik tedavi yöntemleri 
Boyun a¤r›lar›n›n tedavisinde oldukça önemli bir yer tutmak-

tad›r. A¤r›n›n farkl› dönemlerinde mutlaka tedavinin bir par-
ças› olmal›d›r. Kas a¤r›s› ve spazm›n kontrol alt›na al›nmas›n-
da yard›mc›d›r. S›cak uygulama (Termoterapi) a¤r›n›n en
önemli tedavi flekillerinden biridir. Antispazmodik etkisi vard›r
ve a¤r›n›n geçirilmesi aç›s›ndan son derece önemlidir. Yüzeyel
(s›cak paketler, infraruj, hidroterapi vs,) ve derin (k›sa ve mik-
rodalga diatermi,  ultrason) dokular›n ›s›t›lmas› hedeflenir. So-
¤u¤un (Kryoterapi) analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar
etkisi vard›r. So¤uk paketler, vapocoolant spreyler ve so¤uk su
fleklinde uygulanabilir. Elektroterapide en yayg›n olarak
Ttanskutan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) kullan›l-
maktad›r. Masaj uygulamalar› a¤r›y› ve spazm› azaltmaktad›r.
Kas gücünü ve hareket yetene¤ini art›r›c› egzersiz programla-
r› uygulan›r (22). 
‹nvazif giriflimler 
Servikal bölge anatomisinin daha iyi ö¤renilmesi, skopi teknik-
lerinin geliflmesi, radyofrekans cihazlar›n›n kullan›lmas› ile bo-
yun a¤r›lar›n›n tedavisinde, a¤r› kayna¤› oluflturan yap›lara çe-
flitli diagnostik ve terapötik giriflim teknikleri gelifltirilmifltir.
Bu giriflimlerin olas› komplikasyonlar› nedeni ile mutlaka sko-
pi alt›nda ve deneyimli ekipler taraf›ndan uygulanmas› gerekir. 
Diagnostik bloklar: Faset eklemlere, sempatik ganglionlara,
çeflitli somatik sinirlere lokal anestezik enjeksiyonu ile uygula-
nan diagnostik bloklar a¤r› flikayetinin tan›s›na yönelik olarak
uygulan›r. Kal›c› bloklar,   diagnostik bloklara pozitif yan›t
al›nd›¤›nda uygulan›r (23,24). 
Tetik (Trigger) nokta enjeksiyonlar›: Boyun a¤r›lar›n›n en
yayg›n nedenlerinden biri kas a¤r›lard›r. A¤r› ve hareket k›s›t-
lamas›ndan sorumlu olan trigger noktalara lokal anestezik
enjeksiyonlar› yap›l›r. Steroid eklenebilir. Sadece i¤neleme ve-
ya serum fizyolojik kullan›lmas›n› önerenler de vard›r. Son y›l-
larda trigger noktalara botulismus toksini enjeksiyonu da uy-
gulanmaktad›r. Bu enjeksiyonlar ile adale spazm›n›n azalmas›
sa¤lanarak hareket k›s›tl›l›¤› ortadan kalkarken, a¤r› flikayeti de
tedavi edilebilir (25,26).
Epidural steroid uygulamas›: Disk hernisi sonucu oluflan
sinir kökü bas›s› ve irritasyonlar›nda etkili olmaktad›r. Epidural
steroid enjeksiyonunda amaç enflamasyonu azaltmakt›r
(13,14).
Servikal epidural lizis: Bu yöntemin amac› epidural alanda
a¤r›ya yol açan adhezyon oluflumlar›n›n lizisini sa¤lamakt›r.
Epidural alanda adhezyona ve kök bas›s›na yol açabilecek olu-
flumlarda endikedir. Postoperatif skar dokusu en s›k nedendir.
Skar dokusunun sinir kökleri üzerine yapt›¤› bas›, irritasyon ve
geliflen enflamasyon a¤r›ya neden olur. ‹laç, fizyoterapi ve
epidural steroid uygulamalar›na ra¤men yeterli tedavi sa¤lana-
m›yorsa epidural lizis uygulanmal›d›r. Epidural aral›kta soru-
nun bulundu¤u alan epidurografi ile saptan›p, skopi kontrolü
alt›nda bu alana özel bir kateter yerlefltirilir. Steroid, hipertonik
salin ve lokal anestezik uygulan›r. Son y›llarda hiyaluronidaz›n
ilave edilmesinin, baflar› flans›n› art›raca¤› söylenmektedir
(13,14). 
Faset eklem enjeksiyonu-Faset Sinir Denervasyonu: Faset
eklem sendromu tan›s› alan hastalarda en az iki seviyeden kü-
çük volümde lokal anestezik ile enjeksiyon yap›l›r. C2-3 faset
eklemi innerve eden 3. oksipital sinir ve C3-C7 aras› medial
dallar bloke edilir. Yeterli cevap al›n›rsa perkütan rayofrekans
yöntemi ile faset denervasyonu uygulan›r (27).
Atlantoaksiyel ve Atlantooksipital Eklem Blo¤u: Mutlaka
deneyimli ellerde yap›lmal›d›r. Anatomik komfluluk nedeni ile
vertebral arter ve internal karotis arter hasar›, intratekal enjek-
siyon, medulla spinalis hasar›, C1-2 sinir hasar› oluflabilir
(14,27).
Servikal dorsal kök ganglionotomi: Servikal disklere ba¤l›
mekanik sorunlar, radikülopati ve bafl a¤r›lar›nda RF ile dorsal
gök ganglionotomisi uygulanabilir (27).
Servikal disk giriflimleri: A¤r›n›n servikal diskten kaynaklan-
d›¤›n› gösterebilmesi ancak diskografi ile mümkündür.
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Diskografi ile a¤r›l› düzey saptand›ktan sonra RF servikal disk
giriflimi yap›lmal›d›r (27).
Sempatik ganglion blokaj›: Boyun, omuz ve kol a¤r›lar›nda
stellar ganglion ve üst torakal sempatik zincir blo¤u uygulan-
maktad›r. Diagnostik bloktan sonra uygun yan›t al›n›rsa
radyofrekans termokoagülasyon uygulan›r (14).
Spinal kord stimülasyonu: Hasta seçimi çok önemlidir. Has-
tan›n a¤r›s›n›n organik bir nedeni bulunmal›d›r. A¤r› flikayet-
leri çok s›k, fliddetli ve di¤er tedavilere yeterli yan›t al›nmam›fl
olmal›d›r (28). Hasta seçimi, endikasyonun do¤ru olmas› ve
tekni¤in iyi kullan›lmas› ile baflar›l› sonuçlar elde edilmektedir 

