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Koksidini
Giriĩ

geliĩen dejeneratif deþiĩiklikler bulunur.
KadÆnlarda 5 kat fazla oranda ve 40 yaĩ
Koksiks bulunduþu bölge, komĩuluklarÆ
üzerinde daha sÆk görülmektedir. Alt bel
ve içerdiþi baþ dokusu yapÆlarÆyla; dolaaþrÆsÆ nedenleri içinde %1 orana sahiptir.
yÆsÆyla VSS ‘nin yoþunluþu ile, nöralterapi yaklaĩÆmÆnda tedaviye dahil edilmesi
Anatomi
gereken bir bölge olarak karĩÆmÆza çÆkOmurganÆn
en distalinde yer alan bu
maktadÆr. Bu yazÆda amacÆmÆz; koksikyapÆ
adÆnÆ
guguk
kuĩunun gagasÆna bensin anatomik baþlantÆlarÆnÆ göz önünde
zerliþi
nedeniyle
Yunanca “cuckoo”
bulundurarak, hastalara bütünsel bakÆĩ
kelimesinde
almÆĩtÆr.
Koksikodini1558
açÆsÆ ile olan yaklaĩÆmlarÆmÆza katkÆ saþyÆlÆnda tanÆmlansa da ilk olarak 1859 yÆlayabilmektir.
Koksidinikoksiks bölgesine yayÆla- lÆnda Simpson tarafÆndan kullanÆlmÆĩtÆr.
Koksiks, tipik olarak füzyona uþnaþrÆyÆ ifade eden bir terimdir. VakalarÆn
ramÆĩ
1.koksigeal segment haricinde
çoþunda koksikste anormal mobilitenin
3-5
rudimentevertebral
üniteden oluĩtetiklediþi kronik inƀamasyon sonrasÆ
muĩtur. Üstte sakrumla eklem yapar.
Ventral yüzeyleri haſfçe konkav olup
transvers çÆkÆntÆlarla, füzyona uþramÆĩ
vestigialçÆkÆntÆlardan ayrÆlÆr. Dorsal yüzeyi ise konveks ve transvers çÆkÆntÆlarÆ belirgin, koksigealartiküler çÆkÆntÆlarÆ

Resim 1. KaslarÆn koksikse yapÆĩma yerleri. Resim 2. Koksikse yapÆĩan kaslar.
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mevcuttur. En üst çÆkÆntÆlar büyük ve
palpe edilebilir düzeyde olup sakralcornular eklem yaparak koksigealkornuadÆnÆ alÆrlar. Bu yapÆlar inferiorsakralapekstesakralforamenin oluĩtuþu ve S5
sinirinin dorsale çÆkÆĩ yaptÆþÆ bölgede
birleĩirler. Yine bu bölgedehareketin
saþlandÆþÆ sinoviyal bir eklem vardÆr.
Koksiks tabanÆ sakrokoksigeal baþlantÆ ile sacralapeks eklemini oluĩturur.
Sakrokoksigeal ve intrakoksigeal eklemlerin arasÆnda spinal bölgeye benzer ſbrokartilagenöz disk yapÆlarÆ mevcuttur.
Koksiksindistali tipik olarak yuvarlaktÆr,
ancak biſd olarak da görülebilir.
Musculus Levator ani (koksigeus, iliokoksigeus ve pubokoksigeus olarak 3
ayrÆ kas grubundan oluĩur) koksikinanterior bölümüne yapÆĩÆr. Bu kas grubu
pelvik taban kaslarÆnÆ oluĩturur ve fekalinkontinansta rol oynar. Orta bölümde

Koksidini

Dural tüpün bitiĩ noktasÆ ve Piamaterin bir uzantÆsÆ olan “Filum Terminale” spinal korda bitiĩik baþ dokusudur.
Conusunapeksinden uzanarak derin
dorsalsakrokoksigealligaman aracÆlÆþÆ ile
koksikse yapÆĩÆr.Koksiks bu baþlantÆsÆ
ile dura içinde yer alan beyin omurilik
sÆvÆsÆnÆn akÆĩÆnda rol oynayabilir.

Fonksiyonu

Resim 3. Koksiksinligaman baþlantÆlarÆ.
ise koksiksinanusun pozisyonunu desteklediþi rapheanokoksigealis bulunur.
Musculusgluteusmaximuskoksiksinposterioruna yapÆĩÆr ve yürüme esnasÆnda
kalçanÆn ekstansiyonunu saþlar.
Anterior ve posteriorsakrokoksigealligamanlar, spinal seviyede
bulunan anterior ve posteriorlongitudinalligamanlarÆn benzer fonksiyonun-

Resim 4. Koksiksin fonksiyonu.

