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ÖNSÖZ
Başağrısı, basit bir ağrı değil, değerlendirme aşamasında bilgi ve donanım birikimi, ayrıca hekimlik sanatı gerektiren bir temel semptomdur. Türk Nöroloji Derneği çatısında faliyetlerine başlayan Başağrısı
Çalışma Grubu, aynı çalışma grubunun yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerini sürdürme amacıyla oluşturduğu Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği başağrısı tanı ve tedavisinin yanı sıra eğitim ve araştırmalarının da bu işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla bu iki yapı uzun yıllardır ortak platformda eğitimi destekleyen çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaç dahilinde, Türkiye
‘nin pek çok bölgesinde gönüllülük esası ile, uzman ve aile hekimlerine başağrısı eğitimi verilmiş, halkı
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Artan üye sayımız ve tüm üyelerimizin ülke çapında ve uluslararası gerek eğitim, gerekse bilimsel platformlarda gösterdiği başarılar kalıcı bir eserin ortaya konulmasında bizleri yüreklendirmiştir. Bu kitabın hedef kitlesi nöroloji, algoloji asistan ve uzmanları başağrısı
konusuna ilgi duyan aile hekimleri ve farklı ilgili branşlardaki meslektaşlarımız olarak belirlenmiştir. Tıp
eğitimi standardizasyonu kapsamında, pratik uygulamalarda çok sık görülmesine karşın, başağrısı için
yeterli süre ayrılamamaktadır. Pandemi süreci bu eğitime negatif etki etmiştir. Bu kitap meslektaşlarımızın başağrısında her başlıkta başvuracakları temel kaynak olması açısından büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde başağrısı konusuna gönül ve emek veren tüm meslektaşlarımızın ortak çaba ve gayreti ile hep birlikte özgün bir bilimsel esere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başlıklar belirlenirken ve konu içerisinde tanı kriterleri tartışılırken ICHD-3 referans alınmıştır. Anlatım bütünlüğünü
koruma çabası sırasında bazı yazarlarımızın bölümlerinde kaçınılmaz çakışmalar, farklı başlıklarda
üstüste tekrarlar olmuştur. Bu durumlarda bilgilerin uyumu dikkate alınarak değişiklik yapılmamıştır.
Meslektaşlarımız, yazarların kendi deneyimlerini, vurgulanan anahtar notları ve sistematik öğrenmeyi sağlamak amacıyla düzenlediği klinik algoritmik yaklaşımları metin içerisinde bulabilirler. 2014
beyin yılı içinde çocuk ve ergenlerde başağrısı farkındalığı yaratmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen yarışmada derece alan resimler, kitap içinde bölümler arasında yer almaktadır.
Katkıları için yetenekli başağrılı gençlerimize ayrıca teşekkür ederiz.
Bu kitapta verilen tüm bilgiler ve tedavi kılavuzları, bilimsel çalışmaların ve bilimsel platformda sunulan
deneyimlerin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Ancak ülkelerin sağlık politikalarının ve akılcı ilaç kullanımı prensiplerinin tedavide rol oynadığı unutulmamalıdır. Bu kaynağın dayandığı temeller çerçevesinde, hekim tedavi
prensiplerini oluştururken, Sağlık Bakanlığı’nın kanun, yönerge ve esaslarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Bütünlüğü sağlamak ve ortak dili kullanmak konusunda özen gösteren, güncel bilgi ve deneyimlerini tüm meslektaşları ile paylaşan Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grubu ve Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları
Derneğine üyesi ve davetimiz kabul eden tüm hocalarımıza ve arkadaşlarımıza, eğitim adına bize her türlü
desteği veren Türk Nöroloji Derneği yönetimine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın basılması sırasında, kısa sürede organize olarak gece, gündüz, hafta sonu demeden destek veren Akademisyen Yayınevi
çalışanlarına ve özellikle tüm kitabın dizgisinde birebir emek harcayan Sayın Hatice Araç’a teşekkürü bir
borç biliriz. Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu ve Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği’nce
hazırlanan bu eserin, meslektaşlarımızın kütüphanelerinde yer alacak bir kaynak olabilmesi dileği ile…
Musa ÖZTÜRK, Şebnem BIÇAKCI, Babür DORA, Figen GÖKÇAY,
Necdet KARLI, Derya ULUDÜZ, Sabahattin SAIP
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Başağrılarında
Son Kırkbeş Yıl

Fethi İDİMAN1

BAŞAĞRISI- GİRİŞ
Başağrıları toplumda en yaygın yakınmalardan biridir. Ömür boyu en az
bir kez başağrısı yaşayan kişi oranı erkeklerde %93, kadınlarda %99 olmak üzere genel popülasyonda %90’ın üzerindedir. Çok sık tanımlanan
bu yakınmaya yol açan nedenler, temel olarak iki ana başlık altında irdelenir. Bunlar; primer/birincil başağrıları ve sekonder/ikincil başağrılarıdır. Böyle bir ayrımın, başağrılarının özelliklerini belirlemenin ötesinde
klinik pratik açısından çok büyük yararı vardır. Çünkü hastanın yakınmaları “primer başağrıları”ndan biri olarak düşünülürse başağrısının bizzat
kendisinin bir hastalık olduğu ve yaşamı tehdit etmediği, tanı için genellikle ileri incelemelerin gerekmediği ve çoğunlukla tedavi ve önerilerle
kontrol altına alınabilen bir başağrısı olduğu anlaşılır. Oysa “sekonder
başağrıları”ndan biri olarak düşünülürse başağrısının bir semptom olduğu, altta yatan bir başka hastalığın söz konusu olduğu, yaşamı tehdit
edebileceği, bu nedenle ivedi davranılması gerektiği ve ileri incelemelerle bir an önce tanı konularak tedaviye geçilmesi gerektiği anlaşılır.
Sekonder başağrıları değişik etiyolojilere bağlı ortaya çıktığı ve etiyolojik tanıları klinik özelliklerine ve farklı yardımcı inceleme yöntemlerinin
sonuçlarına göre yapılabildiği, ayrıca yalnızca nörolojinin değil farklı tıp
dallarının konusu olduğu o konudaki gelişmeler bu yazının sınırlarını
aşmaktadır. Bu yazıda primer başağrıları ve özellikle prototipleri konu-
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Primer başağrıları Migren,
Gerilim tipi, Trigeminal
Otonomik belirtili ve Diğer
Primer BA olarak 4 grupta
irdelenir.

sundaki değişmeler ve gelişmelerden söz edilecektir. Primer başağrıları
tüm başağrısı yakınmalarının yaklaşık %95’inden sorumlu kabul edilir
ve primer başağrılarının en az %90’I Uluslararası Başağrısı Derneği’nin
klasifikasyon komitesinin önerileri doğrultusunda bir kaç başlık altında
toplanabilir; (1a) migren, (1b) gerilim tipi başağrısı (TTH/GTBA), (1c)
Trigeminal otonomik belirtili başağrıları (TAC/TOBA) ki bu grubun prototip başağrısı küme başağrısı (CH/KBA) ve geri kalan primer başağrıları
da (1d) Diğer primer başağrıları.
Bilindiği üzere başağrılı hastalara doğru tanı konabilmesi ve doğru
tedavi edilebilmeleri amacı ile ve bunların ötesinde uluslarası çalışmalarda ortak dil oluşturabilmesi ve homojen hasta gruplarında araştırmalar yapılabilmesi için Başağrıları sınıflandırılmıştır ve tanı ölçütleri
getirilmiştir. İlk kez 1988’de Uluslarası Başağrısı Derneği (Topluluğu)
klasifikasyon komitesince genel kabul gören bir sınıflama ve tanı ölçütleri yayınlanmıştır. Ancak uygulamada görülen eksikler, yeni eklenen
başağrısı tipleri ve yeni edinilen bilgiler doğrultusunda 2004 ve 2018’de
iki kez daha revizyondan geçirilen bu sınıflama ve ölçütler yeni içeriği
ile yeniden yayımlanmıştır. Son yayınlanan içerikte tüm başağrıları 3
bölümde irdelenmiştir I. PRİMER BAŞAĞRILARI II. SEKONDER BAŞAĞRILARI III. NÖROPATİLER ve FASİYAL AĞRILAR Ayrıca tam uzlaşma sağlanmamış ya da ölçütleri tartışmalı başağrıları için de bir IV. Bölüm APPENDIX eklenmiştir.

Dünya nüfusunun % 1516’sı migrenlidir. İngiltere
NHS’e göre, migren yılda
yaklaşık 2,5 milyar pound,
ABD’de ise 23 milyar dolar
ekonomik yüke yol açar.

2

Epidemiyolojik çalışmalar en sık rastlanan primer başağrısının gerilim tipi başağrısı olduğunu belirtiyorsa da Türk Başağrısı Çalışma Grubu’nun araştırmalarında olduğu gibi bazı çalışmalarda belirtildiği üzere
bunların çoğu migren başağrısı ile kombinedir. Tüm dünya nüfusunun
yaklaşık %15’i migrenlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her
yıl kadınların %18’i erkeklerin %6’sı migren hastası olmaktadır. Yaşam
boyu risk ise kadınlar için %43 erkekler için %18’dir. Avrupa’da yaşam
boyu toplumsal risk %12-28’dir. Her yıl kadınların %14-35 erkeklerin
%6-15 migrenli olmaktadır. Kronik migren oranı ise toplumda %1,4-2,2
oranındadır. Asya ve Afrika ülkelerinde migren sıklığı da Batı ülkelerinden daha düşük düzeydedir. Bu denli sık rastlanılan ve her yıl yeni kitlelerin etkilendiği hastalığın işgücü kaybı ve tedavi giderleri ile yol açtığı
ekonomik yük de azımsanmayacak ölçüdedir. İngiltere-NHS verilerine
göre; migren her yıl 25 milyon kayıp gün temelinde 2,25 milyar pound,
ayrıca bakı, incelemeler ve tedavi temelinde 150 milyon pound’dan
fazla ekonomik yüke yol açmaktadır. ABD’de yapılan retrospektif bir
çalışmada migrenli ailelerle, onlarla uyumlu migreni olmayan ailelerin
yıllık sağlık giderleri karşılaştırıldığında migrenli ailelerin sağlık gideri
migreni olmayanlardan %70 daha yüksek bulunmuştur. Başka çalışma-
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larda da doğrudan ve dolaylı olarak migrenin yıllık ekonomik yükü ABD’de 23 milyar dolar olarak
belirlenmiştir. Diğer primer başağrılarının ekonomik yükü bu rakamların dışındadır. Anlaşılacağı üzere toplumda çok yaygın olarak rastlanan,
kişilerin yaşam kalitesini bozan ve sosyal yaşamını derinden etkileyen, üstelik kişisel olduğu
kadar toplumsal açıdan da ciddi ekonomik yük
oluşturan primer başağrıları ve özellikle migren
başağrıları birçok yönü ile araştırmalara konu
olmuştur. Aslında bu ağrılar çok eski çağlardan
bu yana bilinse de tüm “bilgi”lerin üretim sürecinde olduğu gibi önce varsayım, sonra varsayımı kanıtlamaya götüren araştırmalar ve sonuç
olarak “başağrısı ile ilgili kanıtlanmış yeni bilgi”
oluşmaktadır. Bu bağlamda primer başağrıları
ile ilgili olarak yüzyıllar içinde bilgi birikimi oluşmuştur. Ancak gerek yaşamsal tehdidi olan hastalıkların önceliği gerek teknolojik gelişmelerin
yetersizliği primer başağrıları konusundaki bilgi
birikiminin yavaş ve doyurucu olmadığını ortaya
koymaktadır. Ancak son 40-50 yıl içinde bu konunun değişik alanlarında üretilen bilgi, ivmenin
ne denli yüksek ve kazanımın ne denli büyük
olduğunu göstermektedir. Bu sonucun en basit
göstergeleri özellikle primer başağrıları konusunda nöroloji eğitimi ile ilgili kitaplarda ayrılan
sayfa sayısı ve indekslerde yapılan araştırmaların
sayı ve içeriğidir. Yirminci yüzyılın ilk 50-60 yılındaki kitaplar ve indeksler gözden geçirildiğinde
bu yorumun yansıması kolayca görülebilecektir.
Son 40 yılda konuya ilgi ve desteğin artması sonucunda primer başağrıları ve özellikle migren
konusunda yapılan araştırmalarla önemli değişim ve gelişimler olduğu açıkça anlaşılır. Bunları
bazı başlıklar altında toplamak mümkündür.
BAŞAĞRILARI SINIFLAMASI VE TANI ÖLÇÜTLERİ belirlenmiştir. Bu sınıflama ve ölçütler 3
kez gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.
PRİMER BAŞAĞRILARI VE ÖZELLIKLE
MİGREN PATOGENEZİ konusunda ardı sıra teoriler geliştirilmiş ve çok önemli kanıtlar sağlanmıştır.

BAŞAĞRILARININ ÖNLEYİCİ VE ATAK TEDAVİLERI konusunda ciddi yenilikler olmuştur.

SINIFLAMA VE TANI ÖLÇÜTLERI
Kırk yıldan daha öncesinde, özellikle primer başağrıları ile ilgili bir sınıflama ve tanı ölçütlerinin
olmayışı; hekimlik pratiğinde tanı koyma güçlüğü yanında aynı hastada farklı tanılara varılmasına yol açmıştır. Bu nedenle hastalar farklı
hekimlerce farklı tanı ile tedaviye alınmışlardır.
Başağrılarının doğru tanı ve tedavisi için, ayrıca
başağrıları ile ilgili bilimsel araştırmalarda olgu
gruplarının seçiminde ortak bir dil oluşturmak
amacı ile başağrılarının bir sınıflamasının olması
ve tanı ölçütlerinin de belirlenmesi gereksinimi
doğmuştur. Başağrısı tiplerinin uniform olmadığı ve tanı ölçütlerinin bulunmadığı bir dönemde
1962 yılında “Ad Hoc Committee of the National
Institute of Health” başağrılarının sınıflaması konusunda önemli bir adım atmıştır. Ancak farklı
yorumlara açık bu sınıflama ve primer başağrılarının biyolojik temeli konusundaki hızlı gelişmeler bu sınıflamayı geçersiz kılmıştır. 1985’te
International Headache Society (IHS) biraz önce
belirttiğimiz gibi başağrıları konusunda ortak bir
dil oluşturma ve araştırmalarda katılımcılar açısından homojeniteyi sağlamak amacı ile bir sınıflama komitesi kurmuştur. 1988’de bu komitenin
IHS/International Headache Classification Committee’nin (IHCC) önerdiği ve genel kabul gören
ölçütler yayımlanmıştır. Sonuçta, bilinen başağrıları için tanı ölçütleri oluştu ve yeni başağrısı
tanımları yapıldı. Ölçütlerin klinik uygulamalarda ortaya çıkan uygunsuzluğu, yeni teknolojilerle yapılan incelemelerde belirli başağrılarının
farklı kategorilerde yer alması gerekliliği ve daha
önce hiç tanımlanmamış ya da sınıflamada yer
almamış başağrılarının saptanması yayımlanmış
sınıflama ve ölçütlerde değişiklikler yapılması
gerekliliği doğdu. İlki 2004 ve ikincisi 2013’de
olmak üzere IHCC 2 kez bu ölçütlerde revizyona
gitti. 2013’te The International Classification of
Headache Disorders, 3rd edition (beta version)
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ICHD-3’e göre Başağrıları
1. Primer BA, 2. Sekonder
BA ve 3. Nöropatiler ve
Fasiyal ağrılar olmak üzere 3
bölümde irdelenir.

IHS’e göre primer başağrısı
ölçütleri belirlenmiştir. Tanı
bu ölçütlerle konur. Tanı için
zaman kazanmak amacı ile
3-5 soruluk ID-Migren ve
MS-Q gibi tarama testleri
kullanılabilir.

(ICHD-3) ve 2018’de ICHD-3 yayımlandı. Bu son basımda yukarıda da
belirttiğim üzere başağrıları 3 ana bölümde irdelendi. I. PRİMER BAŞAĞRILARI II. SEKONDER BAŞAĞRILARI III. NÖROPATLER ve FASİYAL AĞRILAR. Bu bağlamda bilinen bazı primer başağrılarının adı, tanımı ve
kendi içinde yeri değişti [örneğin; çocukluk çağının periyodik sendromları, migren sınıflaması, auralı migren alt başlıkları, baziler migren (beyin sapı semptomlu aura vb.), transforme migren/kronik migren, ilaç
kötü kullanım başağrısı/ilaç aşırı kullanımı başağrısı (İAKBA) vb.]. Diğer
yandan oftalmoplejik migren olarak tanımlanan ağrının aslında bazı
hastalarda ince kesit manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi ile doğrulandığı üzere ilgili oküler motor sinirin nöritine bağlı olduğu
ve bu nedenle bir kraniyal sinir hastalığına bağlı başağrısı olduğu kanısı
ile kategorisi değiştirildi (örneğin; migren kategorisinden oftalmoplejik
migren - ağrılı kraniyal nöropatiler, diğer fasiyal ağrılar ve diğer başağrıları bölümü/Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy).
2004 yılında yayımlanan 2. baskısının Türkçe çevirisi 2005 yılında
Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu’nun editörlüğünde grubumuz tarafından
yayımlanmıştır. Diğer yandan tanısal yaklaşımlarla ilgili olarak kısa zamanda güvenilir ayırıcı tanıya yönelebilmek amacı ile kısa tanı testleri
günlük pratiğimize girmiştir. Bilindiği üzere, tanı ölçütlerine göre başağrısının ayırıcı tanısına gitmek zaman alıcıdır ve bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu kısa testlerde yüksek güvenirlikle can alıcı farklılıklar saptandığı
için özellikle migren ayırıcı tanısına ciddi kolaylıklar getirmiştir. Bu testlerin yol göstericiliği ardından yine ayrıntılı tanı ölçütleri uygulaması
yapılsa da kısa zamanda ayırıcı tanı ve erken tedavi şansı doğmaktadır.
Bu testler içinde 3 itemlik ID migren testi ve 5 soruluk migren tarama
sorgulaması (MS-Q) en çok kullanılanlarıdır.

BAŞAĞRILARININ PATOFİZYOLOJİSİNE İLİŞKİN
GELİŞMELER
Başağrılarının tedavisi, diğer hastalıklarda olduğu gibi öncelikle etiyolojiye yönelik olmalıdır. Ancak bazı hastalıkların olduğu gibi özellikle
primer başağrılarının da etiyolojisi bilinmemektedir. bu durumda primer başağrısının tedavisi patofizyolojinin bilinen elemanlarına yönelik
olmaktadır. Gerçekten son 40-50 yılda, özellikle migrende patofizyolojinin birçok adımına ilişkin öğrenilenler, başta akut atak tedavisinde
kullanılan ve mucizevi migren ilaçları olarak nitelenen triptanlar olmak
üzere atak ve profilaktik amaçlı birçok yeni farmakolojik ajanın tedaviye girmesini sağlamıştır.
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Migren Patofizyolojisi İle İlgili Gelişmeler
Primer başağrılarının prototipi “migren” çok eski çağlardan bu yana bilinse de kesin nedeni, günümüzde de henüz bilinmemektedir. Ancak,
etiyoloji tam olarak bilinmese de patofizyoloji konusunda ciddi çalışmalar yapılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Gerçekten son 45
yılda migren patofizyolojisi ve dolayısı ile tedavisi migren konusundaki
en çok yenilenen gelişmelerdir. Migren genetik yatkınlığı olan bireylerde multifaktöriyel olarak ortaya çıkan bir hastalık olarak kabul edilir.
Familyal hemiplejik migren tiplerinde saptanan gen mutasyonları genetik yatkınlık için önemli bir ipucudur. Bu tüm migren tipleri için geçerli değilse de migrenli kişinin ailesinde genellikle birçok migrenli kişi
bulunması, genetik temeli düşündüren bir diğer ipucudur. Ayrıca son
yıllardaki genom çalışmaları da bu temeli desteklemektedir. Örneğin
Dodick 2018’de fazlarına göre migren patofizyolojisi üzerine yazdığı
makalesinde ‘‘ Migreni, temelde duysal uyaranların şiddetini güçlendiren kortikal ve subkortikal ağların yanıtlılığında bir artışla karakterize
kalıtsal bir nörolojik bozukluktur’’ biçiminde tanımlamıştır. Etiyoloji konusunda çok net bilgimiz olmasa da son 50 yılda patofizyolojiye ilişkin
bilgilerimiz çok hızlı artmıştır. Bunun sonucunda doğal ki tedavi konusunda da yeni ufuklar açılmış, yeni tedaviler kullanıma girmiş ve daha
yeni tedaviler de yakın zamanda girecektir. Migren konusundaki bilgilerin önce gözleme sonra nesnel kanıtlara dayanması ve bilginin giderek
artması ile tüm bilim dallarının bilimsel gelişimi konusunda çarpıcı bir
benzerlik vardır. Örneğin; ilk çağlarda karaciğerden beyne giden buharla bu başağrısının oluştuğunu düşünen Hipokrat ile sonrasında Anadolu’dan yetişen Kapadokya’lı Arateus ve Bergama’lı Galen gözlemlerine
dayanarak migreni ve özelliklerini tanımlamışlardır. Daha sonra Thomas Willis (1664) migren patogenezine değinerek migreni intrakraniyal
konjesyon, dilatasyon olarak nitelendirmiştir ve migren patogenezindeki vasküler kuramın temelini atmıştır. Yaklaşık 100 yıl sonra Edward Liveing (1873) yine gözlemsel düzeyde parsiyel epilepsiyle özdeşleştirdiği
migreni “sinir fırtınaları” olarak tanımlamıştır. 1930’ların sonunda Graham ve Wolff nesnel kanıta dayandırarak migren patogenezinde “vasküler kuram”ı oluşturmuşlardır. 1980’lere dek vasküler kuram geliştirilmiş ancak kanıtlar yeterince kesin destek sağlamamıştır. 1980’lerin
başında Olesen ve ark. bölgesel kan akımı çalışmalarında saptadıkları
posteriordan anteriora yayılan oligeminin yayılım hızının; 1940’larda
Lashley’nin (1941) tanımladığı kendi migren aurasının yayılım hızı ile
ve Leao’nun (1944) tavşanların serebral korteksinde saptadıkları kortikal yayılan depresyon (CSD) dalgasının hızı ile özdeş olduklarını belirledikten sonra nöronal hipotez öne sürülmüştür. Günümüzde yapılan
araştırmalarla CSD oluşumunun moleküler temeli açıklanmaktadır ve
nöronal membrandaki NMDA reseptörleri ile Pannexin-1 kanalları arasında sarkoma ailesinden kinazların aracılık ettiği etkileşimin yol açtığı

Migren patofizyolojisi
konusundaki bilgiler ve
buna bağlı olarak da
tedavi son 45 yılda en çok
yenilenen gelişmelerdir.