S›k Karfl›lafl›lan Boyun A¤r›s› Nedenleri
Myofasyal A¤r› Sendromu 
Myofasyal a¤r›, tetik “trigger’’ noktalar ve “tauth bantlar›’’ ile
karekterize olan bir a¤r› sendromudur. Myofasyal boyun a¤r›-
lar› travma gibi tetikleyici bir etkene ba¤l› olarak ani olarak or-
taya ç›kabilir veya kronik kas yorgunlu¤unun, tekrarlayan
mikro travmalar›n bir sonucu olarak yavafl yavafl bafllayabilir.
Tetik noktalar›n geliflmesi ile ilgili olarak farkl› görüfller bulun-
makla beraber, muskuloskeletal yaralanmalar, kaslar üzerine
ani ve afl›r› yükenme, genetik etkenler, yorgunluk ve stres en
önemli nedenler aras›ndad›r. Bu hastalarda a¤r› ile birlikte,
kaslarda s›k›flma ve ac›ma hissi, hareketlerde s›n›rl›l›k ve genel
bir yorgunluk vard›r. fiiddet de¤iflkendir. Baz› hastalar hafif
olarak tan›mlarken, baz› hastalarda a¤r› oldukça fliddetlidir ve
yaflam kalitesini bozmaktad›r. A¤r› devaml› veya periyodiktir.
Tetik noktalar›n (trigger point) uyar›lmas› sonucu hissedilen
a¤r›n›n yay›l›m› ya da yans›mas› belirgin bir dermatomal düzen
ya da periferik sinir trasesi izlemez. Myofasiyal a¤r› sendro-
munda nörolojik muayenede anormallik bulunmaz. Ancak
servikal diskopati var ise, böyle bir durumda radiküler bas›ya
ba¤l› nörolojik defisit tabloya eklenebilir. Myofasyal kökenli
servikal a¤r›da omuz ve boyun kaslar› s›kl›kla gergindir. Gün-
lük yaflam aktivitelerinde yorgunluk ve güçsüzlükten yak›n›r-
lar. Uykusuzluk ve depresyon görülebilir. Palpasyonda kas
içinde tetik nokta ve gergin bantlar›n varl›¤› araflt›r›lmal›d›r.
Tetik noktalara enjeksiyon ile semptomlar hafifler. Birçok has-
ta uyku düzeninin bozuk oldu¤undan yak›n›r. 
Tedavide çok yönlü yaklafl›m önemlidir. Öncelikle hasta e¤itil-
melidir. A¤r›y› art›ran faktörler ortadan kald›r›lmal›d›r. A¤r›y›
ve kas spazm›n› ortadan kald›rmak için, NSA‹‹’ler, kas gevfle-
ticiler, düflük doz trisiklik antidepresanlar kullan›l›r. Tetik nok-
talara lokal anestezik yada lokal anestezik-steroid kar›fl›m en-
jeksiyonu, kuru i¤ne tekni¤i kullan›larak enjeksiyon uygulama-
dan sadece i¤ne ile girilmesi, ilgili kas grubuna so¤utucu sprey
uygulayarak kas grubunun gerilme egzersizleri (stretch-and-
sprey), s›cak uygulamas› tedavide kullan›lan yöntemlerdir. Son
y›llarda tetik nokta üzerine botulinum toksini enjeksiyonu ya-
p›lmaktad›r. 
Günlük yaflant›daki birçok psikolojik stres faktörü de myofasyal
a¤r› sendromunun ortaya ç›kmas›na ya da mevcut tablonun
fliddetlenmesine neden oldu¤undan kiflisel bafl etme gevfleme
teknikleri ö¤retilmelidir. Hastalara postür e¤itimi verilmeli,
kaslar› güçlendirmek için düzenli boyun egzersizleri önerilme-
lidir (29,30,31).
Whiplash Yaralanmas› (Akut Servikal Strain)
Boyun kaslar› travma ve benzeri fliddetli uyaranlar karfl›s›nda
refleks olarak kas›l›r. Beklenmeyen, ani bir hareket karfl›s›nda
koruyucu bir nitelik tafl›yan bu kas›lma sonucu servikal
ligamentler ve kaslar aniden kas›l›r. Özellikle trafik kazalar›nda
arkadan vurma s›ras›nda bafl› öne ve daha sonra geriye do¤ru
h›zla gidip gelmesi ile ortaya ç›kar. Genellikle bir hiperekstan-
siyon yaralanmas›d›r. Ancak servikal omurgan›n ani
hiperfleksiyonu ve yana e¤ilmesi ile de ortaya ç›kabilir.
Kas ve ba¤lar gibi yumuflak doku elemanlar›nda, intervertebral
diskte, kemik yap› ve faset eklemlerde de¤iflik derecelerde ya-
ralanma ortaya ç›kar. Whiplash yaralanma sonras›nda ortaya