Oturma esnasÆnda bilateraliskiumlar ve
koksiks yük taĩÆma fonksiyonunu yerine
getirirler. Koksikse binen yük oturma
ve arkaya yaslanma ile artÆĩ gösterir bu
nedenle koksidini tarif eden hastalar
öne doþru eþilerek veya vücut aþÆrlÆþÆnÆ
bir tarafa vererek iskialtuberosite üzeda olup, sakrumdan gelerek koksikse
rinde otururlar. Bazen bu durum iskiyapÆĩÆrlar. Lateralde ise; lateralsakroalbursit geliĩimine zemin hazÆrlayarak
koksigeal lig. (inferolateralsakrumdan
koksidiniye eĩlik edebilir.
köken alÆr), sakrospinöz lig. (iskium
çÆkÆntÆsÆnÆn lateralinden köken alÆr) ve
Etiyoloji
sakrotuberoz lig. (sakrum ve iskialtuberkül baþlantÆsÆnÆ saþlarken ligamanÆn Etyolojide görülen en sÆk neden travliƀeri koksikse de yapÆĩÆr)koksiksint- ma (sÆklÆkla oturur pozisyonda düĩme),
tekrarlayÆcÆ mikrotravma (bisiklet, moransvers çÆkÆntÆsÆna yapÆĩÆrlar.
tor sporlarÆ, atbinme), kadÆnlarda özellikle zorlu doþum öyküsü, Vücut Kitle
ćndeksinin kadÆnlarda >27.4, erkeklerde
ise >29.4 olmasÆ, cinsel travma ve diþer
nedenler (priformis sendromu, rektum,
sigmoid kolon ve ürogenital sistem gibi
visseral aþrÆ yansÆmalarÆ, pilonidal kist
oluĩumu, SćE disfonksiyonu, bursitis, ileri yaĩ, malignensi) ön plandadÆr. Travma
veya doþum ile koksigealsubluksasyon
veya hipermobilite geliĩmesi sonucu patolojik instabilite ve kronik inƀamatuar
deþiĩiklikler meydana geldiþi bildirilmiĩtir.

Posteriorluksasyon

Anteriorluksasyon

Resim 5. KoksigealluksasyonLateralgraſ X-Ray görüntüleri.
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malÆdÆr. Adler Langer noktalarÆ
palpasyonu, Kibler cilt kaydÆrma
testi ile sorunlu olan segment ve
bölge belirlenmelidir. Özellikle
barsak ƀora bozukluþu açÆsÆndan
hastalar sorgulanmalÆ ve nöralterapi bütünsel yaklaĩÆmÆ ile komĩu
yapÆlar, genital bölge organlarÆ,
pelvikyapÆlar ve bozucu alan olarak düĩündüþümüz bölgeler deþerlendirilmelidir.
Klinik muayeneye ek olarak lateral
direkt graſ (otururken ve ayakta dururken) çekilerek koksiks açÆlanmasÆ karĩÆlaĩtÆrÆlabilir. Koksiks açÆlanmasÆ <5° ise
immobilite, >25°isehipermobilite lehine
yorumlanmaktadÆr.
Resim 6. Koksiksinvisseral baþlantÆlarÆ.

Klinik

lar, endometriozis, ovaryan patolojiler,
ſbroiduterus) detaylÆ olarak ve zamansal iliĩki kurularak alÆnmalÆdÆr.
AyrÆca koksiks patolojilerinde hastalarda emosyonel deþiĩiklikler de bu
santral etkiler sonucu karĩÆmÆza çÆkabilir.Koksiks patolojilerinde; kaslar, ligamanlar ve ſlum terminalede gerilme
ortaya çÆkarak nedeni bilinmeyen baĩ
aþrÆlarÆ ve alt bel aþrÆsÆ sendromu görülebilmektedir. Skolyotik hastalarda
11.kranial sinir irritasyonuyla SCM ve
trapezius kaslarÆnda gerilim ve yansÆyan
aþrÆya neden olabilir.

HastalÆþÆn en sÆk belirtisi koksiks ve etrafÆnda görülen aþrÆdÆr. Hastalar otururken veya ayaþa kalkarken aþrÆ tarif ederler. Otururken arkaya yaslanma ile aþrÆ
ĩiddetlenir. Öne eþilme, koksikse binen
yükü azalttÆþÆ için hastalar genellikle bu
ĩekilde veya bir yana yaslanmÆĩ olarak
oturmayÆ tercih ederler. Defekasyon,
cinsel iliĩki, menstruasyon döneminde
aþrÆ artÆĩÆ görülür.
Fizik muayene ile bu bölge palpe edilmeli pilonidal kist veya farklÆ bir oluĩum
deþerlendirilmelidir. Rektal tuĩe ile sakrokoksigeal eklem hassasiyeti veya yer
Teĩhis
kaplayan oluĩumlar muayene edilebilir.
HastalarÆn gastrointestinal, üroge- HastalarÆn mutlaka detaylÆ anamnital ve obstetrik-jinekolojik hikayeleri nezleri alÆnmalÆ ve etyolojik fak(intrapelvikmalignensive/veya metastaz- törler göz önünde bulundurul-