Migren patofizyolojisi
konusunda bir çok kuram
geliştirilmiştir. Son gelinen
noktada migrenin 4 fazı
(Öncül/prodrom, Aura, Ağrı
ve Ağrı sonrası) konusunda
genel kabul gören kanıtlarla
oluşan açıklamalar vardır.
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hücre içi-dışı iyon değişiminin CSD ile sonuçlandığı bildirilmektedir 1980’lerin sonunda bu
hipotez nöroenflamasyon hipotezi “nörovasküler teori” olarak geliştirilmiştir. Migren oluşum
mekanizmalarını bir diğer anlatımla migren patofizyolojisini olabildiğince özetleyecek olursak;
fonksiyonel MRG ve pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmaları dahil birçok çalışma migren
atağında kortikal-oksipital yapılar kadar hatta
daha çok beyin sapı yapılarının aktive olduğunu
işaret etmektedir. Beyin sapı yapılarının etkilendiğinin bir diğer kanıtı atakta verilen triptanlardan sonra beyin sapı yapılarının aktivasyonunun
ortadan kalması ya da aktivasyonun başlamamasıdır. Bazı çalışma sonuçlarına göre oksipital
korteks, periakuaduktal gri cevher, mezensefalik
retiküler formasyon, pons rafe (orta çizgi) nükleusları ve lokus seruleus migren jeneratörü ya
da migren merkezleri olarak belirtilmektedir.
Bu, olasılıkla genetik yatkınlıkla ilişkili hipereksitabl nöronal yapılar herhangi bir tetikleyici ile
kortikal-nöronal yayılan depresyon dalgası oluştururlar. CSD olasılıkla uzun süreli bir nöronal
inhibisyona yol açan, 2-6 mm/dakika hızla tüm
kortekse yavaşça yayılan hafif yoğunlukta spike
aktivite dalgasıdır. CSD dalgasının bölgesel kan

akımında bir azalma ile izlendiği MRG ve magnetoensefalografi dahil birçok non-invaziv metod
ile gösterilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere
migren araştırmacılarının çoğu migren aurasının
bir nöronal disfonksiyona bağlı olduğunu ve iskemiye değil CSD sonucunda oluştuğuna inanır.
Bu kortikal-nöronal yayılan depresyon dalgasının
klinik ifadesi “aura fazı”dır. CSD ile trigeminovasküler sistemin aktivasyonu dural kan damarlarından enflamasyonla nosiseptif nöronlarda ağrı
uyarıcı vazoaktif nöropeptidlerin [kalsitonin geni
ile ilişkili peptid (CGRP), subtance-P, VIP], metalloproteinazların salınmasına yol açar ve vazodilatasyon olur (vazodilatasyon fazı). Vazoaktif
maddelerin periferik ve santral düzeyde trigeminal sistemin sensitizasyonu ile oluşan duysal
inputlar da ikinci sıra nöronlarla kuintotalamik
trakta ve talamusa projekte olurlar. Talamustaki
sinapstan sonra kortekse ulaşan duysal inputlar
ağrı olarak işlemlenir (başağrısı fazı). Aynı zamanda bu nöronlarla ponsta superior salivator
nukleus arasında refleks bir bağlantı vardır. Bu
bağlantı sfenopalatin ganglion ile aracılık edilen
kraniyal parasempatik akışı sağlar. Bu akış, olasılıkla migren ataklarındaki eşlikçi otonomik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar (Şekil 1, 2).

Şekil-1: Migren Atak Patofizyolojisi’nde rol alan ve /ya da rol aldığı düşünülen yapı ve mekanizmaların şematik görünümü
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Duysal duyarlık (foto-fonobi,
ruhsal değişiklikler,yorgunluk,
Bilişsel, duygusal değişiklik

Korteks

Duysal girdi işlemlemesi,
Ağrı.allodini ve fotofobi

Talamus

Damar
Hipotalamus

TG

SuS

SPG

PA

Uyku-uyanıklık döngü
değişikliği, esneme, açlık,
susuzluk, polüri,

RV

Arousal değişikliği, alışkanlık
değişikliği, uyku-uyanıklık değişikliği

LC

TCC
CG

Boyun rahatsızlığına, başağrısına
ve otonomik belirtilere aracılık
eden vital alan

Şekil-2: Klinik gösteriler bağlamında migren patofizyolojisi.

Trigeminal gangliondan köken alan duysal afferentler kraniyal yapıları, kraniyal damarları ve dura’yı innerve eder. Bu duysal afferentler
beyin sapı ve üst servikal spinal korddaki Trigemino-servikal kompleks
(TCC) te üst servikal arkas kök ganglionundan (CG) gelen afferentlerle
birleşir. TCC’den köken alan ikinci sıra nöronlar talamusa projekte olurlar. Buradan da talamokortikal nöronlarla çoğul kortikal alanlara duysal
bilgi aktarılır. Ayrıca rostroventral medulla (RVM), lokus seruleus (LC),
periaquaduktal gri cevher (PAG) ve hipotalamik nukleuslar gibi bir çok
yapı da trigeminovasküler modülasyona katılmaktadır. Diğer yandan
kraniyal otonomik belirtilere de süperior salivatör nukleus (SuS) ve sfenopalatin ganglion (SPG) gibi parasempatik yapılar aracılık eder.

Patofizyolojik açıklama için
genetik özellik, nöronal
hipereksitabilite,migren
jeneratörleri, nörojenik
inflamasyon ve yayılan
depresyon dalgası,
trigemino-servikal
kompleks, trigeminovasküler aktivasyon,
nosiseptif aktivasyon gibi
kavramların bütünleşmesi
gerekir.

Kronik Migren Patofizyolojisi İle İlgili Gelişmeler
Tanımlandığı üzere en az 3 aydır bir ayın 15 gün ya da daha fazlasında başağrısının olduğu ve bu ağrılardan 8’inin migren atağı türünde
olduğu başağrılarına kronik migren adlandırmasını yapıyoruz. Migren
ağrılarının günlük süreğen başağrısı durumuna geldiği hastalarda, patogenezin biraz farklı olabileceği öne sürülmektedir. Bu görüşlere göre
biyokimyasal düzeyde glutamat, glisin gibi transmitterler ve tirozin
metabolizmasındaki değişiklikler kronik migren oluşumuna katkıda bu-
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Kronik migren patofizyolojisi
migrenden farklı irdelenir.
Fonksiyonel açıdan sık ve
süregen ataklarla gelişen
santral sensitizasyonun
allodini ve kronik migrene
yol açtığı düşünülür.

lunmaktadırlar. Fonksiyonel açıdan da migren atağı sırasında gelişen
santral sensitizasyonun atakların sıklığı ile süreklilik kazanması sonucunda allodini ve kronik migren oluştuğu kabul edilmektedir. Kronik
migrenli hastalarda ağrının sıklığı nedeni ile bilinçsiz ilaç kullanılmasına bağlı, bir diğer deyişle spesifik migren ilaçlarının ayda 10’dan fazla,
ağrı kesicilerin ayda 15 günden fazla alınması sonucu tedaviye dirençli
ilaç aşırı kullanımı başağrısı (İAK-BA/MOH)) oluşmaktadır. Bu ağrılara
klinikte sıkça rastlanmasına, sosyo-ekonomik yükünün yüksek olmasına ve ayrıca üzerinde çalışılmasına karşın İAK-BA’nın mekanizması tam
olarak açıklanamamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu İAK-BA
oluşumunda birden çok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Opioid analjeziklerle yapılan yeni çalışmalar, kronik opioid kullanımının
glial hücreler üzerindeki tool-like reseptörleri aktive ederek (bu klinik
olarak ağrı artışı olarak yansıyan proinflamatuvar durumla sonuçlanır)
ağrı atağına yol açabileceğini işaret etmektedir. Hiperaljezi bir başka
anlatımla yinelenen başağrıları ile nosiseptif yolların yinelenen aktivasyonuna bağlı oluşan bir santral sensitizasyon ile glial aktivasyona bağlı
ağrı fasilitasyonu arasındaki kümülatif interaksiyon sonucu oluşur. Klinik olarak öyle görünür ki İAK-BA’nın başlamasında ve sürmesinde hem
davranışsal hem de biyolojik etmenler rol oynamaktadır.

Trigeminal Otonomik Belirtili Başağrılarının Ortak
Patogenezi İle İlgili Gelişmeler
Bilindiği üzere Küme Başağrısı (KBA), paroksismal hemikraniya, hemikraniya kontinüa, kısa süreli tek yanlı nöraljiform otonomik belirtili baş
ağrısı (SUNA), kısa süreli tek yanlı nöraljiform konjunktival hiperemi ve
göz yaşarması ile birlikte başağrısı (SUNCT) trigeminal otonomik belirtili başağrıları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu başağrılarının 2 ana klinik
karakteri vardır. Birincisi trigeminal dağılımda tek yanlı ağrı, ikincisi aynı
yanda otonomik belirtilerdir. Ağrının, trigeminal ve üst servikal sinirler
yolu ile ağrı ürünleyen innervasyondan kaynaklandığı ve sinyal akışının trigemino-servikal komplekse oradan da nosiseptif yollarla yüksek
merkezlere ulaştığı, diğer yandan kraniyal parasempatik akışın da refleks aktivasyonu oluşturan efferent halka olduğu düşünülür. Bununla
birlikte son 20-30 yılda yapılan çalışmalarla özellikle KBA patogenezi
konusunda daha ayrıntılı bilgiler oluşmuştur.

Küme Başağrısı Patofizyolojisi İle İlgili Gelişmeler
Küme Başağrısı patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Atakların
periyodisitesinin, sirkadiyen ritimleri kontrol eden hipotalamustaki
biyolojik saatin (özellikle trigeminal nosiseptif yollar olmak üzere-no-
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siseptif ve otonomik yolların) santral disinhibisyonu sonucu oluştuğu
düşünülür. PET ve voksel tabanlı morfometri KBA için temel defektif
(anahtar) alanın posterior hipotalamik gri cevher olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca, serotonerjik rafe nükleusları-hipotalamik yolların
disfonksiyonuna ek olarak (migrendeki kadar net ve kesin olmasa da)
trigeminofasiyal nöronal döngülerde santral sensitizasyona sekonder
farklı habitüasyon paternleri ve değişiklikler olduğu gözlemlenmektedir. Üstelik, fonksiyonel hipotalamik disfonksiyon manyetik rezonans
spektroskopide N-asetilaspartat nöronal belirtecine yansıyan anormal
metabolizma ile de doğrulanmıştır.
Substance P nöronları trigeminal sinirin maksiller ve oftalmik divizyonlarında duysal ve motor impulslar taşır. Bunlar sfenopalatin ganglionla interior karotid perivasküler sempatik pleksus arasında bağlantı
(iletişim) sağlar. Somatostatin substance P’yi inhibe eder ve KBA’nın
şiddet ve süresini azaltır.
Diğer yandan vasküler dilatasyon KBA patogenezinde rol oynayabilir, ancak kan akımı çalışmaları bu konuda tutarlılık göstermemektedir.
Yalnızca ağrı başlangıcından sonra ekstrakraniyal kan akımı (hipertermi
ve temporal arter kan akımı) artar. Vasküler değişiklikler primer nöronal değişikliklere sekonder kabul edilir.
Her ne değin histaminin nedensel bir etmen olduğunu destekleyen
kanıtlar sabit (kesin) değilse de KBA çok az histaminle tetiklenebilir.
Ancak antihistaminikler KBA’yı etkilemez. Ayrıca bazı hastaların ağrılı
alanlarının derisinde mast hücrelerinin sayısal artışı görülmüşse de bu
da sabit bir bulgu değildir.

Küme Başağrısı’nın,
trigemino-vasküler yolaklar,
trigeminal otonomik
reflex, hipotalamus ve
biyokimyasal olarak da
CGRP ve PACAP 38 gibi
peptidlerin birbiri ile
kompleks etkileşimleri
sonucu oluştuğu kabul edilir

Anlaşılacağı üzere patogenezin tüm basamak ve bağlantıları tam
olarak ortaya konmamış olsa da çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Hipotalamik gri cevher, trigemino-servikal kompleks ve karotis çevresi
sempatik ağ ilişkileri konusunda oldukça aydınlatıcı bilgiler elde edilmiştir. 2021’yayınlanan bir yayında Küme Başağrısı’nın, trigemino-vasküler yolaklar, trigeminal otonomik reflex, hipotalamus ve biyokimyasal
olarak da CGRP ve PACAP 38 (pitüiter adenilat siklaz aktivatör peptid
38) gibi peptidlerin birbiri ile kompleks etkileşimleri sonucu oluştuğunu bildirmişlerdir.

PRİMER BAŞAĞRILARININ TEDAVİSİ KONUSUNDA
GELİŞMELER
Bir hastalığın etiyolojisi bilinmediği zaman doğruya en yakın tedavi
daha önce de belirtildiği üzere patofizyolojiye yönelik olmaktadır. Patofizyolojide rol alan yapı, mekanizma ya da biyokimyasallara hedefli tedaviler planlanmaktadır. Primer başağrıları konusunda da durum böyledir ve son 40-50 yılda etiyoloji belirlenmese de patogenez konusunda
atılan önemli adımlar tedavi konusunda önemli değişikliklere neden

Migren tedavisi son
yıllarda çok gelişmiştir.
Hasta odaklı tedavilerle
migren hastalarının yaşam
kalitesi çok seçenekli olarak
iyileştirilmiştir.
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olmuştur. Bir diğer anlatımla patogeneze yönelik tedavi yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Daha
önce yakınmalara yönelik yapılan semptomatik
tedavi patofizyolojik yaklaşımlarla birlikte yapılır
olmuştur. Örneğin; migrenin hem atak hem de
profilaktik tedavisinde patofizyolojide rolü olduğu belirlenen ya da düşünülen santral ve periferik komponentlere yönelik tedaviler semptomatik tedavilerin önüne geçmiştir. Atak tedavisinde,
patogenezde özellikle santral olmak üzere hem
santral hem de periferik komponentlere etkili
triptanlar etkin migren tedavisinde ilk sıra ilaçlar olmuştur. Migren profilaksisinde daha önce
kullanılmayan birçok farmakolojik ajan tedaviye
girmiş ya da ampirik olarak kullanılan bazı ilaçlar

bilinçli bir biçimde kullanılmaya başlamışlardır.
Tedavide kullanılan ilaçların farklı mekanizmalara yönelik olması ve sayıca çok artması tedavide
algoritmalar ve bu konuda konsensuslar oluşturulmasına yol açmıştır. Bu durum daha bilinçli
ve etkin tedaviye katkı sağlamaktadır. Tedavinin
basamaklı değil daha çok hasta odaklı organizasyonu da etkin tedavinin bir diğer komponenti
olmuştur. Hasta odaklı tedaviler daha akılcıl ve
eşlikçilerle ortaklaşa bir tedaviyi olanaklı kılsa da
bazen ve özellikle tedavi kullanmamış hastalarda basamaklı tedavi uygulanabilir(şekil-3) Prototip olarak migreni örnek aldığımızda son 40 yılın
tedavi konusunda getirdiklerini Tablo 1’deki gibi
özetleyebiliriz.

Şekil-3: Tedavi almamış Migren’li hastada basamaklı tedavi

Tablo I: Migren Başağrılarının güncel akut atak Tedavisi
GÜNÜMÜZDE MİGREN BAŞAĞRILARINDA ATAK TEDAVİSİ- 2021
GELENEKSELLEŞEN TEDAVİ
* BASİT ANALJEZİKLER
* KOMBİNE ANALJEZİKLER
* NSAİİ(non-steroid antiinflamatuvar)
* TRİPTANLAR
Parenteral(SMT/SC,NS,ZMT/NS)
Oral (tüm triptanlar)
* ERGO TÜREVLERİ
SC, IM, IV VE NS formları
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YENİ TEDAVİLER
* GEPANTLAR
* DİTANLAR
NÖROMODÜLASYON
* TMS (transkraniyal magnetik stimulasyon)
* ETNS (eksternal trigeminal sinir stim.)
* EVNS (eksternal vagal sinir stimulasyon)
* Uzaktan elektriksel nöromodülasyon)

Başağrılarında Son Kırkbeş Yıl

Tablo II: Migren Ataklarını Önleyici Tedavide İlk adım ilaçlar, kullanımları ve kontrendikasyonları
İLAÇ

DOZ

ATENELOL

25-100mgX2/gün PO

BİSOPROLOL

5-10mgX1/gün PO

METOPROLOL

50-100mgX1-2/gün PO ya da
200mg uzun etkili form/gün

PROPRANOLOL

80-160mg/gün (1 ya da 2 kez)

ANJİOTENSİN II-R
BLOKÖRLERİ

CANDESARTAN

16-32 mg/gün

Birlikte aliskiren kullanımı

ANTİKONVÜLSANLAR

TOPİRAMAT

50-100mg/gün

Nefrolitiyazis, gebelik,
Emzirme, glokom

BETA BLOKÖRLER

KONTRENDİKASYON
Astma,
KKY, AV Blok, Depresyon,
Reynaud Hst

Tablo III: Migren Ataklarını Önleyici Tedavide İkinci adım ilaçlar, kullanımları ve
kontrendikasyonları
İLAÇ

DOZ

KONTRENDİKASYON

AMİTRİPTİLİN

10-100mgX1/
gün-gece PO

<6 yaş, KKY, Glokom, birlikte MAO
ve SSRI kullanımı

5-10 mg/gün

Depresyon, Parkinsonizm

ANTİKONVÜLSANLAR

Na-VALPROAT
TOPİRAMAT

500-1500mg/gün
100-150mg/gün

KC yetm., trombositopeni,
doğurganlık çağı kadın
Glokom, kognitif bozukluk parestezi,
böbrek taşı

SSRI ANTİDEPRESANLAR

VENLAFAKSİN

75-150mg/gün

HT,bulantı,impotans,kilo↓

MAGNEZYUM

400-800mg/gün

Diyare

MELATONİN

3mg/gün

Sabah yorgunluğu

Riboflavin 400+
CoEnQ10 300

Portakal rengi idrar

TRİSİKLİK
ANTİDEPRESANLAR

KALSİYUM ANTAGONİSTİ FLUNARİZİN

VİT B2, CoEnzyme-Q10

Riboflavin +
CoEnQ10

Tablo IV: Migren Ataklarını Önleyici Tedavide Üçüncü adım ilaçlar, kullanımlar ve
kontrendikasyonları
İLAÇ

DOZ

KONTRENDİKASYON

BOTULİNUM TOKSİN

ONABOTULİNUM
TOKSİN-A

Her 12 haftada 1 31-39 yere
155-195 UI

Enjeksiyon yeri
enfeksiyon

CGRP MONOKLONAL
ANTİKORLAR (mAb)

Erenumab

Ayda 1 kez 70-140mg SC

Fremanezumab

Ayda 1 225mg ya da
3 ayda 1 675mg SC

Galcanezumab

İlk kez 240mg SC, sonra ayda 1
kez 120mg SC

Eptinezumab

3 ayda 1 100-300mg IV

Hipersensitivite ,
Strok, SAK, KAH,
inflamatuvar mesane
hastalığı, KOAH, yara
iyileşmesi durumu
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Tablo V: Günümüzde Küme Başağrıları’nın Akut atak ve Atak Önleyici Tedavileri
AKUT ATAK GELENEKSEL
TEDAVİ

TRİPTANLAR
Sumatriptan SC ve NS
Zolmitriptan NS
YÜKSEK AKIŞLI O2 SOLUMA

Akut atak tedavilerine
Triptanlardan sonra yine
5HT-1F hedefli Lasmitidan
ve CGRP hedefli Gepantlar
ve Nöromodülasyon
tedavileri girmektedir.

Atak önleyici tedavilerde de
3. Basamak olarak kronik
migrende Onabotulinum
toksin-A ve hem sık epizodik
hem kronik migrende
monoklonal antikorlar
devrim niteliğinde ilaçlardır.

YENİ TEDAVİLER

CGRP mAb
GALCANEZUMAB
N. VAGUS STİM.
SP GANG. STİM.
SOMATOSTATİN RA

GEÇİŞ DÖNEMİ TEDAVİLER

ORAL PREDNİSON
GON BLOKAJI
(ipsilateral)

ÖNLEYİCİ TEDAVİLER
VERAPAMİL
LİTYUM
MELATONİN
TOPİRAMAT
İNVAZİV TEDAVİLER
- Oksipital SS
- DBS

Anlaşılacağı üzere migren tedavisi konusunda çok önemli değişiklikler söz konusudur. Özellikle atak tedavisinde migren spesifik ilaçlardan
seçici serotonin reseptör agonisti olarak triptanlar etkinliği kesinleşmiş
mucize ajanlardır. Diğer yandan yenilerde CGRP ve reseptörleri üzerinden geliştirilmekte olan ilaçlar vardır. Bunlardan “gepant” grubu ilaçlar
yan etkileri nedeni ile başlangıçta çok yüz güldürücü olmasa da yenilerde akut kullanım formları bildirilmektedir. Diğer yandan monoklonal
antikorlar (mAb) özellikle dirençli ve kronik olgularda özellikle profilaktik amaçlı kullanıma girmiş durumdadır. Ülkemizde de kullanılamaya
başlanmıştır. Ayrıca yine son yıllarda yeni bir 5-HT 1F agonisti olan Lasmitidan’da akut atak tedavisine girmiştir.
Primer başağrılarının trigeminal otonomik belirtili başağrıları grubundan olan Küme Başağrısı (KBA)’nın tedavisinde de yine triptanlar yaklaşık
son 30 yıldır kullanılan atak ilaçlarıdır. Yine KBA’nın epizodlarında ve kronik KBA’nın profilaktik tedavisinde verapamil, melatonin ve lityum tuzları
olgu seçimine göre başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer yandan son
40 yılda otonomik belirtili bazı başağrılarında (hemikraniya kontinüa, Paroksizmal hemikraniya) indometasinin dramatik bir terapötik etkiye sahip
olduğu ortaya konmuşsa da bu grubun prototipi olan KBA’da indometasin
etkisiz bulunmuştur. Ayrıca son yıllarda migren tedavisinde gündemde olduğunu belirttiğimiz CGRP üzerinden etkinliği araştırılan ajanlar (epizodik
KBA CGRP infüzyonu ile tetiklendiği için) KBA’da da sınanmaya başlanmıştır ve başarılı bulunmuştur (Tablo V).
Çok yeni bir yazıda da belirtildiği üzere primer başağrıları ve özellikle migren tedavisi konusunda önümüzdeki on yıllarda hastalığı tamamen yok edici başarıya ulaşılamasa da sayısız semptomun nedeninin
çok iyi anlaşılacağı ve kontrolünün sağlanacağı kanısı oluşmuştur. Tüm
dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de de başağrıları konusunda
önemli değişim ve gelişmeler oldu.
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SON KIRKBEŞ YILDA TÜRKİYE’DE BAŞAĞRILARI
KONUSUNDA BAŞLANGIÇLAR VE GELİŞMELER
Bu konudaki gözlem ve deneyimlerimi daha önce “Başağrısı Kulübü”nden “Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği”ne başlığı ile dernek “web”
sayfası için bir yazı haline getirmiştim. O yazıyı bazı küçük değişikliklerle
burada yinelemenin uygun olacağını düşünüyorum.
“Başağrıları tarih öncesi çağlardan bu yana insanoğlunun en çok yakındığı dertlerden biridir. Toplumun yaklaşık %80’i herhangi bir yaşta
başağrısını yaşar. Başağrılarının yaklaşık %90’ı mortalite ve morbiditesi
olmayan primer başağrılarıdır. Ancak, özellikle acil başvurularda ölümcül olmayanlardan ayırmak her zaman kolay değildir. Diğer yandan
morbiditesi olmasa da primer başağrıları yaşam kalitesini ciddi biçimde
bozar. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuz zaman “Başağrıları”nın niçin nöroloji ve toplum için önemli olduğu anlaşılır. Bireysel
sağlık ve halk sağlığı açısından böylesine önemli bir konu ile ilgili olarak,
dünyanın birçok ülkesinde özellikle nöroloji kökenli hekimlerin öncülüğünde “Başağrısı” ya da “Ağrı” dernekleri kurulmuştur. Bu derneklerin
amacı, temel olarak toplumda ve hekimler arasında başağrıları konusunda farkındalığı artırmak, ortak bir dil oluşturmak, hekimlerin donanımını zenginleştirmek, sekonder başağrılı hastaların erken tanı ve tedavisini sağlamak ve primer başağrılı hastaların uygun profilaktik ve
atak tedavileri ile yaşam kalitelerini yükseltmektir. Ayrıca, etiyolojisi ve
hatta patogenezi, dolayısı ile tedavisi iyi bilinmeyen, özellikle primer
başağrıları konusunda araştırma olanağı ve desteği sağlamaktır. Türkiye’de 1999’a dek bu amaçlara yönelik kurumsal bir yapı oluşmamıştır.
O tarihlerde Ankara Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.
Dr. Cankat Tolunay Uluslararası Başağrısı Dernekleri’nde (IHS ve EHF)
bireysel olarak Türkiye’yi temsil etmektedir. Bununla birlikte, enstitü
bilinci ile gelişen, örneğin; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1976-Prof. Dr.
Altan Kayan, Prof. Dr. Fethi İdiman), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi (1980-Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş, Prof. Dr. Aksel Siva),
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1986-Prof. Dr. Fethi İdiman), Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (1989-Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu),
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-Prof. Dr. Yakup Sarıca), Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-Prof. Dr. Ceyla İrkeç), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu), Ankara Hastanesi
(1993-Prof. Dr. Levent İnan), Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (1994-Uzm. Dr. Musa Öztürk) gibi bazı kliniklerde başağrıları ile ilgili
özel eğitim ve hizmet birimleri bulunmaktadır. Bunlar ulusal ve uluslararası bir organizasyon niteliğinde olmasa da ülkemizde başağrıları ile
ilgili ilk özel çalışma birimleri olması açısından çok önemlidir. Başağrıları ile ilgili bu birimler ilk kez 1995 yılında “Türkiye Başağrısı Epidemiyolojisi” çalışması için Türkiye’nin değişik illerinde konu ile ilgilenen diğer
meslektaşları ile bir araya gelmişlerdir. Daha sonra kurumsallaşacak