ç›kan boyun a¤r›s›n›n en s›k servikal faset eklemlerden kaynak-
land›¤› belirtilmifltir. Servikal bölgeye birçok kas grubu yap›fl-
t›¤› için bölgede meydana gelen de¤ifliklikler genifl bir alanda
hissedilir. Hafif vakalarda sadece boyunda a¤r› ve hassasiyet
vard›r. fiiddetli vakalarda ise boynun yan› s›ra üst ekstremitele-
re de a¤r› yay›l›r. Görülme s›kl›¤›na göre semptomlar; boyun
a¤r›s›, bafl a¤r›s›, disfaji, parestezi, güç kayb›, görme ve iflitme
kusurlar› ve bafl dönmesidir. Boyun hareketleri s›kl›kla k›s›tl›-
d›r ancak nörolojik muayene normaldir.
Akut servikal strainin en belirgin özelli¤i semptomlar›n gittik-
çe artmas›d›r. Travmadan sonra hasta bafllang›çta durumunu
önemsemez ve geçifltirir. Semptomlar›n ortaya ç›kmas› 24 saate
kadar uzayabilir, 48-72 saat sonra belirgin hale gelir. Ortaya
ç›kan semptomlar 2-3 haftadan fazla sürerse akut servikal
strainin kronikleflti¤i düflünülmelidir. Boyun bölgesindeki a¤-
r› önemini yitirken oksipital ve suboksipital bölgedeki a¤r› de-
vam eder. A¤r›n›n yan› s›ra hastada vertigo, afl›r› terleme,
emosyonel bozukluklar ve unutkanl›k gibi semptomlar ortaya
ç›kar. 
Whiplash yaralanmalar› genellikle geçici immobilizasyon ve
NSA‹‹ tedavisine iyi yan›t verir. Servikal kaslarda güçsüzlü¤e
neden olaca¤› için uzun süreli immobilizasyon önerilmemek-
tedir. Uygun fizyoterapi programlar› tedaviye dahil edilmeli-
dir. TENS uygulanabilir. Daha fliddetli vakalarda traksiyon
yap›labilir. Bu flekilde düzenlenmifl konservatif tedaviye yan›t
al›namad›¤› durumunda giriflimsel yöntemler yararl› olabil-
mektedir. Whiplash yaralanma sonucu ortaya ç›kan a¤r›n›n en
s›k nedeni servikal fasetler oldu¤undan perkütan faset dener-
vasyonu etkin bir tedavi yöntemidir. Oksipital ve suboksipital
a¤r›larda ise oksipital sinir blokaj› uygulanabilir (6,32-34).
Kronik Servikal Strain
Oturarak çal›flanlarda daha s›k görülür. Postür, emosyonel
stres, fliddetli so¤uk ve yorgunluk etyolojik nedenler aras›nda
say›labilir. Boyun kaslar›n›n kronik spazm›na ba¤l›d›r. Boyun-
da sertlik vard›r. Spazm›n fliddetine ba¤l› olarak oksipital ve su-
boksipital bölgede a¤r›, boyun hareketlerinde a¤r› ve k›s›tl›l›k
vard›r. Spazm trigger noktalar›n herhangi bir nedenle uyar›l-
mas› ile bafllar. Myofasyal a¤r›larda oldu¤u gibi trigger nokta-
lar bulunabilir. Tedavide, kas gevfleticiler, basit analjezikler ve
trankilizanlar verilebilir. Fizik tedavi uygulamalar›, trigger
nokta injeksiyonu, TENS uygulanabilir (8,35).
Servikal Spondiloz (osteoartrit) ve Servikal Diskopati 
Servikal spondiloz boyun a¤r›s›n›n s›k karfl›lafl›lan nedenlerin-
dendir. Eklemlerde meydana gelen dejeneratif de¤iflikliklerdir.
Y›llar içinde hareketlerle eklem k›k›rda¤›nda dejeneratif de¤i-
fliklikler meydana gelir ve bir süre sonra k›k›rdak yüzeyi düzle-