Resim 7. KoksigealHipermobilite, otururpozisyon. Lateral X-Ray görüntüleme.
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Tedavi
Analjezik antiinƀammatuar ilaçlar, simit
ĩeklinde oturma yastÆklarÆ, ſzyoterapive
manuelterapikonservatif yöntemler olarak önerilmektedir. Klasik yaklaĩÆmda; li
gamanlaralokalanestezik+kortikostero
id enjeksiyonu, interkoksigeal disklere
lokal anestezik+kortikosteroid uygulamasÆ, kaudal blok, sakral sinir köklerine
cryoanaljezi, S4 ve S5 dorsal sinirine ve
koksigeal sinirlere radyofrekans uygulamalarÆ (pulseRF, konvansiyonal RF) ve
ganglionćmpar blokajÆ uygulanmaktadÆr.
Ancak baþ dokusundan oldukça
zengin olan koksigeal bölgede, Nöralterapi uygulamasÆnÆn VSS üzerindeki
regule edici etkisi ile tedavi yanÆtlarÆ
daha hÆzlÆ alÆnabilecektir. Bu nedenle
hastada son derece rahatsÆzlÆk yaratan
bu durum için Nöralterapi yaklaĩÆmÆ ile
yapÆlan enjeksiyonlar hem tanÆsal hem
de tedavi edici öneme sahiptir. Zaman
geçirmeden aþrÆ saþaltÆmÆ ve hastalarÆn
yaĩam kalitelerini artÆrmak için enjeksiyon tedavilerine baĩlanmalÆdÆr.
Tedavide;
• T10-L2, S2-5 quadel
• Koksiks çevresinde yer alan ligamanlara enjeksiyon
• Sakral kanal enjeksiyonu
• Ganglion ćmparenjeksiyonu
• Priformis kasÆna enjeksiyon
• Frankhauser/Prostat enjeksiyonu
• SćE enjeksiyonu
• Üst merkez olarak GanglionÇölyakenjeksiyonu
• Bozucu alanlarÆn enjeksiyonu
• Diet ve beslenme alÆĩkanlÆþÆnÆn düzenlenmesi ön plana alÆnmalÆdÆr.
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SAýLIýIMIZ ćÇćN; S.O.E-AćR
KALćTELć OKSćJEN GELECEýćN DOýAL TEDAVćSćDćR!
ArtÆk evde, oſste, arabada, yolculukta ve yatak odanÆzda beraberinizde taĩÆyabileceþiniz, S.O.E
oksijeni sayesinde kendinizi daha saþlÆklÆ hissetmeniz mümkün.
Metropollerde yaĩamak, hava kirliliþi, kapalÆ
mekânlar, iyi havalandÆrÆlmayan oſsler ve evler, traſkte geçirdiþimiz zaman oksijenin kalitesizliþinden
dolayÆ yaĩamÆmÆzÆ tehdit ediyor.
S.O.E doþada milyonlarca yÆldÆr mevcut olan bir
sistemdir. DoþanÆn geliĩtirdiþi oksijen, reaksiyona
daha kolay girme eþilimindedir. Güneĩ ÆĩÆnÆ yeĩil
yapraþa temas ettiþinde “Kloroſl” in yardÆmÆyla
yaprakta bulunan oksijeni aktif hale getirir. Böylelikle reaksiyon açÆsÆndan aktif hale gelen oksijen
hücre beslenmesini olumlu yönde etkilemektedir.
Singlet oksijen, bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafÆndan oluĩturulabilmektedir.
9Enerji eksikliþi, bedensel aktivite yetersizliþi,
aĩÆrÆ gerginlik, risk faktörlerinin çokluþu serbest radikallerin artmasÆna neden olmaktadÆr. Pek çok kronik rahatsÆzlÆþÆn temelinde serbest radikallerin
artmasÆ yatmaktadÆr.
9Serbest radikaller, çeĩitli dokularla birleĩerek, onlarÆ fonksiyon yapamaz hale getirir. Serbest radikallerin bu
etkisi yaklaĩÆk olarak 25 yaĩÆnda baĩlar, 40’lÆ yaĩlarda artarak ilerler ve 50’li yaĩlardan itibaren dramatik bir
ĩekilde çoþalarak fark edilen bir yaĩlanmaya neden olur.
9Serbest radikallerin pek çok kronik hastalÆþÆn oluĩmasÆnda etkin bir rolü olduþunu biliyoruz.
9Bedenimizde yaklaĩÆk 60-80 milyar hücre vardÆr. SaþlÆklÆ bir insan bedeni saniyede yaklaĩÆk olarak 10 milyon
yeni hücre oluĩturur. S.O.E yeni oluĩan bu hücrelerin saþlÆklÆ bir ĩekilde yaĩamasÆna olanak verir.
S.O.E baĩlÆca etkileri;
x Serbest radikalleri belirgin bir ĩekilde azaltÆr.
x BaþÆĩÆklÆk sistemini kuvvetlendirir.
x Bedenin yapÆ taĩÆ olan genetik DNA’yÆ korur. Bu baþlamda kendi baĩÆna bile Anti Aging yapar.
x Bedenin antioksidan kapasitesini artÆrÆr.
x Tüm vücudumuzdaki oksijen harcamasÆnÆ optimal hale getirir.
x Hücrenin enerji harcamasÆ ve kendisini yenilemesini saþlar.
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