Küme BA’ında atakta
Galcanezumab,
Somastatin kullanımı ile
nöromodülasyon, Önleyici
tedaviler olarak ta invaziv
tedaviler (DBS ve Oksipital
SS) yeni yöntemler olarak
sunulmuştur.
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olan bu topluluğun çekirdeğini oluşturan isimler
Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş, Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Ceyla İrkeç,
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Prof. Dr. Mehmet
Özmenoğlu, Prof. Dr. Baki Göksan’dır. Bu çalışmayı gerçekleştirme toplantıları sırasında grup
giderek genişlemiş ve birçok yeni arkadaşımız
gruba katılmıştır. Bu çalışmanın bilimsel katkısı
yanında çok önemli bir işlevi gruba kurumsallaşma hevesi ve ivmesi vermesidir. Çünkü bu çalışmanın sonuçları Türkiye’de primer başağrılarının
prevalansının birçok ülkeden daha yüksek olduğunu, bunun yanında yanlış tanı ve tedavi oranının da oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Bu
nedenle epidemiyoloji çalışma grubu, toplumun
ve hekimlerin başağrıları konusunda farkındalığının artırılması ve bilgi donanımının geliştirilmesi amacı ile organize bir oluşuma dönüşme
kararı almıştır. Bu amaca yönelik olarak karşılıksız sponsorluğu kabul eden bir farmasötik ticari
firmanın desteği ile ilk toplantı Bolu/Abant’ta
yapılmış ve 25-30 üye ile “Türkiye Başağrısı Kulübü” kurulmuştur. Başağrısı Kulübü Türkiye’nin
dört bir yanında yılda en az 5-6 ilde, 3-4 kişilik
gruplar halinde primer ve sekonder başağrılarını
anlatmış ve yöre hekimleri ile tartışmalı interaktif eğitim gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların coşkusu ve topluma ve bölge hekimlerine yararlı
olmanın hazzı tüm grubu gerçekten çok mutlu
etmiştir. Grubun kendi içindeki sıcak dostluğu
mümkün olsa da bütün toplantılarda birlikte olsak isteğini yaşatmıştır. Bu çalışmalar yürütülürken ve kulüp üyeleri ortak bilimsel çalışmalar
yaparken, kulübün daha kurumsal bir özellik kazanması için Türk Nöroloji Derneği (TND) çatısı
altında oluşturulması planlanan “Bilimsel Çalışma Grupları”nın ilki olarak 2001’de “TND Başağrısı Çalışma Grubu”na dönüşmüştür. Başağrısı
Çalışma Grubu’nun üyeleri ayrıca bireysel olarak
ve değişik merkezlerde gruplar halinde başağrılarının değişik alt başlıkları çerçevesinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar ulusal ve uluslararası birçok bilimsel tolantıda sunulmuş ve
ayrıca ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde
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yayımlanmıştır. Üyeler ayrıca konu ile ilgili uluslararası saygınlığı olan çalışma merkezlerinde de
görev almışlar ve merkezdeki bilimsel çalışmalara katılmışlardır. Başağrısı Çalışma Grubu, daha
sonra lisans ve lisans üstü nöroloji eğitimi içinde
eksik kalan “Başağrıları” konusunda, nöroloji
topluluğunun kendisi için de bir eğitim programı
düşünülmüştür. Bunun bir okul niteliğinde, hem
de alışılmıştan farklı olarak yaz okulu değil de kış
okulu olması konusunda karar alınmıştır. Bu
amaca yönelik ilk “Başağrısı Kış Okulu” Fethiye’de 19-22 Şubat 2003’te gerçekleştirilmiştir.
Okul programı içinde bilimsel program (dersler)
yanında sosyal etkinlikler ihmal edilmemiş programda bir yarım gün gezi ya da diğer aktivitelere
ayrılmıştır. Bu tarz bir program hem öğrencileri
kendi aralarında hem de eğitici kadro ile kaynaştırarak daha sıcak bir ortamda eğitimi sağlamıştır. Gerçekten çok beğenilen bu program günümüze dek hemen her yıl bazı değişikliklerle
yinelenerek sürdürülmektedir. Diğer yandan bireysel ya da gruplar halinde başta saygıdeğer
hocamız Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş olmak
üzere grup üyelerimiz tarafından yapılan bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslarası toplantılarda
sunularak bilgi alışverişi geliştirilmiştir. BunlarIn
bir sonucu olarak 2002 Avrupa Başağrısı Federasyonu (EHF) Kongresi grubumuzun ciddi katkıları ile İstanbul’da gerçekleşmiştir. Başağrısı çalışma
grubumuz
başarılı
çalışmalarını
sürdürürken uluslararası platformlarda da yer
alma çabalarını sürdürdü. Ancak TND aracılığı ile
girişimler daha zor bir bürokrasi gerektirdiği için
Başağrısı Çalışma Grubu’nu oluşturan üyeler yıllar içinde gelişen ve sayıca artan aynı kadro
ile 2010 Haziran ayında “Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği”ni kurmuştur. Çalışma grubu ile
Dernek üyeleri temel olarak aynı kişilerden oluştuğu için birlik ve bütünlük içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu birlikteliğin bir ürünü olarak
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı başta olmak üzere Doç.
Dr. Musa Öztürk, Prof.Dr.Serap Üçler ve Prof Dr.
Necdet Karlı ve Prof. Dr. Aksel Siva’nın karşılıksız
emekleri ile kısa sürede yenilenerek üçüncü bas-
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kıya gerek duyulan elimizdeki “Başağrısı Tanı ve
Tedavi - Güncel Yaklaşımlar” kitabıdır. Grubumuzdan çok sayıda üyemiz uluslarası dergilerde
yayımlanan bir çok çalışmaya imza attılar. Birlikte yapılan bilimsel toplantı ve araştırmalar dışında, son 10 yılda, çalışma grubumuzdan bazı arkadaşlarımız bireysel olarak da uluslarası bilimsel
iletişim yanında örgütsel iletişimlerini de geliştirdiler. Bu bağlamda, Prof.Dr. Aynur Özge ve ark.
“Global Migraine and Pain Summit”i kurdular ve
bu derneğin önderliğinde 5. Uluslarası MENA
kongresi’ni düzenlemiş bulunuyorlar. Prof.Dr.Aynur Özge ayrıca 2017’de “Headache in Children
and Adolescents” ile British Medical Academy’nin yılın kitabı ödülünü kazandı. International
Headache Society (IHS)’de çocuk ve ergen başağrıları klasifikasyon komitesinde başarılı çalışmalarda bulundu ve 2019-2021 dönemi için de
seçilmiş board üyesi olarak görev yapıyor. Diğer
yandan çok yakın geçmişte üyelerimizden Prof.
Dr. Derya Uludüz Avrupa Başağrısı Federasyonu’nda seçilmiş üye olarak görev üstlendi. Bu
başarılı girişim ve gelişmeler inanıyorum domino etkisi ile çalışma grubumuzun diğer üyeleri
arasında da yaygınlaşacaktır. Yakın gelecekte,
insani değerlerimizi yitirmeden birlik ve dayanışma içinde daha nice başarılara imza atılacağını
düşünüyorum.
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Tıp Fakültelerinde,
Uzmanlık Eğitiminde
ve Mezuniyet
Sonrasında Başağrısı
Eğitimi
Mehmet ZARİFOĞLU1
Necdet KARLI2

GIRIŞ
Türkiye’de başağrısı eğitimi gerek tıp fakültesi öğrencilik döneminde gerekse de uzmanlık
eğitimi sırasında ele alınan bir konudur. Tıp fakültesi eğitimi sırasında Türkiye tıp fakültelerinde ortalama başağrısı eğitimi süresi yaklaşık
2 saattir. Tüm Avrupa ve Kuzey Amerika’da da
durum daha farklı değildir. Dünyada olduğu gibi
ülkemizde de tıp fakültelerinde başağrısı eğitimi
yetersizdir. Uzmanlık öğrencilerinde ise durum
daha farklıdır. Ülkemizde belli başlı büyük şehirlerde yer alan tüm tıp fakültelerinde başağrısı
merkezleri olup buralarda başağrısı polikliniği,
başağrılı hastaların yatarak tedavisi yapılmaktadır. Yine bu merkezlerde başağrısı ile akademik
olarak ilgilenen öğretim üyeleri tıp fakültesi ve
uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ile birlikte bilimsel çalışmalar ve akademik toplantılarda yer
almaktadır. Ülkemizde başağrısı eğitiminin en
zayıf noktası tıp fakültesi dönemidir.
1
2

Tıp Fakültesi öğrencilerinde başağrısı eğitimi:
ABD’de de Amerikan Başağrısı Derneğinin
yoğun faaliyetlerine rağmen hekimlerin başağrısı eğitimi primer ve sekonder başağrılarına tanı
koyma ve tedavi etmede yetersiz bulunmaktadır. Primer baş ağrıları birinci basamakta çalışan doktorların faaliyet alanındadır. Bu nedenle
tüm tıp fakültesi mezunarının yeterli derecede
başağrısı eğitimi alması son derece önemlidir.
ABD’de yapılan bir çalışmada 95 tıp fakültesinin
ancak 50’sinde başağrısı kliniği olduğu görüldü.
Aynı çalışmada başağrısıyla akademik düzeyde
ilgilenen nörologların zamanlarının sadece % 25’
ini araştırmaya ayırdıkları bildirildi. Tıp fakültelerinde ortalama 1 saat preklinik, 2 saat klinik başağrısı eğitimi verildiği gösterilmiştir. Eğitimdeki
tüm bu yetersizliklere rağmen nöroloji ihtisas
eğitiminde yöneticilerin %97’ si migrenin gerçek
bir nörolojik bozukluk olduğunu belirtmektedir.

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Nöroloji ABD
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Nöroloji ABD
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Bu sonuç tıp öğrencilerine başağrısı eğitiminde
müfredatta nasıl bir yer verilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.
Başağrılı hastaların çoğu öncelikle pratisyen
hekimlere veya aile hekimlerine başvurur. Bu
nedenle birinci basamakta primer başağrılarının
doğru yönetimi hem hasta hem de sağlık sistemi
için önemlidir. Yapılan çalışmalar primer başağrısı hastalarının ancak küçük bir bölümünün 2.
ve 3. basamakta nöroloji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Yani pratisyen hekimler ve aile hekimleri sağlık sisteminde
başağrısı yönetiminde anahtar rol üstlenirler. Bu
nedenle pratisyenlerin yeterli bilgi ve beceriye
sahip olmaları zorunluluktur.
Başağrısı ve migrenin kişi ve topluma yük etkisi yüksektir. Bu özellik sağlık sistemini zorlayıcı
bir unsurdur. Bu nedenle primer başağrıları öncelikle birinci basamak merkezlerinde gereğinde
2. ve 3. basamakta nöroloji hekimlerince takip
ve tedavi edilmelidirler. Özellikle migren tanı ve
tedavisi tüm dünyada son derece yetersiz olup
hasta memnuniyeti düşüktür. Hastaların büyük
çoğunluğu 2. Ve 3. Basamak merkezlerde çare
aramakta bu durumda sağlık sistemine ek yük
binmesine ve ayrıca da başağrısının yükünün birey ve toplum üzerinde çok daha fazla artmasına
neden olmaktadır.
Bu nedenlerle tıp eğitiminde öğrencilerin;
Primer ve sekonder başağrısı ayırıcı tanısı
yapmayı başarabilmesi,
Anamnez ile primer baş ağrılarının ayırıcı tanısının yapılabilmelisi,
Anamnez, fizik ve nörolojik muayene ile primer ve sekonder başağrıları arasında tanı ve ayırıcı tanı yapabilme yetisinin kazanılması
Tanı veya ön tanıya göre laboratuar incelemelerinin planlanabilmesi yetisinin edinilmesi
Tedavi planının kurulması ve yönetimi becerisini kazanabilmeleri hedeflenmelidir.
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Bu hedefler doğrultusunda tıp fakültesi boyunca öğrencilere
Migren, Gerilim tipi başağrısı, Trigeminal
Otonomik Sefaljiler ve Kronik günlük başağrısının epidemiyolojisi,
Uluslararası Başağrısı Derneği’nin sınıflaması,
Aurasız migren, Auralı migren, Küme başağrısı, Gerilim tipi başağrısını klinik ve muayene
özellikleri,
Sekonder başağrılarının uyarıcı işaretleri,
subaraknoid kanama, gökgürültüsü başağrısı,
subdural hematom, epidural hematom, düşük
basınç başağrısı, post LP başağrısı, intrakranial
basınç artışı başağrısı, beyin tümörü başağrısı,
menenjit ve ansefalit başağrısını tanıma ve tanımlama bilgileri,
Post travmatik başağrısının özellikleri,
Başağrısının tetikleyici ve anatomo-fizyolojik
sebep ve mekanizmaları ile
Başağrısının tedavisinde temel mekanizmalar hakkında bilgiler verilmelidir.
Öğrencilerin nöroloji stajında yukarıdaki hedeflerle uyumlu en az 2 gün teorik eğitim verilmesini takiben bir gün de başağrısı polikliniğinde uzmanlık öğrencisi ve ilgili öğretim üyesi ile
birlikte hasta muayenesinde bulunması amaçlanmalıdır.
Uzmanlık döneminde başağrısı eğitimi;
Başağrısı eğitimi nöroloji uzmanlığının ana
çekirdek noktalarından biri olmalıdır. Ülkemizde
yapılan bir çalışmada nöroloji polikliniklerinde
hastaların %35’inin primer başvuru nedeni başağrısıdır. Başağrısı dışında nedenlerle polikliniğe gelenlerin ise %30’unda başağrısı hikayesi
vardır. Bu sayılar 2. basamak merkezlerde daha
da yukarı çıkabilir. Sonuç olarak başağrısı nöroloji polikliniklerinde önemli bir yük nedenidir.
Bu yükün hafifletilmesi doğru tanı, tedavi ve
yönetim ile olur. Doğal olarak uzmanlık eğitimi
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sırasında yoğun bir başağrısı eğitimi nöroloji hekimlerinin ve hastaların memnuniyet derecesini
belirgin olarak yükseltecektir.

liğinde olmak üzere) hasta görme ve yönetimiyeteneğinin kazanılması şeklinde planlanmalıdır.

Şu an ülkemizde büyük şehirlerde bulunan
eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinin
bir çoğunda başağrısı ile ilgili akademisyenler
başağrısı eğitimini yoğun olarak vermektedirler.
Ancak bu konuda belli bir standardizasyon ne
yazık ki henüz sağlanamamıştır.

Mezuniyet sonrası başağrısı eğitimi akademik başağrısı uzmanlığının önemli bir parçasıdır.
ABD’de yapılan bir araştırmada tıp fakültelerinin
%22’sinin başağrısı ile ilgili bilimsel toplantılar
düzenlemediği %43’ünün mezuniyet sonrası
programlarına başağrısı konusunu dahil etmediği bildirilmiştir. Ancak klinik pratik ve bilimsel
araştırmalar için sistemik eğitimler son derece
gereklidir. Mezuniyet sonrası eğitimde hedef
kitle pratisyenler, nörologlar, aile hekimleri, ve
iç hastalıkları uzmanlarıdır. Amaç primer ve sekonder baş ağrıları konusunda bilgi, deneyim
kazandırmak ve onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır. Katılımcıların klinik
tecrübe ve kapasitelerinin artması, ideal olarak
başağrılı hastalarının yaşam kalitelerinin düzeltilmesi hedeflenir.

Uzmanlık eğitiminde nöroloji uzmanlık öğrencisinin eğitimini tamamladığında;
Primer ve sekonder başağrılarının ayrımını
rahatça yapabilme,
Tüm primer başağrılarının tanı ve tedavi
(akut ve profilaktik) becerisini edinebilme,
Başağrısı hastalarının yönetimini tek başına
yapabilme ve gereğinde 3. basamak merkezlere
refere edebileceği durumları ayırt edebilme,
Sekonder başağrılarının ayırıcı tanısını planlayabilme,
Primer başağrılarının etyopatogenezi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması
Primer başağrılarının tedavisinde kullanılan
ajanların etki mekanizmaları, yan etkileri ve ilaç
etkileşimleri hakkında yeterli bilgisinin olması,

Mezuniyet sonrası başağrısı eğitimi:

Eğitim kursları şu amaçlara yönelik planlanmalıdır:
Primer başağrısının değişik klinik prezantasyonlarını tanıma
Sekonder baş ağrılarında “kırmızı bayrakları”
tanıma ve değerl-endirme

Başağrısı ve eşlikçi hastalıkların birlikte yönetiminde deneyim sahibi olması amaçlanmalıdır.

Başağrıları patofizyolojisinde son konseptleri
anlama

Bu amaçla uzmanlık eğitiminde başağrısı eğitimi;

Akut ve koruyucu tedavi planlarına hakim
olma ve gerekli olduğunda değişiklikler yapabilme..

Birinci yılında primer sekonder başağrılarının
ayırımında sekonder başağrılarının ipuçlarının
öğrenilmesi
İkinci yılında primer başağrılarının epidemiyoloji, etyopatogenez, klinik özellikleri ve tedavisi konusunda eğitim alması
Üçüncü yılında genel poliklinikte başağrılı
hastaların yönetimi ve yönlendirilmesi becerisinin edinileceği ve
Eğitiminin son yılında ise en az 2 ay başağrısı
polikliniğinde (Minimum 1 ayı öğretim üyesi eş-

Kişilerarası ilişkiler yeteneği geliştirme:
Tıp öğrencisi baş ağrılı hastayı anlamak için
dinlemelidir. Hastayla, sağlık personeli ile iyi bir
ilişki kurmalı, hasta ve ailesine tedavinin gidişatı
konusunda bilgi vermelidir. Öğrenci hasta bazında öğrenme ve geliştirme yeteneğini kullanmalıdır.
Tıp öğrencisi hastayla uygun ilişki kurarak,
tıbbi kayıt ve dökümleri düzenli tutarak ve takımın diğer üyeleri ile koordineli çalışarak profesyonelliğe katkı sağlamalıdır.
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Anahtar Nokta 1
Tıp eğitiminde öğrencilerin;
Primer ve sekonder başağrısı ayırıcı tanısı
yapmayı başarabilmesi,
Anamnez ile primer baş ağrılarının ayırıcı tanısının yapılabilmelisi,
Anamnez, fizik ve nörolojik muayene ile primer ve sekonder başağrıları arasında tanı ve ayırıcı tanı yapabilme yetisinin kazanılması
Tanı veya ön tanıya göre laboratuar incelemelerinin planlanabilmesi yetisinin edinilmesi
Tedavi planının kurulması ve yönetimi becerisini kazanabilmeleri hedeflenmelidir.
Anahtar Nokta 2
Tıp fakültesi boyunca öğrencilere
Migren, Gerilim tipi başağrısı, Trigeminal
Otonomik Sefaljiler ve Kronik günlük başağrısının epidemiyolojisi,
Uluslararası Başağrısı Derneği’nin sınıflaması,
Aurasız migren, Auralı migren, Küme başağrısı, Gerilim tipi başağrısını klinik ve muayene
özellikleri,
Sekonder başağrılarının uyarıcı işaretleri,
subaraknoid kanama, gökgürültüsü başağrısı,
subdural hematom, epidural hematom, düşük
basınç başağrısı, post LP başağrısı, intrakranial
basınç artışı başağrısı, beyin tümörü başağrısı,
menenjit ve ansefalit başağrısını tanıma ve tanımlama bilgileri,
Post travmatik başağrısının özellikleri,
Başağrısının tetikleyici ve anatomo-fizyolojik
sebep ve mekanizmaları ile
Başağrısının tedavisinde temel mekanizmalar hakkında bilgiler verilmelidir.
Anahtar Nokta 3
Uzmanlık eğitiminde nöroloji uzmanlık öğrencisinin eğitimini tamamladığında;
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Primer ve sekonder başağrılarının ayrımını
rahatça yapabilme,
Tüm primer başağrılarının tanı ve tedavi
(akut ve profilaktik) becerisini edinebilme,
Başağrısı hastalarının yönetimini tek başına
yapabilme ve gereğinde 3. basamak merkezlere
refere edebileceği durumları ayırt edebilme,
Sekonder başağrılarının ayırıcı tanısını planlayabilme,
Primer başağrılarının etyopatogenezi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması
Primer başağrılarının tedavisinde kullanılan
ajanların etki mekanizmaları, yan etkileri ve ilaç
etkileşimleri hakkında yeterli bilgisinin olması,
Başağrısı ve eşlikçi hastalıkların birlikte yönetiminde deneyim sahibi olması amaçlanmalıdır.
Anahtar Nokta 4
Uzmanlık eğitiminde başağrısı eğitimi;
Birinci yılında primer sekonder başağrılarının
ayırımında sekonder başağrılarının ipuçlarının
öğrenilmesi
İkinci yılında primer başağrılarının epidemiyoloji, etyopatogenez, klinik özellikleri ve tedavisi konusunda eğitim alması
Üçüncü yılında genel poliklinikte başağrılı
hastaların yönetimi ve yönlendirilmesi becerisinin edinileceği ve
Eğitiminin son yılında ise en az 2 ay başağrısı
polikliniğinde (Minimum 1 ayı öğretim üyesi eşliğinde olmak üzere) hasta görme ve yönetimiyeteneğinin kazanılması şeklinde planlanmalıdır.
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Ağrı Algısı/
Duygusu

Yakup SARICA1

Giriş
Ağrı duyusu (nociception) ve ağrı algısı/duygusu (pain perception) birbirinden ayrı kavramlar
olmalıdır. Genellikle bu durum gözardı edilir.
Nociception ağrı duyusu ağrının farkındalığı olmaksızın ortaya çıkan durumdur. Ağrı algısı ise
ölçülebilir ağrılı uyarımlar olmaksızın bile hissedilebilen/duyumsanan ağrıyı ifade eder. Ağrı
duyusu ile ağrı duygusu arasında lineer/doğrusal bir ilişki olmayabilir. Parmağına iğne batan 2
kişinin bu uyarıya tepkilerinin aynı olmayabildiğini hepimiz biliriz. Sıradışı bir örnek de savaşta
yaralanan ya da bir uzvu kopan bir kişinin stoacı
davranışıdır. Bu çalışmada ağrı duyu ve duygusunun nörobiyolojik, davranışsal ve antropolojik
yönü incelenecektir.