flir. Bu de¤ifliklikler sonucu oluflan osteofitler sinir köküne bas-
k› yaparlar. Hastalar›n ço¤u 40 yafl›n üzerindedir ve yaflla oran-
t›l› olarak artar. A¤r› genellikle hafif olarak bafllar. Bafll›ca flika-
yet bafl ve boyun a¤r›s›d›r. A¤r› servikal vertebran›n hareketi,
öksürme ve hapfl›rma ile artabilir. Sinir kökü bas›s›na ba¤l› ola-
rak tutulan dermatom boyunca a¤r› ve kar›ncalanma bafllar.
Sinir kökü üzerinde bas› ile kaslarda motor zafiyet ve atrofi
meydana gelebilir. Direk grafiler, BT veya MRG görüntüleri
her zaman klinik semptomoloji ile korele de¤ildir. Tedavide,
fizik tedavi yöntemleri, lokal anestetik infiltrasyon, TENS,
faset eklem enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanabilir
(6,11,36,37).
Servikal diskopati, nöral dekompresyona yol açt›¤›nda hasta
genellikle enseden bafllayan omuz ve kola yay›lan a¤r›dan flika-
yet eder. A¤r› ekstremiitelerde boyundan daha fliddetlidir, ba-
zen ise sadece ekstemite a¤r›s› bulunur. A¤r›n›n niteli¤i
küntten keskine, elektrik çarpmas›, b›çak saplanmas›na kadar
de¤iflkenlik gösterir. Tutulan dermatomda parestezi ve his
kayb› ortaya ç›kabilir. Foramen üzerine bast›r›ld›¤›nda, bafla
yukar›dan bask› uyguland›¤›nda a¤r› vard›r. Bafl›n› karfl› tarafa
çeviremez, ayn› tarafa ve karfl›ya e¤emez. Uzun süreli nöral
dekompresyon duysal kayba (hipoestezi ya da anestezi),
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refleks kayb›na veya motor kayba (güçsüzlük veya atrofi) ne-
den olur. Travma ya da ani hareket sonras› ortaya ç›kan akut
disk protrüzyonunda a¤r› daha fliddetlidir, kola yay›l›m belir-
gindir ve nörolojik defisin belirmesi zaman alabilir. Ay›r›c›
tan›da myofasyal a¤r› sendromu, akci¤er apikal tümörleri
(Pancoast tümörü) ve omuz eklemi bozukluklar› ak›lda tutul-
mal›d›r. Direkt radyolojik incelemede intervertebral aral›klar
daralm›fl ve servikal lordoz düzleflmifltir. MRI ve BT inceleme-
lerinde bulging, protrüzyon ve ekstrude herni görülebilir. 
Tedavide, NSA‹‹ ve kas gevfletici ajanlar, fizik tedavi yöntem-
leri uygulan›r. Akut dönem ya da akut alevlenmeler d›fl›nda
immobilizasyon uygulanmamal›d›r. Nörolojik defisit varl›¤›n-
da vakit kaybetmeden BT, MRG veya EMG gibi ayr›nt›l› in-
celemeler yap›lmal›d›r. Konservatif tedavi ile semptomlarda
yeterli gerileme olmad›¤›nda servikal epidural steroid enjeksi-
yonu, perkutan faset denervasyonu, servikal disk radyofrekans
termokoagulasyonu gibi invazif giriflimler, uygun endikasyon-
lar ile uyguland›¤›nda hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda yarar
sa¤lar. Özellikle radiküler semtomlar›n belirgin oldu¤u vaka-
larda epidural steroid enjeksiyonlar› ile anlaml› sonuçlar bildi-
rilmifltir (6,11,38,39).
Servikal Faset Sendromu:
Faset (zigoapofizyel) eklemler, vertebra korpuslar›n›n iki ya-
n›nda yer alan, hyalen k›k›rdak ile kapl›, üstteki vertebran›n
inferior artiküler ç›k›nt›s› ile alttaki vertebran›n superior
artiküler ç›k›nt›s›n›n birleflmesi ile oluflan sinovyal eklemlerdir.
Bu eklemler servikal vertebran›n fleksiyon, ekstansiyon ve ya-
na e¤ilme hareketlerinin gerçekleflmesinde önemli göreve sa-
hiptirler. Yafla ve tekrarlayan travmaya ba¤l› kronik dejeneras-
yon sonucunda yada whiplash yaralanmada oldu¤u gibi akut
travma sonucunda bu eklemler boyun a¤r›s› kayna¤› olabilir-
ler. Servikal faset senromunda a¤r› boyun ve omuz bölgesine,
oksipital bölgeye ve bafl›n tepesine yay›labilir. Boyunda hare-
ket k›s›tl›l›¤› vard›r. Fasetler üzerinde palpasyonla hassasiyet
vard›r. Bafl tutulan tarafa hafif e¤ildi¤inde ve afla¤›ya do¤ru ba-
s›nç uyguland›¤›nda a¤r› artar. Lokal semptomlara radiküler
semptomlarda efllik edebilir ve bu durumda servikal disk has-
tal›¤›ndan ayr›mlar› güç olabilir. 
Radyolojik görüntüleme (direkt grafi, BT, MRG) eklem deje-
nerasyonunun gösterilmesinde yararl›d›r ancak asemptomatik
hastalarda da radyolojik görüntüleme de dejenerasyon bulgu-
lar›n›n var olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Tan›da lokal anestezik
ile yap›lacak faset bloklar›n›n önemli yeri bulunmaktad›r. 
Öncelikle konservatif tedavi uygulan›r. NSA‹‹’ler, trisiklik
antidepresanlar, fizik tedavi, TENS uygulamalar› ve boyun
kaslar›n› güçlendirici egzersizler s›kl›kla hastalar›n semptomla-
r›nda gerilenme sa¤lar. Yeterli analjezi elde edilemedi¤inde
faset eklemlere lokal anestezik-steroid enjeksiyonlar› yada
perkütan faset denervasyon uygulamas›n›n olumlu sonuçlar›
bildirilmifltir (6,27,40,41).
Torasik Ç›k›fl Sendromu
Semptomlar nörovasküler yap›lar›n kompresyonu sonucu or-
taya ç›kar. Boyun ve kol a¤r›s›, kolda uyuflma ve hareket k›s›t-
l›l›¤› en s›k rastlanan bulgulard›r. Servikal kosta, postural bo-
zukluklar, birinci Kosta/klavikula, skalen kaslar, pektoralis
minör kas› ve fibröz bantla s›k›flma en s›k rastlanan etyolojik
nedenlerdir. Servikal kot, uzun transvers ligaman, klavikula
anormallikleri, birinci veya ikinci kaburgan›n füzyonu gibi
kemik anomalliklerine rastlan›r. 
Rehabilitasyonda postürün düzeltilmesi, normal mobilitenin
sa¤lanmas› ve zay›f kaslar›n güçlendirilmesi gerekir. Semptom-
lar konservatif tedavi ile gerilemiyorsa, özellikle parestezi, el-
lerde so¤uma, tolere edilemeyen a¤r› ve gittikçe ilerleyen kas
güçsüzlü¤ü varsa cerrahi tedavi düflünülmelidir (42).
Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit
Romatoid artrit boyun a¤r›lar›n›n en önemli nedenlerinden
biridir. Romatoid artritli hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda görülür.
Özellikle atlantoaksiyel eklemi tutar ve posterolateral boyun

