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Atipik Özellikli Semptomatik Oksipital Nevralji Olgusu
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Kranyal nevralji tek taraflı ve geçici ataklarla seyreden nadir bir baş ağrısı tipidir. Etyolojisinde en sık enflamatuvar hastalıklar ve servikal basılar yer alır ancak 
idiopatik formu da mevcuttur. Kranyal nevraljiler Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflaması’na göre 18 farklı gruba ayrılır. Oksipital nevralji, büyük, küçük veya üçüncü 
oksipital sinir alanlarında duysal defisit veya dizestezinin eşlik edebildiği kranyal nevraljilerin bir alt grubudur. Ağrı sıklıkla unilateral, zaman zaman şiddetlenerek 
elektrik çarpmasına benzer özellik gösteren, sürekli yanıcı-batıcı karakterdedir. Oksipital sinir alanı üzerine bası ile ağrı tetiklenir ve ağrıya duyarlılık eşlik 
edebilir. Oksipital nevralji idiopatik olabileceği gibi etyolojisinde yapısal lezyonlar da yer alır. Bunlar servikal disk hastalıkları, travma, servikal disk basıları 
şeklinde sıralanabilir. Tümörler paravertebral bölgeye nadiren metastaz yapar, servikal kök basısına neden olur ve oksipital nevralji kliniği oluşturabilir. Bu 
bağlamda, metastatik prostat kanseri nedeniyle ileri yaşta, yeni başlayan ve medikal tedavilere dirençli bir oksipital nevralji olgusunu sunarak klinisyenlerin 
metastatik etyolojileri araştırmasının  gerekliliğini vurgulamayı amaçladık. (Türk Nöroloji Dergisi 2014; 20:135-137)  
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Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Özet

Cranial neuralgia is a rare form of headache disorders characterized with transient and unilateral attacks. Inflamatuar diseases and cervical compression are 
amongst the most common etiological factors even so idiopathic forms might be observed. International Classification of Headache Disorders (ICHD-2) made the 
classification of cranial neuralgias in 18 different groups. Occipital neuralgia, being a subgroup of cranial neuralgies, is a headache that involves anatomically at 
major, minor or third occipital nerve areas sometimes accompanying with sensory deficits or dysesthesia. Occipital neuralgia includes aching burning or throbbing 
headache that is often unilateral and continuous with intermittent shocking and shooting pain on the occipital nerve area. Patients with occipital neuralgia can be 
divided into those with structural causes and those with idiopathic causes. Structural lesions are cervical disc diseases, trauma, compression of the cervical discs. 
Tumors rarely metastasize to the paravertebral region and compression of the cervical nerve roots may result in occipital neuralgia. Our aim is to present a case with 
late onset medical refractory occipital neuralgia due to metastatic prostate cancer, emphasizing that relevant medical history should alert clinicans to the possibility 
of metastasis causing occipital neuralgia. (Turkish Journal of Neurology 2014; 20:135-137)
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Sum mary

Giriş 

Kraniyal nevraljiler Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflamasına göre 
18 farklı gruba ayrılan, tek taraflı ve geçici ataklarla seyreden 
nadir bir baş ağrısı formudur. Oksipital nevralji, büyük, küçük 
veya üçüncü oksipital sinir alanlarında duysal defisit veya 
dizestezinin eşlik edebildiği bir nevralji alt grubudur. Oksipital 
nevralji idiyopatik olabileceği gibi etyolojisinde yapısal lezyonlar 
da yer almaktadır. Yapısal lezyonlar arasında servikal disk basıları, 

servikal disk hastalıkları, tümörler ve travma sayılabilir. Tümörler 
paravertebral bölgeye nadiren metastaz yaparlar. Bu metastatik 
lezyonlar servikal kök basısına neden olarak oksipital nevralji 
kliniğini oluşturabilirler.

Bu bağlamda, metastatik prostat kanseri nedeniyle ileri 
yaşta, yeni başlayan ve medikal tedavilere dirençli bir oksipital 
nevralji olgusunu sunmayı ve klinisyenlerin nevralji etyolojisini 
araştırırken metastatik süreçleri de akılda tutması gerekliliğini 
vurgulamayı amaçladık.
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Yetmiş beş yaşında erkek hasta şiddetli baş ağrısı yakınması 
ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden yakınmalarının 4 ay önce 
geçirdiği koroner bypass ameliyatı sonrasında başladığı, ilk günler 
daha seyrek iken haftalar içinde süreklilik kazandığı, özellikle sol 
oksipital bölgede saniyeler süren, gün içinde 2-3 kez tekrarlayan, 
şimşek çakar şekilde tariflediği ağrıları olduğu öğrenildi. Hasta 
ayrıca oksipital bölgede hafif batma şeklinde dokunma ve masaj 
yapmakla tetiklenen veya şiddeti artan ağrılardan yakınıyordu. 
Hastaya klinik yakınmaları nedeniyle başka bir merkezde oksipital 
nevraji tanısı (ON) konmuştu. Öncesinde çeşitli kliniklere 
başvuran, naproksen, ibuprofen gibi çeşitli nonsteroid analjeziklerin 
yanı sıra gabapentin kullanımına rağmen ağrılarında herhangi 
bir düzelme olmayan olgu kliniğimize başvurmuştu. Özgeçmiş 
ve soygeçmişinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde özellik 
tespit edilmeyen hastanın ense bölgesine dokunma ile ağrısının 
tetiklendiği gözlendi, boyun hareketleri oldukça kısıtlı idi.