Tanımlama
Tiengo “ağrı, ağrı uyaran mesajlara karşı bilinçli duruma gelmektir” cümlesiyle ağrı algısı ve
duygulanımında santral mekanizmalara kısa bir
cümle ile işaret etmektedir. Ağrı, nahoş, rahatsız
edici bir ajana karşı bilinçlenmektir. Avucumuz
1

içine iğne batırmakla bıçakla kesmek arasında
duyusal bir fark yoktur. Her ikisi de median sinir aracılığıyla omuriliğe taşınan acı/ağrı duyusu
olmakla birlikte birinde iğne batmıştır diğerinde
bıçakla kesilmiştir ve her birinin oluşturduğu
bellek birbirinden farklıdır. O halde ağrı algısına
yanıtlılık sinir sisteminin periferik ve segmental
yapılanmasının yanında duygusal, motivasyonel
ve bilişsel durumu ile yakından ilgili olup ağrıyı
uyaran bir etken karşısında sinir sisteminin tutumunu belirler. Bu işlem milisaniyeden yıllara kadar değişen bir zamanı kapsayabilir. fMRI
çalışmaları ile hemisferlerin lateral (temporo-parietal) alanlarında erken evrede, singüler,
diensefalik ve posterior frontal gibi daha sentral
alanlarında ise geç evrede aktive olan alanlar
saptanarak bir “ağrı matrixi” oluşturulmuştur.
Bedenin dışı ya da cildin altındaki herhangi bir
dokudan, dokuyu zedeleyen ya da potansiyel
teşkil eden bir tehdit beynimiz tarafından ağrı
olarak algılanır. Yeterince şiddetli fizik ve kimyasal uyarımlar ağrı reseptörlerini uyarırlar. Ağrı
uyaranı periferde A-delta ya da C lifleri adını
verdiğimiz görece yavaş ileten serbest sinir uç-
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ları tarafından arka kökler üzerinden omuriliğe
ya da kranial sinirler ile beyin sapına iletilir. Arka
boynuzda substantia gelatinosa içinde laminasyon düzeylerinde röle işlemlerinden sonra
kontrlateral spinotalamik yol ile talamusa taşınan bu duyumlar ventral posterolateral ve ventromedial çekirdeklere iletilir. Buradan amigdala,
hipotalamus, periakuduktal gri cevher (PaGC),
bazal ganglia ve somestetik kortekse yayılan
bu duyumlar bu yapılarda işlemlenir. Kortekste özellikle insula ve anterior singüler kortekse
(ASK) ulaşan nosiseptif duyumlar sübjektif ağrı
duygusuna yükseltgenir. Talamustan kortikal
alanlara ve buralardan limbik sisteme ulaşan bu
döngüler beyinde ağrı matriksi denilen bir anatomo-fonksiyonel bütünlüğü oluşturur.
Nörofizyolojik olarak ağrıya duyarlı sinir uçlarının uyarılmasıyla ortaya çıkan bir duyum ve
buna reaktif yüz ifadesi, motor belirtiler, ve içinde bulunduğu durumu ifade eden ya da yardım
talep eden ses ya da kelimler şeklinde istemli ya
da istemsiz ağrı davranışlarına yol açar. Bu tutumları kişisel ve toplumsal ağrı davranışları olarak ikiye ayırılır. Ağrı davranışı bölümünde ayrıca
ele alacağız.

Ağrıyı ifade etmek: Epidemiyolojik
bakış
Ağrı hemen herkesi ilgilendiren bir konudur.
Hemen her gün her yetişkin ağrılı bir uyaran ile
karşılaşmaktadır. Ağrı dili, dini, ırkı, coğrafyayı ve
cinsiyet ve yaşı ayırmaz. Bu nedenle etnograflar,
sosyologlar, psikolog ve hekimler için geniş bir
araştırma konusunu oluşturmuştur. Kesinlikle
biliyoruz ki hayvanlarda da bu duygu ve belleği
vardır.
Ağrı terminolojik olarak dili de etkilemekte
ve gösterdiği varyasyonlar nedeni ile farklı toplumlar ağrıyı tanımlamakta çok değişik ve yerel
kültür ile ilişkili terminolojileri kullanmaktadırlar. Örneğin Japonlar başağrılarını tanımlarken
“ayı ağrısı”, “geyik ağrısı” gibi deyimleri şiddetli
ve olağan ağrı karşılığında kullanırken süreğen
vurucu/pulsatil bir ağrıyı ifade etmek için “ağaç24

kakan ağrısı” diyorlar. Türkler migren ağrısını,
damar atar gibi, zonklar gibi, çekiçle vurulur gibi
ya da küme başağrısını burgu ile oyar gibi, bıçak
saplanır gibi, kızgın mil sokar gibi ve gerilim tipi
başağrısını mengene ile sıkıştırır gibi çember sarar gibi ya da trigeminal nevraljiyi elektrik çarpar
gibi ifadelerle tanımlamaktadırlar. Latinler “başağrısı” ile “beyin ağrısı” tanımlarını iki farklı ağrı
tipini belirtmek için kullanıyorlar.
Aynı kent içindeki kültürel ve etnik farklılıklar da ağrı ile ilgili tanım ve terminolojiyi etkilemektedir. New York’ta yapılan bir çalışmada
Yankee, İrlandalı, İtalyan ve Yahudi topluluklarında bedensel ağrıları ile ilgili ifadelerde farklı
yaklaşımlar oluşturdukları gösterilmiştir. Yahudiler dışavurumcu olup daha çok gelecek yaşantısı
üzerine etkisinden endişe duyuyorlar. İtalyanlar
da dışavurumcu olmakla birlikte daha çok anlık tepkiler göstermekte, halde yaşamayı tercih
ederek kronik ağrı için fazla endişe duymamaktadırlar. Yankee’ler ise daha global tepki göstermektedirler.
Toplumda ağrıya karşı tutum farklılık göstermektedir. Zolanın çalışmasında Amerikalı Anglo-sakson kadınların ilk jinekolojik ağrılı durumda ağrıya karşı tıbbı tedavi gereksinim derecesini
irdelemiş ve bu ağrılı durumun "beden imajına"
ve "bedenin yapı ve işlevlerine bakış biçimi" ni
şekillendirdiğini göstermiştir.
Kuşkusuz bu gibi gözlemler genelleme yapılmasına izin vermez.
Singapurda Çin, Hint ve Malay kökenli güney Asya topluluklarında 994 kadın olgu üzerinde yapılan geniş bir çalışmada postoperatif
ağrı algısı ile gen yapısı (mu-opiat reseptör geni-OPRM118) arasında bir ilişki olduğu da gösterilmiştir. Bu objektif veri sosyobiyolojik bir gerçeği göstermektedir ve kuşku yok ki bu yönde
daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Ağrı duyumu ve duygusunun
modülasyonu
Ağrı davranışının temporal profili çıkarıldığında
milisaniyeler içinde “erken farkındalık evresi”,

Ağrı Algısı/Duygusu

bunu takiben milisaniye veya saniyeler içinde
“tanıma ve reaksiyon” evresi ve dakika-saat-yıl
gibi çok daha uzun evrelerde de “değerlendirme
ve davranma” evresi şeklinde bir sıralama yapılabilir. Erken farkındalık evresinde daha duyusal, tanıma ve reaksiyon evresinde duygusal ve
değerlendirme ve davranış evresinde de bilişsel
fonksiyonlar ön plana çıkmaktadır. Bu üst düzey
işlemler beyinde a) talamustan başlayarak primer duyusal korteks, duyu assosiyasyon korteksi, singuler korteks, prefrontal ve motor korteks
gibi filogenetik olarak daha yeni hemisferik alanlar yanında b) parahipokampal alan ve amigdala
gibi bellek ve duygudurum ile ilgili filogenetik
olarak daha arkaik alanların ve c) inici ve çıkıcı modülasyon işlevi ile periakuaduktal gri cevher (PaGC) parabrakial çekirdek (PBÇ) ve rostral
ventro-medial (RVM) medulla oblongata gibi beyin sapı yapılarının etkinlikleri ile gerçekleştirilir.

a- Kapı Kontrol teorisi
Herhangi bir ağrılı uyaran ile ilgili impulslerin ilk
modüle edildiği nöroanatomik yapı arka boynuzdur. Melzack ve Wall tarafından tanımlanmıştır.
Arka boynuzdaki hedef hücre hızlı ve yavaş iletim hızına sahip periferik sinirlerle sinaps halindedir. Ancak bu sinapslar arka boynuzdaki ara
nöronlar tarafından presinaptik olarak inhibe
edilmektedir. Bu inhibitör ara nöron hızlı ileten
lifler tarafından uyarılırken ince çaplı yavaş ileten
lifler tarafından inhibe edilmektedir. Herhangi
bir ağrılı uyarım omuriliğe yönlendiğinde öncelikle hızlı ileten lifler yarışı kazanmış olacağından
öncelikle inhibitör ara nöronu uyararak hedef
hücreyi baskılar, inhibe eder. Böylece genellikle basit ağrılı uyarılar hedef hücreyi uyarmamış
olurlar. Ancak yavaş ileten liflerle eşik değerleri aşabilecek şiddette ağrılı uyarımlar omuriliğe
gelecek olursa bu koşulda inhibitör ara nöronun
inhibe edilmesiyle hedef hücre üzerindeki inhibitör etki ortadan kalkar ve hedef hücre uyarılmış olur.
Çok sayıda refere edilen ve 1965 yılında
Science’de yayınlanan bu teori aslında ağrı mo-

dülasyonunda genetik, sosyal, kültürel ve nörobiyolojik yönü ile çok geniş bir alanda tartışılan
ağrı algısının ilk basamağı olarak genel kabul
görmekle birlikle basit mekanik bir ilk basamak
olarak ele alınmalıdır. Nitekim Wall “bu teori
hakkında söylenebilecek olan, en azından ağrının tartışılmasını ve hakkında çalışmalar yapılmasını tetiklemiştir” diye yazmıştır. Gerçekten
1965’deki yazılarında da şu cümle kapı kontrol
teorisinin ağrıyı açıklamakta yeterli olmayabileceğini belirtmektedirler: “Şu ana kadarki veriler
presinaptik kontrolü açıklayabilmekle birlikte
incelenen input-output ilişkilerine katkıda bulunabilecek (henüz) incelenmemiş postsinaptik
mekanizmalar da var olabilir”.

b- Ağrı duyusunun supraspinal çıkıcı
modülasyonu
A delta liflerinin uyarılmasıyla oluşan ağrı keskin
ve iğne batması şeklinde bir duygudur. C liflerinin uyarılmasıyla oluşan ağrı ise yoğun, yanma
şeklinde ve uyarım ortadan kalksa da devam
eden daha rahatsız edici bir duygudur. Bu tip deneyimler 2 fazda toplanabilir. İlk faz ağrılı uyarımın erken evresinde ortaya çıkan ve “fast pain”
olarak nitelenen duygudur. İkinci evre ise ağrının
“slow fazıdır”. Kesin yeri lokalize edilemeyen,
daha rahatsız edici ve görece bir gecikme ile ortaya çıkar.
Talamus supraspinal düzeyde duyumlar için
en önemli röle istasyonudur. Özellikle ventral
posterolateral ve ventromedial çekirdeklerde
sonlanırlar. Ağrılı uyarımlar bu çekirdeklerden
kalkarak çok çeşitli kortikal ve subkortikal alanlara yayılırlar. Bunlar arasında amigdala hipotala
mus, periaquaduktal cevher bazal çekirdekler
yanında insula, anterior singuler korteks sayılabilir. Böylece talamokortikal ve kortikolimbik
yapılar bir ağrı matriksini oluştururlar.
Bu çıkıcı sistemde çeşitli nörotransmitterler
rol oynar. Spinotalamik yol ile taşınan ağrılı uyarımlar locus coeruleustan noradrenalin salınımını artırarak somatosensoryel korteks, hipotalamus ve hipokampusun uyarılmasını tetikler. Ayni
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anda PAG cevherde opioid salınımı da artarak
ağrı modülasyonunda inhibitör rol oynar.

c- Ağrı duygusunun supraspinal inici
modülasyonu
Ağrı algısının inici sistemlerle inhibisyonu 3 sistem tarafından sağlanır.
a) Bunlardan biri amigdaladır. Duygusal deneyim ve reaksiyonları denetleyen amigdala
ağrıya karşı dikkat işlevi yanında korku, öfke ve
korunma yanıtlarını düzenler. Kişinin psikolojik
durumuna göre antinosiseptif ya da pronosiseptif davranır. Müzik dinleyerek ağrı yatıştırılır iken
ankisyete gibi durumlarda ağrıya duyarlılık artar.
Omurilik arka boynuzunda modüle edilen ağrı
duyumu PaGC ve RVM medulla oblongata yolu
ile gelen amigdaloid etkiler altındadır.
b) İkinci inici inhibitör sistem diffüz ağrı inhibisyon kontrol sistemidir. Özellikle süregen
ağrı/nöropatik ağrı gibi durumlar ve hiperaljezi
ile ilgili olup, heterotopik ağrılı uyaranlar içinde
en tehlikeli olanı ayırt ederek pronosisptif rol
oynar ve bu şekilde koruyucu bir işlev görür. Bu
sistem de PaGC ve RVM medulla oblongata yolu
ile arka boynuzdaki nosiseptif iletim sistemini
kontrol eder. Özellikle RVM medulla oblongata
bu sistemde kilit rol oynamaktadır. Burada 3 tip
hücre saptanmıştır. On-cells güçlü inici eksitatör
impulsler gönderir; bu nöronlar morfin ile inhibe olmaktadır. Off-cells ise morfin tarafından
uyarılarak güçlü inici inhibitör etki sağlar. Morfine duyarsız nötral hücreler ise serotonerjiktirler.
c) Amigdala ve inici diffüz ağrı inhibisyon
kontrol sistemi dışında 3. İnici kontrol sistemi
ise inici noradrenerjik inhibisyon sistemidir. Bu
sistem preoptik alan-hipotalamus-amigdala ve
periaquaduktal gri cevher ile ilintili olup, noradrenerjik locus coeruleus üzerinden doğrudan
parabrakial çekirdek üzerine inhibitör etki ederek omurilikten gelen nosiseptif uyaranların üst
merkezlere iletimini kontrol eder. Bu sistem de
süregen ağrıların kontrolünde önemli role sahiptir. Ağrı algısının inici modülasyonunda endorfin,enkefalin ve dynorfin gibi endojen opiatlar
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da inhibitör rol oynar. Aynı zamanda omurilikteki nosiseptif nöronların inhibisyonunda GABA
nın önemli rol oynadığı gösterilmiştir .
Ağrı algısının inici kontrolünde fasilitasyon
rostral vetromedial medulla oblongatadaki
on-cells aktivasyonu ile sağlanır. Bu sistemin işlevi de kronik ağrıda olup, homeostatik denge
için zorunludur. Ağrılı durumlarda ağrı uyaranını koruyucu bir mekanzima haline dönüştürerek organizmanın sağlıklı durumunu sürdürmek
amacına hizmet eder. Sherrington (1900) ağrıya
reaksiyon vermenin “koşulsuz bir emir” olduğunu belirtmektedir. Nitekim ağrılı durumlarda
kardiyo-respiratuvar sistemi dirençli hale getirmek bedensel yaşamı sürdürmek için önemlidir. Öte yandan bu sistem üzerine inici frontal
etkiler de davranışlarımızı şekillendirir. Ağrılı
durumda dolaşmak, ya da inert//hareketsiz kalmak, visserlerin korunmasına yönelik stratejik,
uzun erimli planlama ile gelişen davranışlardır
ve prefrontal korteksin kontrolündedir.

Ağrı algısını hangi biyolojik
faktörler etkiler ?
Hormonlar ve cinsiyet üzerinde durulmuştur.
Kadınların erkeklerden daha duyarlı olup daha
dirençsiz oldukları yönündeki genel kanı tartışmaya açıktır. Bu durum davranışçı bakış açısıyla
kadınlarda başa çıkma stratejilerinin ve toplumlarda sürekli baskılanıyor olmalarına bağlanmıştır. Kadında ağrı eşiğinin düşmesi biyolojik olarak östrojen ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin ağrı
eşiği ve toleransı menstrüel siklusun evrelerine
göre büyük değişiklikler göstermektedir. Erkek
farelere östrojen vermek stres eşiğini düşürmüştür; testesteron ise artırmıştır. Öte yandan
mu reseptör sayısının östrojen ile arttığı da gösterilmiştir. Bu gözlemler östrojenin ağrı duyumu
ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.
1980-2004 yıllarını kapsayan çok geniş bir analize göre erkeklerde endojen analjezik sistem
dişilere göre çok daha aktiftir. Sağlıklı kadın beyinlerindeki mu reseptörlerinin sağlıklı erkek beyindekilerden farklı bir şekilde aktive oldukları
gösterilmiştir.
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Etnik farklılıkların ağrı duygu ve duyusu üzerinde etkili olduğu da gösterilmiştir. Çinli, Hintli ve Malaysian geniş olgu serisine dayanan bir
çalışmada cerrahi sonrası morfin gereksiniminin
Hintlilerde en yüksek olduğu görülmüş, mu-opiat reseptör 118 geninin (OPRM 118G allelinin)
Hintlilerde daha sık karşılaşıldığı saptanarak bu
allelin ağrı ile ilgili bir gen olduğu ileri sürülmüştür.
Anksiyete ağrı duygusunda önemli bir faktördür. Hipokampal aktivitenin arttığı bu durumda
dış uyaranların daha çok nahoş bir duygu oluşturduğu ve organizmayı daima en kötü duruma
karşı uyanık ve hazır halde tuttuğu bunun da
ağrı duyum ve duygusunu belirlediği ileri sürülmüştür. Bu yönde fMRI çalışmaları ile temporal
aktivitenin artış oranının anksiyete ile doğrudan
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu gözlem ağrı belleği modeli ile de uyumludur. Beklenen ağrılar
koruyucu hazırlık ile giderilir; kronik ağrı ise kişide huzursuzluk, anksiyete yaratır ki bu reaksiyon da prefrontal korteks, entorhinal korteks ve
insula ile yakından ilişkilidir ve ayrıca dikkatlilik
durumu ile de bağıntılıdır. Asmundson ve Norton anksiyete duyarlılığı (eşiği) ve ağrı bağıntılı
anksiyete ile ağrıdan kaçınma ya da ağrıyı engelleyici (ilaç, stabilizasyon vb) davranışlar, ağrının
neden olacağı olumsuz sonuçlardan korkma ve
negatif duygudurum arasında kesin bir bağıntı
olduğunu göstermişlerdir. Anksiyete yatkınlığı/
duyarlılığı ağrı korkusunu doğrudan, ağrıya özgü
davranıştan kaçınmayı ise dolaylı olarak ilişkilendirmektedir.
Travma sonrasında travma bölgesinde Na kanallarının yoğunlaştığı görülmüş ve ağrı eşiğinin
bu alanlarda düştüğü saptanmıştır. Bu gözlemlerle düşük eşikli ektopik aktivitenin ağrı duyumunda rol oynadığı ileri sürülmüştür. Ayrıca bazı
kişilerde egzersiz sonrasında yaygın kas ağrıları
oluşması nedeniyle proinflamatuvar yapının ağrı
duyumunda rol oynayan diğer bir faktör olduğu
ileri sürülmüştür.

Asmundson ve Wright entegre diathesis-stess modeli ile ağrı duygusunun gelişimini
formüle etmişlerdir: Bu modele göre bir ağrı
uyaranı ya da beklentisi, anksiyöz ve ağrıya yatkın bir kişilikte, maladaptif bir davranış içinde
erkenden ağrı algısında eşik düşmesine ve bunun da giderek abartma ile kronik ağrıya dönüşmesine, bunun yarattığı stress ve anksiyetenin
kişiyi yeniden maladaptif davranış döngüsüne
yönlendirerek daha şiddetli bir (kronik) ağrıya
ve bunun nahoş duygusal etkilerinin oluşmasına
yol açmaktadır. Ancak bilişsel-davranışsal bir temele dayanan bu hipotezin teorik ve uygulama
(amprik) olarak işlevsel olmadığı ileri sürülmüştür .
Özetle; ağrı basit bir duyum değil, duygusu
ile yaşamımızı yönlendiren ve hatta koruyan,
bu nedenle bilinç ve ruhsal durumumuz ile yakından ilişkili, karmaşık ve o denli yaşamsal bir
beyin işlevidir. CJ Lewis “The Problem of Pain”
adlı eserinde ağrı hakkında “tanrının megafonu”
deyimini kullanmaktadır.

Ağrının bilişsel yönü
1-Ağrıya dikkat
Dikkat, değişik çevresel uyarılar arasında organizma için en önemli olan ve organizmayı korumak-kollamak üzere hangisinin daha gerekli
olanı ayırdetmek/seçmek üzere yapılanmış bir
beyin işlevidir. Böylece en dikkati çeken uyarılar
öncelikli olarak ele alınır ve buna göre tepkiler (davranış) belirlenir. Ağrı organizmaya zarar
vermesi olası uyarıları kapsadığı için dikkat işlevinde hemen öne çıkıyor. Kuşkusuz daha önceki
ağrı deneyiminin dikkati yöneltmek konusunda
belirleyci olması da önemlidir. Örneğin bugüne
kadar deneyimlenmemiş bir prekordiyal ağrı
veya siyatik sinir bölgesindeki akut ağrı karşısındaki tutumumuz birbirinden farklı olacaktır.
Prekordiyal ağrıda dikkatin ötesinde emosyonel
bir tepki de oluşabilecektir ve endişe ön plana çıkarken siyatik ağrısında “bu da geçer herhalde”
tutumu ön plana çıkar. Bunun açıklaması ağrı
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matriksinin işlevinde aranmaldur. Endişeli durumda ağrıyı daha dikkatle izleyip daha şiddetli
bir ağrı gibi algılamak üzere dikkatimizi yoğunlaştırırız. Dikkatimizi yoğunlaştırmadığımız ağrı
ise somatosensoryel korteks talamus insula ve
diğer beyin alanlarındaki yapıları daha az aktive
edecektir. Bu konuda çok sayıda fMRI çalışması
yapılmıştır. Ağrıyı inhibe etme işlevinde özellikle
prefrontal korteks, periaquaduktal gri cevher ve
ASK gibi alanlarda inici inhibitör kontrol sistemlerinin rolü hakkında daha önceki bölümlerde
yeterli bilgi verilmiştir .

Şiirin satırlarını bellekte tutmak diğer bir zihinsel
işlevdir. Birbirinden farklı nörobiyolojik işlemlerdir. Ağrı için de ayni şeyleri düşünebiliriz. Bir kalem yontarken elimizi kesmemiz bir ağrı uyarır.
Kalem açarken parmağımızı kesebilme olasılığı
bilgisi ve bunun yarattığı korku ve hoşnutsuzluk
duygusu belleğimizde saklanan diğer bir bilgidir.
Öte yandan ağrı belleğinin süreğenliği kronik
ağrı olarak adlandırılmaktadır. Keza ilk travma
ile oluşan ağrı hissinin bastırılamamış, yok sayılamamış olması da kronik ağrı olarak yorumlanabilir .

Dikkat ve ağrı algısı arasındaki ilişkinin yoğun
olarak çalışıldığı dikkati ağrıdan uzaklaştırma çalışmaları (attention distraction) ile inici ağrı modülasyon sistemi arasındaki ilişki çok açıkça gösterilmiştir. Bu çalışmalarda prefrontal korteks,
ASK, PAG cevherin aktive olduğu saptanmıştır.
Bu sistem omurilik arka boynuzu üzerinde inhibitör etki yapmaktadır ve bu sistem ağrıya özgün
opiatlara duyarlı inici inhibitör endojen opiat sistemidir.