a¤r›s› ile birlikte oksiput a¤r›s› olur. Medikal tedavi, fizik teda-
vi ve servikal destek yeterli olur. Ankilozan spondilitte boyun
a¤r›s› s›kt›r. C1 ve C2 faset eklem tutulumu ciddi boyun a¤r›-
s›n›n en yayg›n sebebidir (42). 
Sonuç olarak; Servikal bölge, daha hareketli ve travmaya aç›k
olmas› nedeniyle, basit konservatif tedavi ile gerileyebilen ra-
hats›zl›klardan, acil cerrahi giriflim gerektirecek ciddiyette bir-
çok faktör a¤r› kayna¤› olabilmektedir. Do¤ru tan› için yeterli
anatomi bilgisi, ayr›nt›l› bir fizik muayene ve uygun tan› yön-
temleri bir arada kullan›lmal›d›r. Boyun a¤r›lar›nda altta yatan
ne olursa olsun, akut dönem tedavi edilip, tatminkar düzeyde
a¤r› tedavisi ve yaflam kalitesi sa¤land›ktan sonra bu durumun
uzun süreli hatta kal›c› olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu aflamada fizik
tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin yeri çok önemlidir. 
Sa¤l›kl› bir boyun, güçlü, dengeli ve a¤r›s›z boyundur. Sa¤l›k-
l› bir boyuna sahip olmak ve boyun a¤r›s›ndan korunmak için
belli kurallara uyulmas› gerekti¤i, düzenli yap›lan boyun
egzersizlerinin boyun kaslar›n› güçlendirece¤i ve boyun omur-
gas›na yans›yan küçük travmalar› engelleyece¤i hastalara ö¤re-
tilmelidir (fiekil 1 ).