İleri yaşta yeni başlayan atipik lokalizasyonlu baş ağrısı ile 
cinsiyeti göz önüne alınarak, nörolojik muayenesi normal olmasına 
rağmen, etiyolojide öncelikle sekonder nedenler düşünüldü. 
Bu amaçla kontrastlı servikal manyetik rezonans görüntüleme 
(MR) incelemesi yapıldı. Bu incelemelerinde servikal bölgede 
multipl kemik metastazları tespit edildi (Resim 1, 2). Metastatik 
malign lezyonlara bağlı oksipital nevralji tanısı ile primer odağın 
saptanması amacıyla onkoloji kliniğine yönlendirilen olguda 
primer prostat adenokarsinomu saptandı. 

Tartışma

Oksipital nevralji, sıklıkla idiyopatik olmasına rağmen 
sekonder nedenlerle de prezente olabilir (1). Uluslararası Baş 
Ağrısı Derneği tarafından oluşturulan tanı kriterleri; majör, 
minör ya da üçüncü oksipital sinir alanlarında nöbetler arası ağrılı 
veya ağrısız olabilen, nöbetlerle gelen saplanıcı ağrının olması; 
etkilenen sinirde duyarlılık hissedilmesi ve ağrının ilgili sinirin 
lokal blokajı ile geçici olarak rahatlaması bulgularını içerir (2). 
Olgularda oksipital sinir blokajı ile semptomların azalması tanıyı 
destekleyen diğer bir bulgu olabilir (1,2). Sekonder etiyolojiler 
arasında olgular bazında belirtilen servikal bölgeyi tutan herpes 
zoster, nörosifilis gibi enfeksiyöz durumlar; osteoartrit, miyozit 
ve fibrozit gibi enflamatuvar hastalıklar, temporal arterit gibi 
vaskülitler, multipl skleroz gibi demiyelinizan hastalıklar, 
kranyoservikal bileşkede yer alan arteriovenöz malformasyonlar, 
Chiari malformasyonu, travma, gastrointestinal sistem tümör 
metastazları, diyabet ve gut gibi sistemik hastalıklar, kök veya sinir 
basılarına neden olan diskopatiler, C2-C3 sinir kökünü etkileyen 
özellikle kemik ve kıkırdağın primer ve/veya sekonder tümörleri 
sayılabilir (3,4,5-17). Shwannom, osteokondrom ve artrozis gibi 
kitle oluşturacak lezyonlara bağlı ON kliniğinde, kitle etkisine 
bağlı olarak ağrının şiddeti boyun hareketleriyle ve zamanla 
gittikçe artar ve semptomatik tedavilere yanıtsızdır (14-17). Bu 
bağlamda tedaviye yanıtsız ve olan masajla ağrısı şiddetlenen, 
özellikle ileri yaştaki ON olgusunda sekonder etiyolojilerden 
servikal bölge metastazları ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 

Yapılan çalışmalarda ekstradural lezyonların tüm spinal 
lezyonların %95’inden fazlasını oluşturduğu ve spinal metastazların 
sıklıkla 40-65 yaşları arasında gözlendiği belirtilmiştir ve bu 

metastazların %60-80’i torakal, %15-30’u lomber ve %10’dan azı 
da servikal bölgeye olmaktadır (12). Olgumuzda saptanan servikal 
bölge metastazı nadir görülen bir metastaz bölgesi olması ve 
mevcut prostat kanserinin atipik bir prezentasyonla klinik bulgu 
vermesi nedeniyle önem taşımaktadır.

Kemik metastazları özellikle spinal tutulumlarda sıklıkla 
akciğer, prostat, meme ve hematopoetik organ malignitelerinde 
saptanır (12). Ayrıca, özefagus karsinomunun, melanomun çok 
nadir bir formu olan oküler melanomanın, faset artropatisinin, 
tüberküloz gibi bazı enfeksiyonların servikal kemik metastazları 
yapabildikleri ve buna bağlı olarak boyun ağrısı ile kliniğe 
başvurdukları bildirilmektedir (5,7,9-12). Tanıda, spinal bölgeye 
yönelik kontrastlı MR görüntüleme önemli yer almaktadır. Kemik 
sintigrafisi de osteoid osteom gibi kemiğin primer tümörlerini 

Resim 1. T1 sagital kesit servikal MR'da 4. vertebrada kemik metastazı 
ile uyumlu görünüm

Resim 2. T2 sagital kesit kontrastlı servikal MR incelemesinde multipl 
kemik metastazları
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göstermede kullanılan yardımcı bir tanı yöntemidir. Olgumuzda 
servikal görüntüleme ile tespit edilen kemik metastazlarının 
kaynağı, literatürde ikinci sıklıkta kemik metastazı yaptığı 
bildirilen, prostat kanseri olarak tespit edilmiştir.

Oksipital nevralji tedavisi etiyolojiye göre farklılık göstermekle 
birlikte ilaç tedavisi olarak oral analjezikler, antikonvulzanlar, 
servikal traksiyon, elektriksel sinir sitümulasyonu, lokal analjezik 
enjeksiyonu ya da nörolitik ajanlar kullanılırken cerrahi olarak da 
büyük yada küçük oksipital siniri, dorsal ramiyi ve C1-C3 sinir 
köklerini dekomprese etmek ya da lezyonu çıkarmaya yöneliktir 
(17-20).

Sonuç olarak, ileri yaşta başlayan ve oksipital nevralji gibi 
atipik yerleşim özelliği gösteren olgularda nörolojik muayene 
normal olmasına rağmen sekonder kaynaklı etiyolojilerin akılda 
tutulmasının ve etiyolojiye yönelik ayrıntılı görüntüleme 
tekniklerinin önemini vurgulamayı amaçladık.
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