Ağrı algısının ve modülasyonunun sağlanmasında serebral korteksin temel rolü oynadığı
kabul edilmektedir. Bunu sağlayan yapılar ağrı
matriksi adı altında toplanmıştır. Somatosensoryel korteksteki S1 ve S2 alanları matriksin lateral
yapılarını oluşturur. Medial yapıları ise insula ve
anterior singüler kortekstir (ASK) ve ağrının duygusal yönünü betimler. Özellikle ASK süreğen
ağrılı uyarımlara plastisite göstererek kronik ağrının denetlenmesinde önemli rol oynar. Ancak
S1 alanının da ASK gibi kronik ağrının yönetilmesinde ve ağrı belleğinde plastisite gösterdikleri
fMRI çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Beynin
farklı alanlarının kronik ağrıda nasıl ilişki içinde olduğu konusunda Eto ve ark’nın çalışması
önemli ipuçları veriyor. S1 deki L2/3 düzeylerinde hiperaktivite oluştuğunda ASK deki aktivitenin de arttığı gözlenmiştir. Gerçekten de S1’den,
S2 ve insüler kortekse ve buradan da ASK’e güçlü projeksiyonlar gösterilmiştir. S1 ve ASK deki
güçlü plastisite matriksin davranışını değiştirebilir. Öte yandan senkronize beyin ossilasyonlarının bilişsel işlevlerdeki rolü incelenmiş, örneğin
spatial bellek işlevleri esnasında hipokampus ile
entorinal korteks, prefrontal korteks ve striatum
gibi pek çok serebral alanda teta ossilasyonları
kaydedilmiştir. Benzer durum kronik ağrı için de
düşünülebilir. Bu yavaş ve koordine ossilasyonların bilgilerin kodlanması ve depolanmasında çok
önemli olduğu kanısına varılmıştır. Benzer gözlemler talamokortikal teta ossilasyonlarının ortaya konduğu kronik nörojenik ağrılı hastalarda

Ağrı algısını modüle eden en önemli faktör
dikkat olmakla birlikte tek öge de değildir. Örneğin daha önce bir diş ağrısında ilaca yanıt alamamış bir kişinin deneyimi tekrarlayan bir diğer diş
ağrısında ortaya çıkan endişe duygusu ile daha
şiddetli algılanmak üzere dikkatin daha da yoğunlaşmasına neden olacaktır. Eğer ağrı kesici ile
kontrol altına alınan bir ağrı söz konusu oluyor
ise ağrı ilaç etkileşimi ile ilişkilendirilebilir. Buradan da plasebo ilaçların ağrı üzerindeki rolü ve
kişinin ağrı algısındaki öznelliği dikkati çeker. Bu
kişinin ilacı evde unuttuğunu düşünelim; bu kez
endişe ile ağrı daha şiddetle algılanıyor olabilir.
Öğrenme ve beklentiler, bu durumda zihin ve
ağrı arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına
neden olacaktır.

2-Ağrı Belleği
Süregen benzer uyarılara farklı yanıtları oluşturmak öğrenmektir; bu değişken bilgilerin
saklanması ise bellektir. Bir şiiri okumak, içeriği
hakkında bilgilenmekse bu bilgidir, öğrenmektir.
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-ağrı ile ilişkisi kesin olarak ileri sürülmemekle
birlikte- gösterilmiştir .
Öğrenmek ve bellekte saklamak beyinde
yapısal ve işlevsel değişikliklerle seyir gösterdiğine göre kronik ağrı da beyinde yapısal ve işlevsel değişikliklerle birlikte bir süreç olmalıdır.
Gerçekten de fantom ağrısı olan kişilerde S1
alanında periferik anestetik uygulaması ile kısa
zamanda kortikal yapısal (plastik) değişim olduğu gösterilmiştir.

3- Ağrının emosyonel yönü ve
beklenti
Gelecekte olası bir ağrı düşüncesi zihinde bir hazırlık ve beklenti gerilimi ile kişiyi duyusal, bilişsel ve olası gelişmelere karşı kişinin özgün motor
cevaplarını kurgulama durumunu yaratır. Ağrının küçük bir tasarımı dahi belirdiğinde S1 alanı,
talamus, AKS, singula, PAG cevher serebellum ve
putamende bir sinyal artışı görülür. Şiddetli ağrı
beklentisi var ise kontrlateral S1 alanı bilateral
ASK, anterior insula ve prefrontal kortekste, hafif şiddette ağrı beklentisinde algısı beklentiye
yönelik olarak aktivite artışı görülür. Hafif şiddetteki ağrı beklentisi ile aktive olan beyin alanlarını ayrıştırmak için beklendiği gibi hafif veya
beklenmedik şekilde şiddetli uyarılar verilerek
çalışma yapılmış ve hastalar hafif şiddette uyarı
bekledikleri zaman hangi uyarı verilirse verilsin
hafif şiddette ağrı olarak değerlendirmede bulunmuşlardır. Buna uygun olarak beklenti hafif
ise uyarı şiddetinden bağımsız olarak beyin alanları da daha az aktive olmuştur. Özetle çalışmalar gösteriyor ki, beyin de adeta aldatılmaktadır.
hafif şiddet algısını belirlemek üzere ilgili alanlar
daha hafif aktivasyon göstermektedirler.
Negatif duygudurum amigdala, ASK ve anterior insulada aktivitenin artışı ile karekterizedir.
Bu yapılar sadece emosyonu değil aynı zamanda ağrıdan rahatsız olmayı tetikleyecek işlemleri
modüle edecek şekilde ağrı matriksini etkileyen
yapılardır. Keza ağrı ile ilişkili olan bedenin fiziksel kondüsyonuna ilişkin hisleri de tetikler. Bu bir
kısır döngüdür ve ağrıdan rahatsız olmayı artır-

dığı gibi bu duygudurumu ağrıyı da artırır. Ağrı
korkusu kronik ağrılı hastalarda bir klinik tablo olup ağrı ile ilişkili olabilecek uyarılara karşı
spontan dikkat ve duyarlılığı da artırır. Böylece
negatif duygudurum ağrıya eğilim yarattığı gibi
bu hoşnutsuzluk halini de beraberinde getirir.
Aynı zamanda prefrontal korteksin üst düzey
kontrol edici işlevlerini de olumsuz etkiler. Böylece öfke, mutsuzluk ve korku akut veya kronik
ağrıda ortaya çıkar ki bu da sürekli yakınma hali
içinde ağrı algısını ağırlaştırarak davranışlarımızı
olumsuz etkiler.
Öfke ve korku gibi stres ve negatif duygudurum altında norepinefrin salınımı nedeniyle
geçici olarak ağrı algılanamayabilir. Fakat sempatetik “döğüş ya da kaç” (fight or flight) yanıtı
uzayacak olursa kaslara kan akımı ve kas tonusu
artar. Bu da ağrıyı tetikleyen başlangıçtaki doku
travmasının belirginleşmesine yol açar. Ayrıca iç
organlar ve kaslardan gelen ağrı uyaranları kardiovagal premotor nöronları uyararak hipotansiyon, bradikardi ve çevreye yanıtsızlık gibi bir duruma yol açabilir. Bu da depresyon ya da ağrıyla
başa çıkmada gördüğümüz pasif tutumda görülen otonomik yanıtlara benzemektedir. Başka
bir bakış açısından proinflamatuvar sitokinler ve
stres hormonları negatif duygudurum nedeniyle
serbestleşerek nosisepsiyonu artırır, beynin ağrı
karşısındaki tutumunda olumsuz döngülere yol
açabilir. Bu durum uzun sürer veya tekrarlarsa
doku yıkımı sürecini daha da artırabilir .

4- Ağrıya davranışsal tepkiler
Asmundsen ve Wright entegre diathesis-stess
modeli ile ağrı duygusunun gelişimini formüle
etmişlerdir: Bu modele göre bir ağrı uyaranı,
yatkın bir kişilikte, maladaptif bir davranış içinde
erken ağrı algısında eşik düşmesine ve bunun da
giderek abartma ile kronik ağrıya dönüşmesine,
bunun yarattığı stress ve anksiyetenin kişiyi yeniden maladaptif davranış döngüsüne yönlendirerek daha şiddetli bir (kronik) ağrıya ve bunun nahoş duygusal etkilerinin oluşmasına yol
açmaktadır. Yukarıda bu teori ve ilgili eleştirel
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bakış açısı özetlenmiş idi.
Ağrı yarattığı olumsuz duygudurumu nedeniyle davranışsal tepkilere de yol açar. En sık
görülen bu davranışlar yüzünü buruşturma,
ovuşturma, korumacı sınırlamalar, iç geçirmek/
inlemek vb motor tepkilerdir. Bu davranışlar
sosyal etkileşimi de yapılandırır. Örneğin ağrı
duyana karşı empati yollarını açar. Öte yandan
korumacı motor tepkiler ağrıyı gidermede yardımcı olduğu için başa çıkma yöntemi olarak süreğen bir davranış biçimini de oluşturur. Örneğin
antaljik postür siyatalji sendromlarında süreğen
bir postür oluşturabilir ki bu postür fonksiyonel
disabilite düzeyinde olabilir. Siyataljili bir kişinin
küçük bir hendeği atlayamaması günlük yaşantısında bir sınırlama oluşturabilir. Ağrı korkusunun yarattığı fizik sınırlamalar günlük aktiviteler
üzerine ağrının şiddetinden daha fazla etkili olur.
Bunu gidermek için günlük egzersizler önerilir.
Özellikle kronik ağrı süreğen yakınma nedeni
olarak, ağrı belleği ve ağrıya dikkati yoğunlaştırmakla negatif duygu durumu oluşturduğu gibi
sonuçta davranışsal olarak da kişiyi ve çevresini
olumsuz bir döngüye sokar. Buradan yakınma
davranışını ele almak gerekiyor. Çağımızda bireysel ve toplumsal olarak yakınabileceğimiz pek
çok neden buluruz. Açlık tehlikesi, göçmenlik,
fakirlik, ayrımcılık, ilaç ve alkol bağımlılığı toplumsal olmakla birlikte sorumlu bireyler olarak
tek tek bizleri de ilgilendirmektedir. Ağrı da bu
başlıklar altında incelenebilir. Bir yakınma konusu olarak bir genelleme yapılacak olursa ağrıdan
yakınmak başa çıkamamanın belirtisidir.
Ağrıya karşı davranış 2 başlık altında toplanabilir: kişisel ve toplumsal ağrı davranışı. Bazı toplumlarda kişisel ağrı davranışı örtüktür. Örneğin
dudaklarını ısırmak suretiyle ağlamayı/inlemeyi
gizleyerek ağrıyla başa çıktığını göstermek gibi.
Ya da Cheyenne kızılderililerinde genç erkeklerin
ergen olduklarını kanıtlamak için acılı deneyimlere maruz bırakıldığında sergiledikleri suskun
ve dayanıklı/dirençli tutumlar gibi. Türkiye'de
yapılan bir araştırmaya göre Karadenizde diğer
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bölgelere göre ağrı kesici tüketimi iki misli daha
fazladır. Bu durum belki de iklim ve engebeli
arazide yaşamak ya da çalışma koşulları gibi yerel etkenlerle ilgili olabilir ise de toplumsal olarak ağrı ile başa çıkmada toplumsal farklılıkları
ortaya koymaktadır.
Ağrı, bedenin bir parçası hakkında bir algıdır
ve sübjektif bir duygu olarak bir tehdidi ifade
eder (tanrının megafonu deyimini hatırlayınız).
Sağ ayak bileğimde ağrı var dediğimde ayak bileğimi tehdid eden bir problem var anlamında
düşünülür. Bu durum öznel (sübjektif) ve spatial (uzamsal) bir tanımlamadır. “Bana göre” ve
-benim- “bedenimin” bir yerine işaret eden bir
tanımlamadır. Sağ ayak bileğimde şişlik var dediğimde bu durumda kendimce ve başkalarınca
da gözlemlenebilen ve deneyimlenen bir durum
açıklanmaktadır; ki, hem öznel hem de nesnel
(objektif) ve bir yeri (ayak bileğini) işaret eden
uzamsal bir tanımlamadır.
Sağ ayak bileğimi burktuğumdan beri sağ
ayak bileğimde ağrı var demekle öznel ve belli
bir beden bölümünde belli bir zamandan beri
(ayağımı burktuğum an) ağrı olduğunu betimlemiş oluyorum. Böylece öznel ve spatio-temporal
ilişkiler kurabileceğim bir ağrıdan bahsetmekteyim. Şimdi sağ ayak bileğimi burktuğumdan
beri sağ ayak bileğimde şişlik var dediğim zaman
kuşkusuz hem öznel hem de nesnel bir durumu
ifade ediyorum ki hem benim hem de başkalarının gözlemleyebildiği (burkulma), nedensel bir
ilişki kurabildiğimiz bir ayak bileği şişliği anlaşılmaktadır.
Şimdi bu iki format içindeki cümleleri ele
alacak olursak ağrı neyi ifade etmektedir? Şişlik
(ödem) organik yapısı açısından bilinen nesnel
bir durumdur ve görsel olarak tanınması başta
olmak üzere nedeni ile ilişkili olarak temas ve
ısı algıları yolu ile kolayca tanınabilir. Bedenimin
belli bir bölgesinde bir doku hasarını bildirdiğine göre bedenim için bir tehdit anlamındadır. O
halde nesnel bir verinin ifade ettiği tehdit ağrı
için neden geçerli olmasın?
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Öyle görünüyor ki diğer deneyimlerimizde
olduğu gibi ağrı da kişisel, öznel bir bilgi olarak
ele alınmalıdır ve psikolojik bir durum olarak içsel algı objesidir; psikolojik bir durumdur. Tam
da bu bölümün ilk satırlarında belirtilen IASP nin
ağrıyı tanımlayan cümlesini doğrulamaktadır.

Empati ve ağrı
Ağrıya karşı davranış örneklerinden biri de empatidir. Empati, eşduyum ya da duygudaşlık , bir
başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum
ya da davranışlarındaki motivasyonu, kendisini
karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamak
ve içselleştirmek demektir. Çocukluk evresinde
çok güçlü bir duygu olmakla birlikte zamanla
kaybedilmektedir. Prososyal bir davranıştır; empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi
yerine koymasıdır. Bu şekilde bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.
Empatinin tam olarak gerçekleşmesi şu kurallarla ilişkilidir: bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla
bakması, karşıdakinin duygu ve düşüncelerini
doğru olarak anlaması ve hissetmesi ve o kişiyi
anladığını ona ifade etmesi. Bu cümleler empati
ile ayna nöronların ilişkisini akla getiriyor.
Ayna nöronlar, bir kişi motor bir davranışta
bulunduğunda onu izleyen diğer kişinin aynı
motor davranışa yönelmesini sağlayan sinir hücreleridir. Primatlarda premotor korteks ve inferior parietal lobülde kuşlarda ise ön beyinde ayna
nöronların varlığı gösterilmiştir. Bu nöronların
varlığı tek nöron kayıtları ile gösterildiği gibi EEG,
MagnetoEEG, PET ve fMRI çalışmaları ile kanıtlanmıştır. Ancak sadece motor davranış (taklit)
açısından değil özellikle acı-ağrı çeken birisinin
karşısında aynı duyguyu paylaşmak için duyulan
güçlü istek/dürtü (compassion) da ayna nöronlarla ilişkilidir. Genel olarak emosyonlar sevgi,
mutluluk, öfke, üzüntü ve korku şeklinde 5 başlık altında belirlenmiştir. Darwin’e göre diğer bir
güçlü duygu iğrenmektir. İğrenme konusunda da

yoğun çalışmalar yapılmıştır. fMRI çalışmalarında iğrenme duygusu uyarıldığında en yoğun aktivite amigdala ve insulada görülmüştür. Özellikle
iğrenç koku ve mimik izleme yöntemleriyle en
şiddetli tepkinin insulada bilateral olarak ortaya
çıktığı görülmüştür. Ağrı da hoşnutsuzluk ve korku hatta öfke duygusunu uyaran bir durumdur.
fMRI çalışması ile ağrıya empati konusu incelenmiş ve Singer ve ark.nın çalışmasında aralarında
sevgi bağı olan partner denekler ele alınmıştır.
İki deney koşulundan birinde her iki deneğin
eline orta şiddette ağrılı elektrik şokları uygulanmıştır. Elektrot ve kayıt koşulları aynı kalarak yapılan ikinci deneyde deneğin partnerini izlemesi
istenmiştir. Kendilerine verilen elektik şokunun
karşısındakine de uygulanacağı söylenmiştir.
Her iki denekte de ayrı test koşullarında uygulama yapıldığında partnerini izleyen kişi elektrik
şoku almamasına karşın aynı anda her iki denekte de anterior insula ve singuler korteks aktive
olmuştur. Bu sonuçlar aynen iğrenme duygusunda olduğu gibi ağrı hissinin de ayna nöronlarıyla
ilişkili olduğunu telkin ediyor. Diğer kişinin duygusunun izleyen tarafından tanınabileceği/duyumsanabileceği konusunda Damasio grubunun
yoğun çalışmaları vardır . Bu ve diğer çalışmalar
insulada “sanki loop”unun (as-if loop) varlığını
telkin ediyor. Beden imajının temsil edildiği kortikal alanların ağrıya ilişkin gözlemi yapan kişide
empatik olarak aktive ediliyor olması deneyimsel emosyonun temelini oluşturan SI ve SII gibi
somatosensoriyel alanların da “sanki loop”daki
(as-if loop) rolüne atıf yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Lamm ve ark 2005-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş 9 çalışmaya dayanan meta
analizde ağrıya empatinin bilateral olarak anterior insula ve anterior siguler korteksin ağrıya
empatinin temel networku olduğunu belirtmektedirler. Ancak bu çalışmalarda primer somatosensoryel kortekte bir aktivasyon olmadığının
görülmesi ve fakat rostral insulada aktivasyonun
kaydediliyor olması emosyonun empatik olarak
yaşanması durumunun non-sensoryel bir temele dayandığını göstermektedir.
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Ağrı ve felsefi bakış
Sadece öznel (psikolojik) bir durum olarak ağrı
algısı felsefecileri de meşgul etmiştir. Felsefi anlayışa göre değişen bakış açılarıyla ağrıya ilişkin
beyin-beden ilişkileri kısaca gözden geçirilebilir.
Reprezantasyonalist (indirekt realist) bakış
açısı ile ağrı, tüm diğer duyumlar gibi öznel yapısı nedeniyle tartışmalarda kaygan bir zemine
sürüklenmekte ve -gerçek bir duyum algısı gibi
değil- bir “qualia” olarak adlandırılmaktadır.
Qualia(*) bir deneyimin özellikle bilinç yönünü tanımlamak için gereken özgün özellikleri/
nitelikleri ifade eder. Bir şeyin renginin kırmızı
veya dörtgen şeklinde olması o şeyin neye benzediğine işaret eder ki “qualia” budur. Sorunsal
da buradadır; çünkü bir algının nesnel yönü ile
onun oluşturduğu qualia arasındaki ilişkileri çözümlemek hayli zordur. Kuşkusuz qualia oluşturmaksızın nesnel bir algının olabileceği gerçeği
de gözardı edilemez. Ancak ağrı algısı qualia
sorunsalı gözden kaçırılarak irdelenemez. Bu
bakış açısı aynı zamanda fenomenolojik olmakla birlikte quaila’nın “doğa algısını değiştirerek
olayları değerlendirmek” anlamına gelmediğini
bilmek gerekir. Natüralist gözü ile bakıldığında
qualia ortadan kalkar ve ağrı ve ağrıyı oluşturan
“temsillerin/indirekt gerçekliğin içeriği” ile sınırlı kalınarak durum açıklanır. Bu durumda sorun
ağrı algısının/duygusunun niteliksel yapısının
ihmal edilmiş olmasıdır. Yani kırmızılık ve dörtgen olmayı biliriz ama kırmızı bir dörtgen imgesini oluşturamayız. Gerçi reprezentasyonalistlere göre algılanan şey fenomenal içerik ile aynı
şeydir. Yani natüralist bakış açısına tamamen
parelel bir bakış açısıdır bu. Eğer ağrı sadece duyumsal bir olgu ise ağrı algısına bir katkıda bulunamayacaktır. Bu nedenle ağrı duygusu ile eksteroseptif (ağrı duyumu) farklı şeyler olmalıdır.
Kritik yapan aklın filozofu Kant’a göre bilginin ilk
kaynağı duyu organlarımızla aldığımız duyumlar
olup dış dünyanın bilgisi bu duyumlara dayanır
(amprizm). Deneyim bu duyumun beyinde kategorik olarak işlenmesiyle oluşan kavramlardır (kritisizm). O halde Kant’a göre deneye dair
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bilgiler zihnin 2 ögesinden ortaya çıkmaktadır/
oluşmaktadır. İlk aşama dış dünya ile ilişki kurulabilmesini sağlayan duyarlık ikincisi ise zihnin
dış dünya hakkında yargıda bulunmasını sağlayan anlama yeteneğidir. O halde insan zihni için
dünya (burada ağrı diyebiliriz) duyarlık ve anlama yetisi ile oluşturulan tasarımdır ve her ikisi
işbirliği halindedir. Bu şekilde Kant bir anlamda
ampirizm ile realizmin bir sentezini (amprio-kritisizm) gerçekleştirerek ağrıyı hem kendi gerçeğinden soyutlamamış hem de bir qualia olarak
tanımış olmaktadır. Görünen ile gösterileni birbirinden ayrı ama birlikte ele almış olmaktadır.
Ama hiçbir düşünce tartışılamaz değildir.
Görünüş ile gerçek arasındaki ayrımın ne
ifade ettiğini açıklamak için görsel sanrıları gözönüne alalım. Bir objenin (görsel sanrı olarak)
deneyimlenmesi gerçek bir algı olarak kabul
edilmez; hatalı bir algı olarak nitelendirilir . Kişi
görünürde olmayan bir objeyi görmez ama algılamakta/duyumsamaktadır. Ama ağrıda durum
böyle değildir: santral ağrı sendromları, fantom
ekstremite ağrıları ya da refere ağrılar dikkate
alındığında ağrının gerçek anlamda öznel (sübjektif) olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ağrı
deneyimlendiği olguya tamamen bağlı olup algılandığı şekli ile de tamamen sübjektiftir (öznel);
normal olarak daima bir nesneyle (doku yıkımı)
ilişkili ama görünen bir obje olmasa bile gerçek
(“genuin”) bir olgu olarak kabul edilmelidir.
Bir nesneyi görür bir ses kaynağından gelen titreşimleri duyarız. Bunlar eksteroseptiftir.
Ancak ağrı bedenimizde gerçekleşen bir olayın
algılanmasıdır. Bu niteliği ile interoseptif olup
öznel bir duyum ve duygudur. Susuzluk hissi gibi
değerlendirilebilir. Dış dünyanın değil bedenin
dilidir. Ağrı ve susuzluk hissini kimse ölçemez.
(olasıdır ki, sadece empati yolu ile bir kişinin ağrısını diğer bir kişi ölçebilir/anlamlandırabilir).
Oluşturulmuş VAS gibi skalalarla ağrının varlığı
ve şiddeti değerlendirilmektedir ki bu da tamamen öznel bir değerlendirmedir ve dış dünyadan tamamen bağımsızdır.

