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Amaç: Bu çalışmanın amacı, üst ve orta trapezius kasında aktif tetik noktaya sahip miyofasiyal 
ağrı sendromu (MAS) bulunan erkek bireylerde yüzeysel ve derin kuru iğnelemenin kısa dönem 
etkilerinin karşılaştırılmasıdır. 
 
Metodoloji: Retrospektif olarak yürütülen çalışmaya 24-68 yaş aralığında, en az 3 aydır üst ve 
orta trapezius kasında şikayetleri olan toplam 17 MAS’lı erkek hasta dahil edildi. Hastalar 
yüzeysel kuru iğneleme grubu (GY=9 hasta) ve derin kuru iğneleme grubu (GD=8 hasta) olacak 
şekilde 2 gruba ayrıldı. Her iki kuru iğneleme işlemi de tek seansta, üst ve orta trapezius kas 
grubundaki en hassas 4 tetik noktayı içerecek şekilde gerçekleştirildi. Yüzeysel kuru iğneleme 
tetik nokta üzerindeki subkutan dokuya uygulandı. İğne 30 sn bekletildi. Derin kuru iğnelemede 
ise iğne kas dokusunun içindeki tetik noktaya kadar ilerletilerek lokal seğirme cevabı (LSC) 
alındı. LSC alınmasının bitimine kadar hızlı gir-çık tekniği ile iğneleme yapıldı.  Ağrı, Vizüel 
Analog Skalası (VAS) ile incelendi. Engellilik değerlendirilmesi için Boyun Disabilite İndeksi 
(NDİ) kullanıldı. Hastalar tedavi öncesinde (TÖ), tedavi sonrası 4. (TS1) ve 12. haftada (TS2) 
olmak üzere üç kez değerlendirildi.  İstatiksel değerlendirme için Mann Whitney U testi ve 
Freidmann analizi kullanıldı. P<0,05 düzeyi istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Her 2 gruptaki hastaların VAS ve NDİ skorları incelendiğinde, TS1 ve TS2 
kontrollerinde, TÖ ile kıyaslandığında anlamlı iyileşmeler tespit edildi (p<0,05). Gruplar 
arasındaki karşılaştırmada ise sadece TS2 kontrollerinde GD grubu lehine anlamlı fark bulundu 
(p<0,05).  GY grubunda VAS ve NDİ skorları açısından TS1 ve TS2 kontrolleri arasında 
anlamlı fark bulundu (p<0,05). GD grubunda ise TS1 ve TS2 kontrollerinde elde edilen VAS 
ve NDİ skorları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: MAS bulunan erkek hastaların tedavisinde kısa dönemde her 2 kuru iğneleme 
tekniğinin de etkili olduğu görülmüştür. Ancak, derin kuru iğneleme yönteminin 12. haftadaki 
etkinliğinin yüzeysel kuru iğnelemeye göre daha olumlu olduğu bulunmuştur. Derin kuru 
iğneleme yöntemi üst ve orta trapezius kasında aktif tetik noktaya sahip MAS’lı hastalarda 
öncelikli olarak tercih edilebilir. 
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