Özellikle boynu zorlayan hareketlerden kaç›nmak için; 
• Asla a¤›r cisimleri kald›rmay›n, çekmeyin ve itmeyin, 
• Tafl›yaca¤›n›z yükleri eflit olarak her iki elinize bölün,
• Bafl›n›zla yük tafl›may›n. Bafl seviyesinin

yukar›s›na do¤ru yük kald›rmay›n,
• Boynunuzu sürekli öne e¤ik veya 

ayn› pozisyonda sabit tutmay›n, 
• Özellikle bilgisayar ve tezgah bafl›nda 

30 dakikada bir pozisyon de¤ifltirin,
• Telefonu konuflurken boyun-omuz aras›na s›k›flt›rmay›n,
• Gerekirse boyun k›vr›m›n›za uyan 

boyun yast›¤› ile boynunuzu takviye edin,
• Afl›r› yüksek yast›k kullanmay›n.                                         
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fiekil 1. Boyun Egzersizleri

Eller al›na koyulur,

bafl öne do¤ru

zorlamadan

itilmeye çal›fl›l›rken,

ellerle engel

olunmaya çal›fl›l›r.

5'e kadar say›l›r ve

b›rak›l›r. Hareket

10 kez tekrarlan›r. 

Eller bafl›n arkas›na

koyulur. Bafl arkaya

do¤ru zorlamadan

itilmeye çal›fl›l›rken,

ellerle engel

olunmaya çal›fl›l›r.

5'e kadar say›l›r ve

b›rak›l›r. Hareket

10 kez tekrarlan›r. 

Sa¤ el bafl›n sa¤ taraf›na konur. Bafl sa¤a

do¤ru itilmeye çal›fl›l›rken sa¤ elle engel

olunmaya çal›fl›l›r. 5'e kadar say›l›r ve

b›rak›l›r. Ayn› hareket sol elle sola do¤ru

tekrarlan›r.

Afl›r› zorlanmaya

sebep olmadan,

bafl›n›z, çeneniz

gö¤sünüze gelecek

flekilde öne e¤meye

çal›fl›n. Dinlenin,

bafl›n›z› yavaflça

arkaya bükün,

dinlenin. Hareketi

10 kez tekrarlay›n.

Bafl›n›z› yavaflça sa¤a döndürün. 3 sn.

bekleyin, daha sonra ayn› hareketi 

sola do¤ru yap›n. Hareketi 10 kez

tekrarlay›n.

Bafl›n›z› yavaflça kula¤›n›z omzunuza

yaklaflacak flekilde sa¤a e¤meye çal›fl›n,

dinlenin. Ayn› hareketi sol tarafa

tekrarlay›n. Dinlenin, hareketi 10 kez

tekrarlay›n.
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