Ağrı Algısı/Duygusu

Burada bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Ağrı algısı ile genellikle literatürde görme ve
işitme duyumlarının duyum ve algı parametreleri örneklenerek karşılaştırmalar yapılmaktadır;
“multisensory integration” en çok başvurulan
terimdir. Bu alt başlıkta da ayni strateji izlenmiştir. Ancak dokunma/temas duyumu ile ağrı karşılaştırıldığında her ikisinin de tüm bedenin dış
yüzeyini temsilde ortak hareket ettikleri görülür.
Ek olarak visseral ağrı duyumu iç organlar (iç
dünya) ile ilgili uyarımları temsil eder. Buna karşılık görme ve işitme duyumları bedenin sadece
sınırlı anatomik alanları ile ilgilidir; bu duyumlar daha çok dış dünya ile ilgilidir. Buna karşılık
exteroseptif duyumlar beden algısının temelini
oluştururlar. Öyle görünüyor ki tüm bedenimize
ilişkin temsil görme ve işitme gibi sınırlı alanlara
ilişkin duyumlarla değil temas ve ağrı duyumu
ile ilgilidir. O halde bedenimizin nerede başlayıp
bittiği ve dış dünyanın nerede başladığı ile ilgili
algımız temas duyumu ile ilgilidir. Her ne kadar
görerek ve işiterek tehlikelerden korunuyorsak
da bu dış dünyanın algımızdaki bu duyumlarla
ilgili sınırlamasıyla belirlidir. Buna karşılık bedenimizi içten ve dıştan gelen tehlikelere karşı
koruma konusu ise ağrı duyum ve duygusu ile
ilişkilidir. Yine megafon alegorisi karşımıza çıkmıyor mu?
Qualia kavramının affektif (duygusal) yanı ayrıca incelenmeye değer bir konudur. Çünkü ağrı
sadece duyumsal değil duygusal deneyimleri de
kapsar; hoşnutsuzluk yaratan, kötücül ve ağrılı.
Bu nitelikleriyle hedonik olmayan duygusal bir
deneyimdir. İndirekt realistlere (reprezantasyonalistler) göre ağrının bu olumsuz yönü de ağrılı
uyaranın niteliksel ve içsel temsilidir. Peki neyi
temsil eder? İki açıdan bakılabilir: affektif-emosyonel ve duyusal (sensoryel). Duyusal taraftan ele alındığında dokusal yıkımı (hasarı) ifade
eder. Affektif-emosyonel yönden bakılınca tartışma genişler. Her şeyden önce ağrı ve hoşnutsuzluk duyguları kısmen kişinin bir uyarana karşı
ön bilgilerinden oluşan (bellek) bir altyapı ile
oluşturduğu duygulanıma dayanır. Direkt rea-

listler bu nedenle ağrının negatif duygudurumunu bilişselci bakış açısıyla ele alırlar. Ancak tüm
qualia’nın bu görüş açısından açıklanamayacağı
gözden kaçmaz. Ağrılı uyaranın canımızı yakması
bilindiği gibi bizim bilişsel bir işlevimizdir; ağrının kalitatif (niteliksel) özelliklerini kapsamaz.
Örneğin ağrılı bir uyaran karşısındaki ilk tepkimiz hoşnutsuzluğu gidermek üzere ağrının sona
ermesini istemek ve buna ilişkin davranışlarımızdır. Neden durdurmalıyız bu ağrıyı? Şüphesiz
“kötü” bir his olan hoşnutsuzluğu gidermek için.
Bunun altında yatan aslında doku hasarını gidermek olmalı. Doku hasarı düşüncesi de “kötü” bir
his olup engel olunmalıdır. Damasio bu kavramı
“somatik marker hipotezi” ile ve şu son söz ile
özetliyor: “Düşünüyorum o halda varım” diyen
Descartes’e “yanılıyorsun: varım ki düşünebiliyorum” diyerek yanıt veriyor. Motivasyonel
teorilere göre indirekt realistler için qualia’nın
affektif yönünü işlevselci bulmakla birlikte ağrının duygusunu edinmeye gerek vardır. Çünkü
ağrının duysal/realist içeriğinin işlevsel yönü
ağrı duygusunu edinmektir ve bu da duygusal/
emosyonel bir deneyimdir. Bu görüş de IASP’nin
ağrı tanımına uymaktadır. Bu hayli karışık bir teori olup nedeni ağrının temel doğasının karmaşık olmasıdır. Bunun iki zihinsel etkinlik grubu ile
ilişkisi olmalıdır. Birincisi ağrının duyusal, algısal,
rasyonel, ayrıştırıcı, tanımlayıcı ve bilgi sağlayıcı
bir duygu olmasıdır. Diğeri de affektif, duygusal, motivasyonel, değerlendirmeci/analitik ve
emredici doğasıdır. İlk grup daha algısal/yapısal gibidir. İkinci grubu oluşturan nitelikler daha
çok felsefecilerce ele alınmıştır. Nelkin’in ileri
sürdüğü değerlendirme teorisine göre ağrının
2 bileşeni vardır. İlk bileşen bedende yarattığı
doku hasarı ile ilişkili fenomenal bileşendir. İkinci bileşen ise bu fenomenal durumun bedende
yarattığı hasarın anında ve spontan değerlendirilmesidir. Ancak gördüğümüz gibi bu ikinci bileşen de ağrı deneyimimiz ile ilgili olarak duygu
ve motivasyonu kapsayamamaktadır. Helm bu
iki bileşeni birleştiren bir teori üzerinde duruyor.
Uyaranın yarattığı ağrı ile intrensek olarak moti33
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ve olunur ve rasyonalize edilerek davranılır: ağrı
veya hoşnutluk. Bu nedenle bunlar birbirinden
ayrı duygular değildir. Hall’a göre ağrı kısmen
tanımlayıcı ve zorlayıcı/imperatif içerikler taşımakla birlikte niyet edilen/intansiyonel içeriğin
ürünüdür. Bu bakış açısıyla ağrı hem olan veya
olası bir beden hasarını temsil eder hem de
bedenin ağrıyan bölgesini koruyucu eylemleri
yönlendirir. Klein daha radikal düşünür. İndirekt
realistlerin görüşünün niyetçilik (intentionalism)
olduğunu ifade eder ve kendisinin salt emredici/
zorlayıcı görüşünü savunur: Buna göre ağrının
hissedildiği beden bölgesinin formüle ettiği bir
eylem. Bu işlevselci/fonksiyonalist anlayışlara
Gustafson’un ağrının temelde ve sadece emosyon olduğunu belirten görüşünü de ekleyelim.
Dennett “Neden ağrıyı hisseden bir bilgisayar yapamazsınız?” adlı eserinde ağrı hakkındaki bilinen kavramların “düzeltilemeyecek kadar
tutarsız olduklarını ve yok edilmesi gerektiğini”
ileri sürüyor. Kanıtları bazı klinik ağrı sendromlarına dayanmaktadır. Örneğin prefrontal lobotomili veya singulotomili hastalar ağrının duyusal-diskriminatif bileşeni korunmuş iken ağrıdan
yakınmazlar. Bazı ilaçlar ve bazı patolojik süreçler ağrının uyardığı hoşnutsuzluğu ortadan kaldırır. Benzer şekilde ağrılı fantom ekstremiteli,
hipnoz altındaki kişiler veya nitroz oksit ve opiatları kullanan hastalarda da bu durum görülür; ağrının yarattığı hoşnutsuzluğu ifade eden
davranışlarda bulunmazlar. Ağrı asimbolisi olan
bu olgular normal somatik duyumları ve ağrıyı
hissetmekle birlikte ağrılı uyarana reaktif hoşnutsuzluğu ve motor davranışları göstermezler.
Dennet’e göre “ağrı deneyimi temel olarak ağrılı, berbat ve nefret uyandır duygudur; öyle ki
duygusal olarak nötr bir ağrı deneyimi mantıken
imkansızdır” ve “kişinin ağrıya bakışına göre
özünde kişinin öncelikli, asla yanılmayacağı ve
değiştirmesi imkansız olan bir şeydir” . Dennet’e
göre bu iki temel durum bir çelişki içeriyor. İlk
cümleye göre bir kişi ağrı deneyimine sahiptir
ama ikinci cümleye göre ağrı deneyimi asla ağ-
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rılı değildir. Bu durumda ağrı hakkında çelişen
kavramlara sahip durumdayız. Diğer bir ifade ile
hiçbir şey ağrı olamaz.
Ağrıya felsefenin bakışı çok çelişkili sonuçlara götürüyor gibidir. Ama biliyoruz ki felsefe
bilim gibi sorunsal(lar)ı çözücü değildir. Sorular
sorarak yeni tartışma alanlarını göz önüne sermek ister. Teorik fizikçilerin doğaya ilişkin gözlemlerle veya usa vurumcu/sezgisel öngörülerle
ileri sürdükleri olanaksız gibi görülen teorilerini
deneysel fizik alanında çalışan bilimcilerin bilimsel araştırma yöntemleriyle çözümlemelerine neden olmaya benzer felsefenin tutumu.
Bu nedenle bu alanda okumaları dikkatle izlerken, inanmadan ama sorgulayarak yola devam
etmekte yarar vardır. Çünkü, sorun çözümü ile
beraber yaşar.
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BÖLÜM

4

Ağrı Fizyolojisi ve
Allodini

Işın ÜNAL ÇEVİK1

Tarihçe
Çok eski yıllarda ağrı duyusu, tanrının insanlığa verdiği bir “ceza” olarak
algılanırdı. Nitekim İngilizce’de “Pain” kelimesi, Yunan mitolojisinde adı
geçen “Poinê / Poena” isimli bir tanrıça olan “intikam ve ceza ruhundan” esinlenilmiştir. “Algos” kelimesinin Yunancadaki tercümesi “ağrı”
anlamına gelmektedir. İbn-i Sina (980-1037) “Kanun” adlı kitabının 1.
cildinde, ağrı tanımlayıcıları (yanıcı, batıcı, zonklayıcı, kesici ağrı), ağrı
fizyolojisi ve ağrı kesicilerden bahsetmiştir. 17. Yüzyıl Fransız filozofu
Rene´ Descartes, L’Homm isimli kitabında yer alan “ağrı fizyolojisiyle”
ilgili teorisinde, ateşe yaklaşan bir ayağın, zararlı bir dış etmenden korunmak amacıyla refleks olarak geri çekme hareketini ve ağrı algısını
tanımlamıştır.

Ağrı, gerçek ya da potansiyel
bir doku hasarı ile ilişkili,
ya da böyle bir hasar ile
tanımlanan, hoşa gitmeyen,
duyusal ve duygulanımsal
bir deneyimdir.

Ağrının Tanımı ve Önemi
Nosisepsiyon, potansiyel veya gerçek doku hasarına yol açan bir “noksiyus” (termal, mekanik ya da kimyasal) uyarı sonrasında, nöral yolakların fizyolojik aktivasyonu ile karakterizedir ve davranışsal, geri çekme
ya da kaçma cevabıyla sonuçlanır. Uluslararası Ağrı Çalışma Derneği
(IASP) tarafından yapılan tanımlamaya göre “ağrı”; gerçek ya da potansiyel bir doku hasarı ile ilişkili, ya da böyle bir hasar ile tanımlanan, hoşa
gitmeyen, duyusal ve duygulanımsal bir deneyimdir. Ağrı, bilinçli, sub-

1
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jektif bir deneyim ve algıdır. Akut ağrı bir ceza
değil, yaşamsal ve koruyucu bir erken uyarı belirtisidir. Akut ağrı, duyusal tanımlayıcı, bilişsel
ve duygulanımsal boyutları yanında motor (geri
çekilme refleksi ile daha fazla hasarlanmayı önlemesi gibi), ve otonomik (kardiyovasküler cevap, solunum, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem ve endokrin) cevaplar da oluşturur.
Nitekim doğuştan ağrı duyusu olmayan insanlar
(congenital insensitivity to pain) vücuda tehdit
oluşturan ya da gerçek doku hasarına yol açan
zararlı uyaranları “noksiyus uyarıları” algılayamadıkları için, ciddi yaralanmalar sonrası, ağır
derecede morbidite ve hatta mortalite riski ile
karşı karşıya kalmaktadır.
Bunun yanında ağrı, acı çekmemize sebep
olan, tüm dikkatimizi hemen üzerine çeken,
fonksiyon kaybına neden olan, hoşa gitmeyen

bir deneyim ile karakterize; affektif/emosyonel /
bilişsel boyutları vardır. Kronik ağrı ise koruyucu
değildir, kişi ve etkileşimde bulunduğu çevresinde hayat kalitesini bozan, ızdırap veren, iş-güç ve
verimlilik kaybına neden olan maladaptif bir süreç ve önemli bir sağlık problemidir. Akut ağrının
tanı ve tedavisi kronik ağrıya göre daha kolaydır.
Ancak akut ağrı erken tanı konulup, risk faktörleri belirlenip, etkin tedavi edilmez ise, kronik
ağrıya dönüşebilir. Çevresel, genetik, psikososyal
ve nörofizyolojik faktörler kronik ağrı semptomatolojisinde önemli belirleyiciler arasındadır.
Ağrı duyusu bireysel farklılıklar göstermektedir.
Ağrı nöroanatomisi ve nörofizyolojisi hakkındaki bilgilerimizi kısaca hatırlatmak akut ve kronik
ağrıda yer alan nosiseptif/inflamatuar ve nöropatik ağrı mekanizmalarını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Sık kullanılan ağrı terimleri Tablo 1 ‘de
özetlenmiştir.

Tablo 1: Algolojide Sık Kullanılan Terimler ve Kısa Tanımları
Terim
Noksiyus uyarı
Nosiseptör
Transdüksiyon
Kondüksiyon
Transmisyon
Sensitizasyon (Duyarlılaşma)
Hiperaljezi
Allodini

Tanım
Doku hasarına yol açabilecek; termal, mekanik ya da kimyasal uyarıdır
Deri, kas, eklem, tendon, subkutan dokular ve iç organlardaki ağrı
duyusunu algılayan özel yapıdır
Noksiyus bir uyarının, duyusal liflerde, elektriksel aktiviteye
dönüştürülmesidir
Noksiyus uyarının ilgili merkezlere iletilmesidir.
Noksiyus uyarının nöronlara sinaptik transferidir
Nosiseptif nöronun normal bir girdiye karşı artmış cevaplılığı ve/veya
eşik altındaki bir uyarıya yanıt oluşturmasıdır.
Ağrılı bir uyarana artmış ağrı cevabı
Normalde ağrı uyandırmayan bir uyarıya, ağrı cevabının oluşması

Tablo 2: Ağrı İlişkili Sinir Liflerinin Özellikleri
Miyelin
Çap
İletim Hızı
Fonksiyon
Dağılım
Ağrı duyusu
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C-lifleri
Miyelinsiz
0.02–1 mm
< 2 m/s
Ağrı, Sıcaklık, Otonom
Pek çok dokuda
Yavaş, kaba, yanıcı, zonklayıcı ve
diffüz

A-delta lifleri
İnce miyelinli
1–5 mm
2–20 m/s
Ağrı, Sıcaklık, Otonom
Vücut yüzeyinde, kaslarda,
eklemlerde
Daha hızlı, keskin, iğneleyici ve iyi
lokalize
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Ağrının İletimi
Dokuda gerçek ya da potansiyel bir hasarı oluşturabilecek özellikteki
noksiyus uyarılar; periferik sinirler aracılığıyla omuriliğe taşınır, omurilikte bulunan çeşitli çıkan yollar ile talamus ve serebral korteksin farklı
bölümlerine, hipotalamusa ve serebelluma ulaşır ve inen yollar aracılığıyla modüle edilerek “ağrı algısını” oluşturur. Nosiseptörler deri, kas,
eklem, tendon, subkutan dokular ve iç organlardaki ağrı duyusunu algılayan özel yapılardır. Nosiseptif sinir sonlanmaları üzerinde, voltaja-bağlı sodyum kanalları (VGSCs), voltaja-bağlı kalsiyum kanalları
(VGCCs), transient reseptör potensiyel kanalları (TRP), glutamat reseptörleri (AMPA ve NMDA), toll-benzeri reseptörler, proteaz-aktive reseptörler (PAR) ve pek çok opioid reseptörleri bulunur. Nosiseptörler
böylece pek çok farklı (çevresel irritanlar, kimyasallar, noksiyus termal
uyarılar, ve mekanik noksiyus gibi) uyaran ile aktive olurlar. Yüksek-eşikli mekanoreseptörler (High-threshold mechanoreceptors-HTM),
mekanik deformasyona cevap verirlerken, termal nosiseptörler uç derecelerdeki sıcaklıklarda (>45°C veya <5°C) aktive olurlar. Mekanik nosiseptörlerin yüksek baskıya maruz kaldıklarında aktive olurlar ve oluşan ağrı sinyali, A-delta lifleri ile 5-30 m/sn hızla taşınır. Polimodal
nosiseptörler (PMN), pek çok farklı doku-hasarı yapan uyarılara (Hidrojen iyonları, asetil kolin, P-maddesi, 5-hidroksitriptamin (5-HT), sitokinler, bradikinin, histamin, prostaglandinler, lökotrienler gibi) cevap verirler. Prostaglandinler ve bradikinin, düşük-şiddetli uyaran ile aktive olan
nosiseptörleri sensitize eder. Histamin ve serotonin sinir sonlanmalarına direkt uygulandığında ağrıya sebep olur. Hidrojen iyonları ve serotonin hücre membranındaki iyon kanallarına direkt etki eder, fakat diğerlerinin pek çoğu, hücre membran reseptörlerine bağlanır ve
G-protenleri aracılı sekonder-messenger sistemleri aktive eder. Polimodal nosiseptörler uyarıldığında ağrı sinyali, miyelinsiz C lifleri ile iletilir. Bir travma sonrasında öncelikle nokiyus uyarı habercisi olarak keskin bir “ilk ağrı” hissedilir. Keskin, delici, iyi lokalize edilebilen ve hızlı ilk
ağrı; termal ya da mekanik nosiseptörlerin uyarılması sonrasında ince
miyelinli, 1-5 mm çaplı, A-delta lifleri ile, 2-20m/s hızla taşınır. Bu ilk
ağrıyı, daha uzun süreli, daha zor lokalize edilebilen, künt bir ağrı veya
yanma hissi yani “ikinci ağrı” takip eder ve miyelinsiz, küçük çaplı
(0.02–1 mm), C lifleri ile <2 m/sn hızda taşınır (Tablo 2). Somatik nosiseptörler, yüzeyel (deri ve kasta) ya da derin (eklem, tendon, kemikte)
yer alır. Somatik ağrı; iyi lokalize edilir, zonklama, sızı şeklinde tarif edilir. Visseral nosiseptörler ise, iç organlardaki gerilme, hipoksi, hasarlı
dokular ve inflamatuar hücrelerden salgılanan kimyasallara cevap verirler. Visseral ağrı; sıklıkla yansır, iyi lokalize edilemez, yaygındır ve otonomik bulgular (solukluk, terleme, bulantı, tansiyon, nabız değişiklikleri gibi) eşlik eder. Transdüksiyon, noksiyus termal, mekanik ya da
kimyasal uyarının, duyusal liflerde elektriksel aktiviteye (aksiyon po-

Nosiseptörler deri, kas, eklem, tendon, subkutan dokular ve iç organlardaki ağrı
duyusunu algılayan özel yapılardır.

Nosiseptif sinir sonlanmaları
üzerinde; voltaja-bağlı sodyum kanalları, voltaja-bağlı
kalsiyum kanalları, transient
reseptör potensiyel kanalları, glutamat reseptörleri,
toll-benzeri reseptörler, proteaz-aktive reseptörler ve
opioid reseptörleri bulunur.

Transdüksiyon, kondüksiyon,
transmisyon ve inen yollarla
modülasyon, ağrı algısında,
rol alır.
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tansiyeli) dönüştürülmesidir. Bu süreç, nosiseptörlerde eksprese edilen özel reseptör iyon kanalları ile sağlanır. Kondüksiyon; noksiyus uyarı
sonucu oluşan bu aksiyon potansiyelinin, periferik terminal ve aksonlardan, ince myelinli A-delta lifleri ve myelinsiz ince C lifleri ile arka kök
ganglionuna, oradan arka boynuzdaki nöronlara
ve yukarı doğru ilerleyerek santral sinir sistemindeki terminallere kadar iletilmesidir. Transmisyon ise, periferden gelen noksiyus uyarının
spinal korddaki 2. Sıra nöronlara ve daha sonra
santral sinir sistemindeki talamus, serebral ve
serebellar yapılardaki nöronlara sinaptik transferi olarak tanımlanır. Noksiyus uyarılar, primer
afferent sinirlerle arka kök ganglionuna (DRG) ve
sonra da spinal kord arka boynuzuna iletilir. Baş
ve boyundan kaynaklı noksiyus uyarılar kranial
sinirlerle beyin sapına taşınır. Baş seviyesinin altındaki dokuların innervasyonunu sağlayan primer afferent liflerin çoğunun I. nöronları spinal
sinirlerin dorsal kök ganglionunda bulunur. V,
VII, IX, ve X. kranial sinirlerde, primer afferent
liflerin I. nöronları ise sensorial ganglionda bulunur. A-delta ve C-lifleriye yukarı çıkan afferent
ağrı bilgisi, esas olarak spinal kord arka boynuzdaki yüzeyel laminalardaki nöronlarda sonlanır.
Lamina 1’de yer alan nöronların çoğu sadece ağrılı uyaranı alırlar. Substantia gelatinosa (Lamina
2) ise hem eksite edici ve hem de inhibe edici
olan internöronlardan oluşur. Bu nöronların bazıları nosiseptif bazıları ise nosiseptif olmayan
iletileri alırlar. C lifleri Lamina 1 ve 2’ye ileti yollarlarken, A-delta lifleri Lamina 1 ve Lamina 5’e
iletirler. Lamina 3 ve 4’te yerleşik olan nöronların büyük çoğunluğu A-beta lifleri ile iletilen iletileri alırlar. Lamina 3-4-5’te ise talamus ve beyinsapına ileti gönderen Geniş Dinamik Alan
(WDR) nöronları bulunur. WDR nöronları hem
zararsız A- beta lifleri ile gelen uyarılara hem de
A-delta lifleri ile taşınan nosiseptif uyarılara yanıt vermektedir. Burası somatik ve visseral nosiseptif iletilerin toplandığı alandır. Derin visseral
yapılardan ve deri ya da kas gibi somatik nosiseptörlerden konverjan input alan spinal kord
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hücrelerine “somatovisseral hücreler” denir.
Visseral afferentler, somatik ağrı afferentleri ile
aynı yolaklar boyunca taşınır. Bu konverjans
“yansıyan ağrının” temeli olabilir. Bu nedenle
beyin, visseral ağrıyı, somatik ağrı gibi yorumlayabilir. Örnek olarak anjina pektoris ağrısının sol
kola yayılması, derin dokulardaki nosiseptörlerdeki aktivite aynı spinal segmenteki kutanöz bölgeden geliyormuş gibi algılanması olarak açıklanabilir. Lamina 6’da bulunan nöronlar ise kas ve
eklemlerden gelen nosiseptif olmayan iletileri
alırlar. Lamina 7 ve 8 nöronları polisinaptik özelliktedir ve diğer bölgelere göre daha karmaşık
bağlantılar oluşturur, vücudun her iki tarafından
(bilateral) ileti alırlar, retiküler formasyon ile
kurdukları iletişim ile de ağrı duyusunun yaygın
algılanmasından sorumlu tutulmaktadır. Nosiseptif uyarılar, serebral kortekse çıkan yollar ile
taşınır. Ağrı ilişkili en önemli çıkan yol spinotalamik traktustur. Nosiseptif uyarılar spinal korda
aynı segment ya da 1-2 segment aşağı veya yukarı hizasında girer, karşı tarafa geçer ve böylece
spinotalamik yol kontralateral talamusa ulaşır.
Spinoretiküler yol lamina 7 ve 8’den başlar ve
aksonların çoğu spinal kord boyunca ilerler ve
aynı taraftaki retiküler formasyonda sonlanırlar.
Ağrının motivasyonel-affektif karakteristikleri,
nörovejetatif cevapta rol alır, inen inhibitör yolları etkileyen beyin sapı merkezlerini aktive ederek nosiseptif segmental yolları modüle eder.
Spinomezensefalik yol, lamina 1 ve 5’ten çıkıp,
mezensefalik retiküler formasyon ve limbik sistemle ilgili merkezlerde sonlanır. Ağrının motor,
otonomik, kardiyovasküler, motivasyonel-affektif cevaplarından sorumludur. Spinoparabrakial
yol, ağrıya ikincil gelişen nöroendokrin, otonomik, affektif-motivasyonel cevaplar, amigdala-aracılı, korku ile-ilişkili cevaplar, opioid-ilişkili inen
antinosiseptif aktivite, visseral ağrı cevabından
sorumludur. Spinohipotalamik yol da yine nöroendokrin, otonomik, motivasyonel-affektif, uyanıklık cevapları ile ilişklidir. Spinoservikal yol ise
ağrının duyusal-tanımlayıcı, motivasyonel-affektif, otonomik karekteristiklerinden, afferent in-
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putların integrasyonu ve modülasyonundan sorumlu tutulmaktadır.
Hipotalamus ve suprahipotalamik yapılar, sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu tetikler ve ağrılı uyaranına karşı, savunma yanıtı oluşur.
Medulla; ağrının motivasyonel/affektif komponentlerinde rol alır. Nukleus gigantocellularis, lateral retiküler nukleus ve Raphe nukleus önemli çekirdekleridir. İnen antinosiseptif yollarla ilişkilidir. Ponsta yer alan
ve ağrı ile ilgili en önemli çekirdeği: Locus coeruleus: Noradrenalin içeren nöronlar aracılığıyla spinal korda inen ağrı yollarını modüle eder.
Lateral Parabrakial çekirdekler: Çıkan spinoretiküler lifler buradan geçer. Mezensefalon; çoğunlukla ağrının affektif devrelerine ev sahipliği
yapar. Beyinsapı retiküler isitemle yoğun bağlantıları vardır. Önemli
yapıları arasında: peri-aquaduktal gri cevher (PAG), superior kollikulus,
red nukleus, pre-tectal nukleus (anterior and posterior), Darkschewitsch nuklus, Cajal’ın interstisyel nuklusu, interkollikulus nukleus, nukleus
kuneiformis ve Edinger-Westphal nukleus sayılabilir. Talamus; beynin
merkezi anahtar istasyonudur. Pek çok nukleusu ağrı ile ilişkilidir. Lateral nukleuslar (özellikle lateral spinotalamik traktus aracılığıyla ventral
posterolateral nucleusa gelen nosiseptif ileti): ağrının duyusal/ayırd
edici özellikleri olan lokalizasyon, süre ve şiddetini belirler. Medial nukleuslar (özellikle medial spinotalamik traktus aracılığıyla gelir: affektif
ağrı, ağrıya karşı uyanıklık, otonomik cevaplar ve hoşa gitmeyen ağrı
algısıyla ilişkilendirilmektedir. Noksiyus uyarı, serebral kortekste ağrı
algısını oluşturduğu gibi tepeden aşağıya doğru inen yolaklarıyla, ağrı
modülasyonu da sağlanır.

Ağrının, duyusal/ayırd edici,
bilişsel, duygulanımsal ve
motivasyonel boyutları
vardır.

Ağrı Algısı
Ağrı algısı özneldir. Aynı şiddette acı veren bir uyarı, her bireyde farklı
düzeyde ağrı algısına neden olur. Sosyo-kültürel düzey, psikolojik durumlar, ırk, genetik yapılar, dinsel inanışlar, cinsiyet, yaş, beraberindeki
diğer hastalıklar, ağrının farklı şekilde algılanmasına neden olur.
Nosiseptif duyusal nöronlar glutamat, nöropeptidler (P-maddesi,
CGRP), somatostatin ve galanin gibi moleküller aracılığı ile arka kök
ganglionu ve arka boynuzdaki nöronları uyarır. Nosiseptif bilgi daha
sonra spinal korddan talamusa iletilir. Talamus bazı nosiseptif uyarıları
serebral kortekse taşır. Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarında
sinyal artışı olan bölgeler ağrı fizyolojisi ile ilişkilendirilmektedir. Uygulanan uyarıya (sıcak, soğuk, basınç, elektrik şoku, iskemi...) bağlı olarak
farklı bölgeler ön plana çıkmakla birlikte primer (S1) ve sekonder (S2)
somatosensoriyel korteks, insular korteks, anterior (ACC) ve orta singulat korteks, posterior singulat girus ve talamus, ağrı ile ilişkili merkezler olarak değerlendirilebilir. Primer somatosensorial korteks nöronları
ağrının lokalizasyon ve şiddetinden sorumludur ve ağrı algısı için küçük bir bölgeye sahiptir. Kortekste özellikle sekonder somatosensoriyel
korteks, singulat ve insular korteks ağrı algısında aktif bölgelerdir. Bu
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bölgeler nosiseptif uyarı ile güçlü bir şekilde aktive olmaktadır, ağrının affektif ve motivasyonel
boyutundan sorumludurlar. Ağrının kavramsal
bir model (Nöromatriks teorisi) ile tanımlanması, duyusal/ayırd edici, bilişsel, duygulanımsal ve
motivasyonel boyutlarını içerir. Lateral sistemler: S1 ve S2, lateral talamus ve posterior insula;
esas olarak ağrılı uyaranın lokalizasyon ve şiddetinin ayırd edilmesinde, medial sistemler: ACC
ve insular korteks limbik sistemin komponentleridir ve ağrının duygulanımsal (bilişsel-değerlendirici) kısmında rol alır. Nöromatriksin girdileri
arasında somatik ve visseral noksiyus uyarıların
tipi ve şiddeti yanında, kişiye ait bilişsel özellikler (dikkat, distraksiyon, hipervijilans, katastrofikasyon, yeniden değerlendirme, kontrol), limbik
sistem, duygu durumu (anksiyete, depresyon),
inanışlar, beklentiler, plasebo etkisi, otonom sistem ilişkili homeostatik yolaklar, immün sistem,
genetik özellikler yanında opioderjik, serotenerjik, noradrenerjik, dopaminerjik yapıların kimyasal ve yapısal özelliklerinin tümü, ağrı algısında
belirleyicidir. Nöromatrikste oluşan çıktılar da
ağrı deneyiminin, homeostatik ve davranışsal,
çok boyutlu cevaplarını oluşturur. Limbik sistem,
talamus, amigdala, hipokampus ve bazal ganglionları içerir. Bu yapılar bir duyunun affektif
niteliğini yani duyunun hoş olan/ hoş olmayan
niteliği ile ızdırap çekme/ ödüllendirme sürecini
ayarlar. Hafıza büyük ölçüde aktive edilir ve bilgiler kaydedilir. Böylece her bireyin ağrı duyusuna
karşı tutum ve davranışı belirlenir. Ağrılı uyaran
sonrası çekinme ve kaçınma davranışı oluşturulur. Ağrının bilişsel boyutu kortikal aktivite ile
sağlanır ve ağrıya karşı motor cevabın da belirlenmesinde rol alır. Olası koruyucu, uzaklaştırıcı
veya tedavi edici stratejiler belirlenir, geçmiş dönemlerdeki entelektüel deneyimler değerlendirilir.
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Ağrının Modülasyonu
Ronald Melzack ve Patrick Wall 1965 yılında, ağrının spinal kord düzeyindeki modülasyonu ile
ilgili “kapı-kontrol teorisini” tanımladılar. Spinal
kord dorsal boynuzdaki bağlantıların, bir kapı
gibi davranarak, periferden gelen ağrılı uyaranı
engellediği ya da geçişine izin verdiği bildirilmektedir. Arka boynuza giren ve A-delta ve C
lifleriyle taşınan ağrı duyusu kapıyı açma eğilimindeyken, A-beta kalın liflerin aktivasyonu ise
bu kapıyı kapama eğiliminde olduğu öne sürülmüştür. Kapı-kontrol teorisine göre, ağrılı bölgenin taktil uyarısı sonrası, A-beta myelinli kalın liflerle taşınan bilgi , spinal korddaki internöronları
uyararak, A-delta ve C lifleriyle üst merkezlere
taşınan ağrı uyarısını baskılar. Klinik pratikte de
kalın myelinli liflerin stimülasyonunun (masaj,
TENS ve spinal kord stimülasyonunda olduğu
gibi) kapıyı kapatarak ağrıyı azalttığı bildirilmektedir. Santral sinir sisteminde, periakuaduktal gri
cevher (PAG), nukleus rafe magnus, dorsal rafe,
rostral ventral medulla, kaudat nukleus, septal nukleus, hipotalamus, habenula, hipokampus, spinal kord ve periferik sinir sistemindeki
pek çok yapıda opioderjik reseptörler bulunur.
PAG-aracılı inen opioderjik sistem, lokal GABAerjik internöronlar aracılığıyla ağrıyı baskılar.
Opioderjik reseptörlere bağlanan endojen opioidler (enkefalinler, endorfinler ve dinorfinler),
potasyum kanallarını aktive eder, kalsiyumun
hücre içine girişini engeller ve hücre hiperpolarizasyonuna sebep olur. P-maddesinin inhibisyonu ile ağrı iletimi inhibe edelir.
Spinal kord arka boynuz, inen ve çıkan yollar
ile ağrının modifiye edildiği bir kavşak bölgesidir.
Pek çok fizyolojik ve patolojik durumlarda ağrılı
uyaranın doğası ve bireyin davranışsal durumuna bağlı olarak tepeden-aşağıya doğru ağrı modülasyonu sağlanır. Ağrının modülasyon özellikle
“inen- monoaminerjik yollarla” sağlanır. Monoaminler; serotonin, norepinefrin ve dopamindir. Antinosiseptif yollar: noradrenalin (locus
coeruleus’tan ), serotonin (raphe nukleus’tan),
dopamin (A11, Periventriküler posterior hipota-
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lamus’tan), ve opioderjik yollaklar, spinal kordda inen yollar aracılığıyla
ağrıyı modifiye ederler. 2000’ li yıllardan itibaren, inen ağrı yollarının
sadece antinosisieptif olmadığı, özellikle nöropatik ağrılı hastalarda görüldüğü gibi pronosiseptif de olabileceği bildirilmektedir. Monoaminerjik nörotransmitterleri kullanan bu inen yolaklar özellikle bağlandıkları
reseptör alt tiplerine göre farklı yanıtlar oluşturmaktadır. Örnek olarak,
serotonin molekülü, 5-HT1 reseptörü üzerinden ağrıda inhibitör etki
sağlarken, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörleri üzerinden ağrıda arttırıcı (fasilitatör) etki oluştururlar. Dopamin de bağlandığı reseptörlere göre farklı
etkiler oluşturur. D2 ve D3 reseptörleri antinosispetif etki gösterirken,
D1 reseptörlerinin aktivasyonu pronosiseptiftir. Noradrenalin ise, inen
ağrı yolaklarında özellikle alfa adrenerjik reseptörler aracılığıyla ağrıda
inhibitör (antinosiseptif) etkiye sahiptir. Motivasyon, anksiyete, korku
ve duygu durumunu kontrol eden pek çok beyin bölgesinin, ağrı duyusunda önemli etkileri vardır.

Spinal kord arka boynuzu,
inen ve çıkan yollar
aracılığyla, ağrının modüle
edildiği bir kavşaktır.

Duyarlılaşma (Sensitizasyon)
İnflamasyon veya doku hasarı gibi durumlarda nosiseptörlerin eşik değerleri değişebilir. Sensitizasyon –duyarlı hale gelme–, bir nosiseptif
nöronun normal bir girdiye karşı artmış cevaplılığı ve/veya eşik altındaki bir uyarıya yanıt oluşturmasıdır. Sensitizasyon kavramı hem ağrı
eşik değerinin düştüğünü hem de eşik değer üstünde oluşturulan yanıtın olması gerektiğinden fazla olduğunu anlatmaktadır. Sensitizasyon,
periferik veya santral kökenli olabilmektedir. Uluslararası Ağrı Çalışma
Birliği (IASP) “periferik sensitizasyon” tanımını, periferdeki nöronların
uyarıya artmış yanıtlılığı veya bu nöronlarda ağrı oluşturan eşik değerin
düşmesi, “santral sensitizasyon” kavramını ise, santral sinir sistemindeki nosiseptif nöronların normal veya eşik değerin altındaki afferent
uyarılara karşı artmış yanıtlılığı şeklinde tanımlamıştır. Hiperaljezi (ağrılı
bir uyarana artmış ağrı cevabı) ve allodini (normalde ağrı uyandırmayan bir uyarıya ağrı cevabının gelişmesi) gibi klinik bulgular sensitizasyon varlığına işaret eder.
Hasarlı hücrelerden salınan pek çok kimyasal (bradikinin, P-maddesi, nerve growth factor (NGF-sinir büyüme faktörü), ATP, histamin, serotonin, prostaglandinler,lökotrienler, asetilkolin gibi...) sensitizasyonu
tetikleyebilmektedir. Bu moleküller, “inflamasyon çorbasını” oluşturur,
nosiseptörleri etkileyerek, uyarılabilirliklerini düşük eşik değerlerine
dönüştürür. Böylece periferik sensitizasyon gelişir. Bu şekilde doku hasarı olan bölgede düşük yoğunluktaki bir mekanik uyarı, artmış sensitizasyon sonucunda ağrı olarak algılanır (primer hiperaljezi). Devamlı bir
uyarı durumunda spinal kord WDR nöron yanıtı artar, bu durum -“wind
up”- “temporal sumasyon” olarak adlandırılır. Wind-up fenomeni, kısa
süreli ve geri dönüşümlü bir sinaptik plastisitedir. Bu fenomen, deneysel olarak C liflerinin düşük frekanslı (<5 Hz) ardışık uyarımı ile oluşan

Duyarlılaşma
(sensitizasyon), bir
nosiseptif nöronun normal
bir girdiye karşı artmış
cevaplılığı ve/veya eşik
altındaki bir uyarıya cevap
oluşturmasıdır.

Hiperaljezi ve allodini gibi
bulgular, sensitizasyon
varlığına işaret eder.
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Allodini tedavi edilmezse,
çapraz, maladaptif nöronal
sinaptik bağlantılar güçlenir
ve hastalık yükü artar.

aksiyon potansiyelleri genliğinin giderek artışı ile karakterizedir. Santral
sensitizasyon sonucu dorsal boynuz nöronların reseptif alanı genişler,
eşik değeri düşer, yoğunluğunda artış ve süresinde uzama olduğu gözlenir. Böylece ağrılı alan primer hasarlı bölgenin dışına doğru da genişler
(sekonder hiperaljezi). Sensitizasyon normalde adaptif, kendisi ile sınırlı bir süreçtir ve hasar sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Ancak uzamış sensitizasyon maladaptif süreçlere ve kronik ağrıya sebep olur. Tekrarlayan
ağrılı uyaranlar aynı zamanda dorsal boynuz nöronlarında uzun-süreli
değişiklikler de yapmaktadır. Bu değişiklikler santral sinir sisteminde
NMDA aracılı -uzun süreçli güçlenme- “long-term potentiation” (LTP)
sonrası oluşan değişikliklere benzer ve dorsal boynuz nöronlarında
“ağrı hafızası” oluşumuna da temel teşkil eder. Kronik ağrı durumlarında fosforilasyon gibi enzimatik değişiklikler ve sonrasında efektör
proteinleri etkileyen c-fos gibi transkripsiyon faktörlerinin aktivitesinin
değişmesiyle de iyon kanallarının aktivasyon eşik değerleri değişebilir.
Dorsal boynuz nöronlarında fonksiyonel ve latent sinaptik bağlantılar
vardır. Latent bağlantılar güçlü nosiseptif uyarılarda fonksiyonel hale
gelir nöronal re-organizasyon ile yeni reseptif alanların oluşmasına neden olur. Kronik ağrı durumlarında, periferik sinirlerden peptid ve glutamat salınımı spinal kordda nörokinin ve NMDA reseptörlerinin aktive
olmasına neden olmaktadır.
Normal durumlarda santral sinir siteminden spinal korda ağrı algısını
azaltıcı sinyaller mevcuttur. Prefrontal korteks, periaquaduktal gri cevher
ve rostral ventral medulladaki aktivasyon endojen ağrı inhibisyonundan
sorumludur. Ancak pek çok kronik ağrılı durumlarda inen yollardaki disregülasyon, yani ağrıyı durdurucu (antinosiseptif) mekanizmaların yeterli
işlev görememesi ve ağrının fasilitasyonu gözlenmektedir. Kronik ağrılı hastalarda bu nedenle ağrılı uyaranlara artmış cevap-hipersensitivite
(temporal sumasyon) ve eş zamalı 2 ağrılı uyarı verildiğinde ağrı inhibisyonunda (koşullu- ağrı modülasyonu) azalma gözlenmektedir. Kronik ağrısı
olan bireylerin beyin görüntüleme çalışmalarında yapısal değişiklikler de
gözlenmiştir.

Allodini
Uluslararası Ağrı Çalışma Derneği (IASP) tarafından yapılan tanımlamaya göre normalde ağrı uyandırmayan bir uyarıya ağrı cevabının gelişmesine “allodini” denir. Allodini, zararsız bir mekanik (taktil) ya da
termal (soğuk) uyarılarla tetiklenebilir. Duyarlılık gelişmiş olan bireyde,
noksiyus olmayan bir uyarının, örnek olarak hafifçe bir tüyün, pamuğun, çarşafın bile deriye dokunması, ağrı olarak algılanır. Allodini sıklıkla aynı hastada hiperaljezi ile birlikte de bulunabilir. Kalın miyelinli
A liflerinin uyarılmasını tetikleyen noksiyus-olmayan bir uyarının, periferik ve santral ağrı yolakları maladaptif süreçler ile etkileşime girerek aktive etmesi, derideki sessiz nosiseptörlerin eşiklerinin düşmesi,
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arka kök ganglionundaki modifikasyonlar, spinal
korddaki yapısal değişiklikler, talamik, kortikal ve
hatta serebellar bağlantılardaki modifikasyonlar,
kutanöz allodini ile ilişkilendirilmektedir. Kısaca
allodini periferik ve santral sensitizasyona bağlı gelişen bir tablodur. Hayvan çalışmalarında
spinal kordda parvalbumin (PV) eksprese eden
arka boynuz internöronlarının, periferik sinir
hasarı sonrası sessizleşmesi (disinhibisyon) sonrasında açığa çıkan, dokunma gibi kalın myelinli lifler ile taşınan noksiyus-olmayan uyarıların,
ağrı devrelerini etkinleştirdiği düşünülen, lamina 1 ile lamina 4 arasındaki yeni bir devrenin
aktifleşmesine sebep olduğu da gösterilmiştir.
Ayrıca hasarın tipine göre de arka boynuzdaki
mekanik allodini devrelerinde rol alan hücreler
farklılık göstermektedir. İnflamatuar hasarlarda,
lamina 2 iç tabakasındaki kalretinin (CR) nöronları, nöropatik ağrı modellerinde ise lamina 2/3
sınırında yer alan protein kinaz C gama (PKCg)
nöronları mekanik allodiniden sorumludur. Kolesistokinin (CCK) nöronları daha derindeki lamina 3-4 katmanlarında yer alır ve her iki tip hasarda da mekanik allodini gelişiminde önemli rol
alırlar. İlginç olarak CCK nöronlarının bir alt tipi
Maf+, transient veziküler glutamat transporter
3 (tVGLUT 3) nöronları ise esas olarak dinamik
allodinide rol alır. Nöropatik ağrılı hastalar (trigeminal nevralji, diabetik nöropatik ağrı, kemoterapi sonrası ağrılı nöropatiler, postherpetik
nevralji, sinir-hasarı, amputasyon sonrası güdük ya da cerrahi-sonrası kalıcı ağrı, inme-sonrası santral nöroaptik ağrı, spinal kord hasarı
sonrası nöropatik ağrı gibi), kompleks bölgesel
ağrı sendromu, fibromiyaljili hastalar, opioid ile
tetiklenen hiperaljezili hastalar ve migreni olan
bazı hastalarda allodini tanımlanmaktadır. Allodini bir hastalık değil, semptomdur. Allodinik
bir hastanın değerlendirilmesinde; ilk olarak
inspeksiyon ile ağrılı alanda deride döküntü,
lezyon, kesi, skar dokusu, renk değişikliği, kıllar,
kuruluk, tırnaklar, asimetri, kas atrofisi, değerlendirilir. Muayenede, hafif dokunma için ince
pamuk, monofilaman, fırça kullanılabilir. Soğuk

allodinisi için diapozon metali gibi herhangi bir
soğuk metal ya da bir naylon içine konulmuş buz
küpü ile soğuk duyusu muayenesi yapılabilir.
Kalın myelinli liflerin etkilenip etkilenmediğini
daha detaylı muayene etmek için kuantatif duyu
testleri, pozisyon / vibrasyon duyusu, motor
muayene ve derin tendon refleks muayenesi de
içeren detaylı nörolojik muayene parametreleri
eklenebilir. Ayrıca allodinisi olan hastalara 12
sorudan oluşan, allodini semptom kontrol listesi
anketinin Türkçe versiyonu (ASC/T) uygulanabilir. Objektif tanı testleri arasında, elektrofizyolojik çalışmalar, gerekli hastalarda kan tetikleri,
görüntüleme tetkikleri, deri biyopsisi de allodiniye sebep olan etyolojik ajanın ayırıcı tanısında
yardımcı tetkiklerdir. Allodinik hastada öncelik
altta yatan hastalığa yönelik olmalıdır. Ancak
bazen altta yatan ilk zararlı etmen ortadan kalksa da allodini devam edebilir. Allodiniye sıklıkla
inflamasyonun aracılık ettiği düşünülmektedir.
Emosyonel stres, maladaptif stres cevapları ile
allodini tetiklenebilir ya da artabilir. Hayvan allodini modellerinde, Nonsteroidal antiinflamatuar
ilaçlar (NSAIDs) ve kalsiyum kanallarını modüle
eden antiepileptik- nöropatik ağrı ilaçlarının önleyici ya da azaltıcı etkileri gösterilmiştir. Opioidler ise allodiniyi kötüleştirebilmektedir. Genel
olarak allodini tedavi edilmezse, çapraz nöronal
sinaptik bağlantılar güçlenir ve hastalık yükü de
artarak kötüleşir. Erken tanı ve tedavi modalitelerini devreye sokmak önemlidir.
Klinik ve populasyon-temelli çalışmalarda,
migrenli hastaların üçte ikisinde kutanöz allodini rapor edilmektedir. Kadın cinsiyet, menstrüel migren, obesite, depresyon, anksiyete, stres,
temporomandibüler bozukluklar, uzun süreli
migren öyküsü, yüksek sıklıkta ve şiddetli migren ataklar, migrene bağlı kutanöz allodini için
risk faktörleridir. Migren atağının ilk birkaç saati
içinde gelişen ve ağrı ile aynı taraftaki yüz bölgesinde olan kutanöz allodini sıklıkla trigeminal
nukleus kaudalis düzeyindeki sensitizasyon ile
ilişkilidir. Adım adım sefalik allodini, ektrasefalik
alanlara (ekstremitelere ve vücuda) da yayılabi45
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Sefalik allodini, trigeminal
sinir 1. dalı ve üst servikal
afferentlerden konverjan
afferent girdi alan trigeminal
nukleus kaudalisteki
nosiseptif nöronların
duyarlılaşmasından
kaynaklanır.

Ekstrasefalik allodini
ise talamik nöronların
duyarlılaşması ile gelişir.

Kutanöz allodinisi olan
migrenli hastalarda ağrıilişkili bilişsel ve emosyonel
deneyimlerin işlendiği ve
ağrının modüle edildiği
“nöro-limbik ağrı-ağlarını”
oluşturan kortikal ve subkortikal bölgelerde, anormal
fonksiyonel bağlantıların da
geliştiği de gösterilmiştir.

lir. Rami Burstein ve arkadaşları 2000 yılında, migrenli hastalarda allodiniyi ve patogenezini tanımlarken, ilk olarak birinci-sıra nöronlardaki
periferik sensitizasyonu takiben, ikinci- sıra beyinsapı trigeminal nöronlarında , üçüncü-sıra talamik nöronlardaki ve dördüncü-sıra kortikal
nöronlardaki santral sensitizasyonun gelişimi ile ilişkilendirmişlerdir. Baş
ve yüz bölgesindeki allodini, trigeminal sinir 1. Dalı (V1) ve üst servikal
afferentlerden konverjan afferent girdi alan trigeminal nukleus kaudalisteki nosiseptif nöronların duyarlılaşmasından kaynaklanır. Ekstrasefalik
allodini ise talamik nöronların duyarlılaşması ile gelişir. Ayrıca kutanöz
allodinisi olan migrenli hastalarda ağrı- ilişkili bilişsel ve emosyonel deneyimlerin işlendiği ve ağrının modüle edildiği “nöro-limbik ağrı-ağlarını”
oluşturan kortikal ve sub-kortikal bölgelerde, anormal fonksiyonel bağlantıların da geliştiği de gösterilmiştir. Bazı kronik migrenli hastalar, migren atakları arasında (interiktal) da allodinik oldukları bildirilmektedir.
Allodini, kronikleşme ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Allodini
varlığı, triptan ya da NSAID ile sağlanacak olan atak tedavisinden 2 saat
sonraki ağrısızlığı ve 24 saatlik ağrı cevabını da olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle migren akut atak tedavisinde kullanılan triptanların, hastada allodini gelişmeden önce kullanılması önerilmektedir. Bunun sebebi
olarak da triptanlar kan-beyin bariyerini geçebilmelerine rağmen, spinal
trigeminal nukleustaki ikinci sıra trigeminovasküler nöronların 5-HT1b/d
reseptörü eksprese etmemeleri ve bu nedenle bu nöronları inhibe edemiyor olmaları olarak düşülmektedir. CGRP-aracılı monoklaonal antikorlar (CGRP-mAbs), kan-beyin bariyerine geçememekte ve spinal trigeminal nukleus ya da talamik nöronlara ulaşamasalar da, meninkslerden
spinal trigeminal nukleusa nosiseptif sinyallerin ulaşmasını engelleyerek,
santral sensitizasyonun gelişimini engelledikleri düşünülmektedir. Nitekim migren koruyucu tedavisinde son yıllarda onay alan CGRP-mAbs biri
olan erenumab’ın kronik migrenli hastalarda aylık migrenli gün sayısı ve
akut migrene özel ilaç kullanım gün sayısını azaltıcı ve koruyucu etkisinin,
orta-ağır derecede iktal allodini varlığı ya da yokluğundan da etkilenmediği de belirtilmiştir.
Sonuç olarak ağrı fizyopatolojisini öğrenmek, ağrılı hastaların tanı
ve tedavisinde rol alan mekanizmaları anlamamızı sağlarken, kalıcı, zararsız ve etkin yeni tedavi seçeneklerini geliştirebilememize de olanak
sağlayacaktır.
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5

Başağrısı ve
Genetik

Buse Rahime HASIRCI BAYIR1
Elif KOCASOY ORHAN2
Betül BAYKAN3

GIRIŞ
Bu bölümde başağrısı ve genetik ilişkisi üç ana başlıkta ele alınacak ve
klinisyenlere yönelik anlaşılır şekilde sunulacaktır.
A. Migren ve Genetik
B. Migren ile İlişkili Sendromlar ve Genetik
C. Küme Başağrısı ve Genetik

A. MIGREN VE GENETIK
Migren; fizyopatolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol
oynadığı düşünülen, multifaktöriyel bir hastalıktır. Genetik yapısına bakıldığında; hem nadir monogenik, hem de sık görülen poligenik formların olduğu izlenmektedir. Moleküler çalışmalar, auranın eşlik etmediği
migrende, auralı migrene göre multifaktöriyel ve poligenetik mekanizmaların daha etkin rol oynadığını göstermiştir. Monogenik hastalıklardaki genetik mutasyonların yüksek etki gücü, doğrudan klinik tanı ile
ilişkilendirilebilir. Poligenik formlarda ise gen-çevre etkileşimleri düşük
penetranslı, sınırlı etki gücü ile ilişkilidir. Bu nedenle migren genetiğini anlama yönündeki çalışmalarda, ağırlıklı olarak monogenik formlar
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ailesel Hemiplejik Migren (AHM); otozomal
dominant (OD) kalıtım gösteren ve en iyi bilinen monogenik auralı migren formudur. Bu yazıda migren ve genetik başlığı altında, ağırlık olarak
1
2
3

Uzm. Dr., Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Ailesel Hemiplejik Migren,
OD kalıtım gösterir
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AHM alt tiplerinin genetik modellerinden bahsedilecektir.

Migrenin Genetik Yapısına Yaklaşım:

Migrenin genetik modeli ile
ilgili çalışmalarda, AHM gibi
monogenik hastalıklardan
yararlanılmaktadır

Migren genetiğine yönelik çalışmalar göstermiştir ki; migrende kalıtım
tek bir genin etkilenmesi ile değil, birçok genin kısmi oranda etkilenmesi ile gerçekleşir. Çevresel faktörlerin kalıtıma etkisi, migrenin kompleks
katılımlı, poligenik bir hastalık olarak tanımlanmasına yol açar. Poligenik hastalıklara neden olan genlerin tanımlanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle, nadir görülen, yüksek penetranslı AHM gibi monogenik
hastalıklar üzerinden migrenin genetik modelinin daha iyi anlaşılması
hedefine yönlenilmektedir (Şekil-1)(Tablo-1).

Şekil-1: Poligenik hastalıklara neden olan genlerin tanımlanmasında yaşanan zorlukların nedenleri

Tablo-1: Migrenin genetik formları hakkında genel bilgiler
Migren Türü

Kalıtım türü Hastalık türü Görülme sıklığı

Alel etki gücü Alel
(penetrans)
sıklığı

Genetik yaklaşım

Ailesel
hemiplejik
migren

Mendelian

Auralı ya da
Kompleks
aurasız migren
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Monogenik

Nadir

Yüksek

Düşük

Bağlantı analizi
Yeni nesil dizileme

Poligenik

Sık

Düşük

Yüksek

Genom çapında
ilişkilendirme
çalışmaları

Başağrısı ve Genetik

Genetik yapımıza genel olarak baktığımızda; bireyler arasında DNA
özellikleri %99,9 oranında benzer olup, kompleks hastalıklara neden
olan durum bireyler arası farklılıklardır ve DNA’nın %0,1’lik kısmından
kaynaklanmaktadır. Kompleks genetik hastalıklarda polimorfizmler
(DNA değişiklikleri) tek başına hastalık oluşturmaz ancak hastalık riskini arttırırlar. Tek nükleotid polimorfizmleri (single nucleotide polymorhisms-SNPs) yani genom dizisindeki tek nükleotid değişimleri, bireyler
arası genomik çeşitliliğin temel nedenlerinden biridir. Diğer bir neden
ise kopya sayısı değişiklikleridir (copy number variation-CNV). Bir hücrede yer alan iki eş DNA kopyasının, bazı bölgelerindeki kopya sayısı
farklılıklarını temsil eder.

Bireyler arası genomik
çeşitliliğin temel nedeni: tek
nükleotid polimorfizmleri ve
kopya sayısı değişiklikleridir

Poligenik bozukluklarda; öncelikle genetik faktörlerin tanımlanması için, migren patofizyolojisinde yer aldığı düşünülen tek bir aday
gende, alellerin (DNA varyantlarının) dağılımını test eden bir aday gen
yaklaşımı (candidate gene approach) kullanılmıştır. İlerleyen süreçte ise, yanlış-pozitif sonuçlar nedeniyle aday gen yaklaşımının yerini
genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (genome-wide association
studies-GWAS) almıştır. GWAS, çok büyük hasta ve kontrol kohortlarında (en az binlerce), tüm genomu kapsayan, bir-birkaç milyon SNP ve
CNV’yi eş zamanlı test eder ve etki gücü küçük genleri tanımlayabilir.
Alel frekanslarının olgu ve kontrol grupları arasındaki dağılımı her SNP
için karşılaştırılır. GWAS ile tanımlanan değişkenlerin etki boyutları çok
düşük olma eğiliminde olduğundan, elde edilen sonuçların klinisyenler
ve hastalar için önemi sınırlıdır.
Migren için birçok GWAS yapılmıştır. Hem auralı hem de aurasız
migrende yapılan çalışmalarda 23.000 olgu ve 100.000 kişilik kontrol
grubundan oluşan büyük veri seti Uluslararası Başağrısı Genetik Konsorsiyumu tarafından meta-analiz haline getirilmiş ve güncel olarak
farklı yolaklara etki eden 13 migren lokusu saptanmıştır (Şekil-2):
Nöronal yolak: MTDH, LRP1, PRDM16, MEF2D, ASTN2, PHACTR1,
FHL5, MMP16
Vasküler yolak: PHACTR1, TGFBR2, C7orf10
Metalloproteinazlar: MMP16, TSPAN2, AJAP1
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AHM1
CACNA1A

AHM2
ATP1A2

Ailesel MA
KCNK18 (TRESK)
PKD, BFIS, ICCA
PRRT2
FASPS2
CSNKID

AHM3
SCN1A

MTDH rs1835740
LRP1 rs11172113
MEF2D rs3790455

Glutamaterjik nörotransmisyon

ASTN2 rs6478241
PRDM16 rs2651899

Nöron ve sinaps gelişimi

FHL5

rs13208321

PHACTRI rs9349379
CADASIL
NOTCH3

Beyin damar fonksiyonu

TGFBR2 rs7640543
C7orf10 rs4379368

Metaloproteinazlar

Ağrı algılama

Sık Migren Yatkınlık Genleri
-GWAS ile saptanan

Migren ile ilişkili Monogenik Hastalıklar
-Bağlantı analizi veya aday gen yaklaşım ile saptanan

Ailesel Hemiplejik Migren (AHM) Genleri
-Bağlantı analizi ile saptanan

MMP16 rs10504861
TSPAN2 rs12134493
AJAP1 rs10915437
rs17862920
TRPM8 rs10166942

Şekil-2: Ailesel Hemiplejik Migren genleri, sık migren yatkınlık genleri ve migren ile ilişkili monogenik hastalıklar. Gri çizgiler, genleri o genin varsayılan işlevine bağlamaktadır. AHM: ailesel hemiplejik migren, BFIS: benign familyal infantil nöbetler, CADASIL: serebral otozomal dominant arteriyopati ile subkortikal enfarktlar ve lökoensefalopati, FASPS: ailesel
ileri uyku fazı sendromu, ICCA: infantil konvülsiyon koreoatetoz, MA: auralı migren, GWAS: genom çapında ilişkilendirme
çalışmaları, PKD: paroksismal kineziojenik diskinezi
*5 no’lu kaynaktan Türkçeleştirilerek uyarlanmıştır.

Poligenik hastalıklarda;
GWAS, monogenik
hastalıklarda; bağlantı
analizi yöntemleri
kullanılmaktadır
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Hem vasküler hem de nörolojik işlevleri olan genlerin GWAS’da
saptanması, migren patofizyolojisinde hem vasküler hem nörojenik
mekanizmaların etkili olduğu görüşü ile uyumludur. GWAS tarafından
saptanan çoğu varyantın, protein yapısının bozulmasından ziyade gen
ekspresyonu üzerinde düzenleyici etkileri olduğu görülmüştür. Tanımlanan lokusların hiçbiri AHM veya aday genlerle örtüşmezken, birçoğu
bilinen bağlantı lokuslarıyla örtüşmüştür.
GWAS ile elde edilen en önemli verilerden biri, predispozan ortak
varyantların hem auralı hem de aurasız migren için yaklaşık olarak eşit
etki boyutlarına sahip olduğu ve bu lokuslardaki genetik etiyolojinin
muhtemelen benzer olacağı görüşüdür. Bu durum, tanımlanan lokusların çoğunun her iki migren alt tipinde yer aldığını gösteren heterojenlik
analizleriyle desteklenmiştir. Ancak hem gözlenen kalıtımsallık hem de
auralı migren için tanımlanan lokus sayısının aurasız migrenden düşük
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oluşu, auralı migrende tanısal heterojenliğin
daha büyük olduğunu veya genetik etiyolojisinin
daha heterojen olduğunu düşündürmektedir.
Monogenik hastalıklarda ise bağlantı analizi
(linkage analysis) yöntemleri kullanılmaktadır.
Aile düzeyinde uygulanan bağlantı analizi tek
gende, etki gücü yüksek mutasyonların neden
olduğu hastalıkları tanımlar. Düşük etki gücüne sahip, birçok genin neden olduğu kompleks
hastalıkları tanımlamada yetersiz kalır. Yeni nesil
sekanslamada, tüm protein kodlayan bölgelerin

(ekzon) ya da tüm genomun uygun maliyette dizilimi yapılmaktadır. GWAS’tan elde edilen çok
kapsamlı bilgilerin hasadında, yeni nesil sekanslama ve diğer yeni gelişen teknolojilerden yaralanılmaktadır.

HEMIPLEJIK MIGREN
Hemiplejik migren, Başağrısı Bozukluklarının
Uluslararası Sınıflaması’na göre auralı migrenin
alt grubunda yer almaktadır (Şekil-3).

Şekil-3: Hemiplejik migrenin Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması’ndaki yeri

Tipik bir atak esnasında motor güçsüzlük ile seyreden hemiplejik
migrende, ataklar yaşamın birinci veya ikinci on yılında başlamaktadır.
Başağrısı öncesinde ya da ağrı ile eş zamanlı olarak yavaş ilerleyen görsel, duysal, motor, afazik ve sıklıkla baziler tip semptomlar eşlik etmektedir. Aynı hastanın motor güçsüzlüğünün eşlik etmediği auralı migren
atakları da olabilir. AHM’e eşlik edebilen aurasız migrenin prevelansı,
genel popülasyonda bildirilen ile benzerdir. Sporadik ve ailesel vakalarda klinik tablo; saf hemiplejik migrenden, tekrarlayan koma, serebral
ödem, kalıcı serebellar ataksi, nadiren de epilepsi ve mental sorunlar
ile birlikte geniş bir spektrumda seyredebilmektedir. Bu gibi durumlarda ayırıcı tanı için ileri incelemeler gerekmektedir. Tanıya yaklaşımda
kullanılan Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması’na göre
HM tanı kriterleri şöyledir:

Hemiplejik migrende
motor güçsüzlüğünün eşlik
etmediği auralı migren
atakları da olabilir
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A-) Auralı migren kriterlerini karşılayan ataklar
B-) Aşağıdakilerden her ikisini de kapsayan aura:
C-) Tamamıyla geri dönüşümlü motor kuvvetsizlik
D-) Tamamıyla geri dönüşümlü görsel veya duysal semptomlar ve/
veya konuşma/ lisan semptomları
AHM’de; hastanın, birinci veya ikinci derece akrabalarının en az birinde motor kuvvetsizlik ile seyreden auralı migren öyküsü mevcuttur.
Sporadik hemiplejik migrende (SHM) ise aile öyküsü bulunmamaktadır.

1. Ailesel Hemiplejik Migren
AHM’de genetik heterojeniteye bağlı olarak, farklı genlerindeki mutasyonlar, farklı AHM fenotiplerine neden olmaktadır. Üç ana HM geninin
iyon kanal veya iyon transport proteinlerini kodlaması, HM’in bir kanalopati olabileceği görüşüne yol açmıştır. CACNA1A gen mutasyonu
sonucu AHM1, ATP1A2 gen mutasyonu sonucu AHM2 ve SCN1A gen
mutasyonu sonucu AHM3 tablosu görülmektedir.

AHM1: CACNA1A
AHM2: ATP1A2
AHM3: SCN1A gen
mutasyonu sonucu
meydana gelir

1. AHM1: CACNA1A gen mutasyonu - kromozom 19p13 			
Cav2.1 (P/Q tip) voltaj kapılı nöronal Ca kanalını kodlar
2. AHM2: ATP1A2 gen mutasyonu - kromozom 1q23.2 		
Na+/K+ pompasının a2 alt ünitesini kodlar
3. AHM3: SCN1A gen mutasyonu - kromozom 2q24.3
Nöronal voltaj kapılı Na kanalının Nav1.1 α1 alt ünitesini kodlar

1.1. Ailesel Hemiplejik Migren tip 1-AHM1

AHM1’de migren kliniğine,
serebellar bulgular ve
nöbetler eşlik edebilir

AHM olgularında ilk keşfedilen ve AHM1‘e neden olan gen, 19. kromozomda (19p13) yer alan CACNA1A genidir. Nöronal P/Q tipi kalsiyum
kanallarının alfa1a alt ünitesini kodlayan CACNA1A genindeki missense
mutasyonlar sonucu; kalsiyum ve glutamat salınımında artış meydana
gelmektedir. Bu durum, migrende aura oluşumuna neden olduğu düşünülen kortikal yayılan depresyon (KYD) ve nöronal hipereksitabilite
haline neden olmaktadır. CACNA1A geninde 25’den fazla patojenik varyant saptanmış olup, delesyonlara ek olarak büyük çoğunluğu missense mutasyonlar oluşturmaktadır. Hastalarda migren kliniğine ek olarak,
nistagmus, dismetri, ataksi gibi serebellar bulgular, jeneralize ve fokal
nöbetler, görüntülemede de serebellar atrofi ve kortikal ödem görülebilmektedir.
CACNA1A mutasyonu sonucu gelişen ve klinik seyirlerinde migren
görülebilen diğer klinik hastalıklar:
Epizodik ataksi tip-2
Spinoserebellar ataksi tip-6’dır.
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1.2. Ailesel Hemiplejik Migren tip
2-AHM2
AHM2, Na+/K+ATPaz iyon pompasının a2 alt ünitesini kodlayan ATP1A2 gen mutasyonu sonucu
gelişir. İyon pompasında meydana gelen fonksiyon kaybı, sinaptik potasyum ve glutamat seviyelerinde artışa neden olmaktadır. Bu durumun
KYD’a yatkınlığı arttırarak, AHM’e neden olduğu
düşünülmektedir. Stop kodon değişiklikleri, delesyonlar ve eksonik duplikasyona ek olarak, en
sık missense mutasyonlar görülmektedir. Hastalarda HM ataklarına; iktal periyodda koma ve
ateş, interiktal periyodda alternan çocukluk çağı
hemiplejisi, epilepsi, kalıcı zeka geriliği, davranış
problemleri, ataksi ve tremor gibi farklı nörolojik
bozukluklar eşlik edebilmektedir.

1.3. Ailesel Hemiplejik Migren tip
3-AHM3
SCN1A mutasyonu sonrası gelişen AHM3, tip1
ve tip2’den daha nadir görülmekte olup, moleküler tanı alan hastaların yaklaşık %10’unda saptanmıştır. Nöronal voltaj bağımlı sodyum kanallarının Nav1.1 α1 subünitesini kodlayan SCN1A
geninin fonksiyon kazandırıcı (gain of function)
etkisinde HM, fonksiyon kaybettirici (loss of function) etkisinde ise epilepsi kliniği ortaya çıkmaktadır. Ancak SCN1A T1174S gibi daha komplike
durumlarda, fonksiyon kazandırıcı ve kaybettirici
etkisi birlikte görülmekte ve hastalarda hem HM
hem de epilepsi izlenmektedir.

Ailesel auralı migren
Hemiplejik migren dışında ailesel bir diğer form
da, ailesel auralı migrendir. TRESK proteinini
kodlayan, KCNK18 geninde gelişen F139WfsX24

mutasyonunun bir ailede, birçok kuşakta gelişen
auralı migrenden sorumlu olduğu görülmüştür.
Aynı mutasyonun kontrol grubunda da görülmesi, KCNK18’in doğrudan bu auralı migrenin
nedeni değil, migren fenotipinin genetik düzenleyicisi olduğunu düşündürtmektedir.

2. Sporadik Hemiplejik Migren
Aile öyküsünün olmadığı HM hastaları sporadik
olarak adlandırılır. Bu hastaların genel HM hasta popülasyonunun yaklaşık üçte birini oluşturduğu tahmin edilmektedir. SHM, bilinen AHM
genlerinin patolojik varyantları sonucu ortaya
çıkabileceği gibi, daha önce tanımlanmamış (de
novo) mutasyonlar sonucu da ortaya çıkabilir.
Pelzer ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, CACNA1A, ATP1A2 ve SCN1A mutasyonu dışında,
farklı mutsyonlar sonucu gelişen HM’li olgularda fenotipin daha hafif olduğu görülmüştür. 105
sporadik hemiplejik migren hastası ve bu hastaların 483 kişiden oluşan birinci derece akrabalarının değerlendirildiği bir çalışmada;
Hemiplejik ataklara ek olarak hastaların yarısından fazlasında auralı migren atakları, üçte
birinde aurasız migren atakları görüldüğü,
Birinci derece akrabalarda; auralı migren riskinin arttığı saptanmıştır.

Hemiplejik Migrene Yol Açan Diğer
Genler
Bilinen üç genetik mutasyon dışında, PRRT2,
PNKD, SLC2A1, SLC1A3 ve SLC4A4 genlerinin
bazı patojenik varyantları hem HM’e, hem de
farklı klinik tablolara neden olmaktadır (Tablo-2).
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Tablo-2: Hemiplejik migrene yol açan nadir genetik mutasyonlarda ortaya çıkan hemiplejik
migren dışı klinik bulgular
Genetik mutasyonlar
PNKD
PRRT2

SLC2A1
SLC1A3
SLC4A4

Hemiplejik migren dışı klinik bulgular
Paroksismal non-kinezyojenik diskinezi
Paroksismal kinezyojenik diskinezi
Paroksismal non-kinezyojenik diskinezi
Paroksismal egzersiz ile indüklenen diskinezi
Benign ailesel neonatal konvülziyonlar
Glukoz taşıyıcı protein tip-1 (GLUT-1) eksikliği sendromu
Epizodik ataksi tip-6
Renal tübüler asidoz

Nadir görülen bu varyantlardan, özellikle
PRRT2 ve PNKD, daha sık paroksismal durumlar
ve hareket bozuklukları ile ilişkilidir. Bazı hastalarda, 16p11.2 kromozomunda yer alan PRRT2
gen mutasyonu sonucu gelişen HM kliniği, bu
genin HM’e neden olan dördüncü gen olabileceğini düşündürmektedir.

lardır. İkincisi ise, ağrının duyusal modülasyonunda görev alan, düşük sıcaklıklar ve mentol
gibi soğutucu uyaranlar ile aktive olan TRPM8’in
(geçici reseptör potansiyeli melastatin 8) deneysel hayvan çalışmalarında, agonistlerinin migren
oluşumuna neden olduğu, antagonistlerinin ise
ağrıyı azalttığının gösterilmesidir.

Migren Tedavisinde Genetik
Çalışmaların Rolü

Yeni ilaç çalışmalarına ek olarak, GWAS’tan
elde edilen çok sayıda veri doğrultusunda, migrenle ilişkili birçok SNP’nin aditif etkisini değerlendiren genetik veya poligenik risk skoru
hesaplaması, hastalık tahmininde kullanılabilir.
Migren alt tiplerini araştırmak, komorbiditelerini anlamak, kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri
için farmokogenetik etkileri değerlendirmek,
ilaç reaksiyonlarını ve tedavi etkinliğini izlemek
için gelecekte genetik risk skorundan yararlanılabilir. GWAS’tan elde edilen büyük veri setlerinin işlenmesi ile bireysel risklerin hesaplanması,
hangi hastalarda migren gelişebileceğinin öngörülmesi, erken tanı ve tedavi seçeneklerinin
belirlenebilmesi mümkün olabilir. Ancak günümüzde bu noktadan bir hayli uzak olduğumuz da
önemli bir gerçektir.

Migren profilaksisinde kullanılan ilaçların birçoğu farklı hastalıklar için geliştirilmiş olup, hastaların %50’sinde etkili olabilmekte ve bu hastaların yaklaşık yarısı da ilaçlara bağlı yan etki
bildirmektedir. Migren patofizyolojisine yönelik
ilk ilaç olan kalsitonin geni ilişkili peptid reseptör
(CGRP) antagonistlerine ve monoklonal antikorlarına da hastaların üçte birinde yanıt alınamamakta ve bu ilaçların uzun süreli yan etkileri tam
olarak bilinmemektedir. Bu durum hastalığın
karmaşık patogenezine etkili olabilecek yeni tedavilere olan ihtiyacı güncel kılmaktadır.
Migren patogenezinde; sirkadiyen ritim, sinaptik plastisite, vasküler faktörler, iyon kanal
fonksiyonları gibi birçok farklı mekanizmanın rol
oynadığı düşünülmektedir. Bu yollar üzerinden
etki edebilecek tedavi seçeneklerine bakıldığında, iki umut verici çalışma söz konusudur. İlki sirkadiyen ritimde etkili, vazodilatatör etkinlik gösteren PACAP-38’e (pitüiter adenilat siklaz aktive
edici protein-38) karşı geliştirilen ve faz çalışması devam eden (AMG 301) monoklonal antikor56

B. MIGREN ILE İLIŞKILI
SENDROMLAR VE GENETIK
Bu bölümde yer alan hastalıklar, yaygın idiyopatik migren formlarının altında yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılması açısından önem
taşıyan, migrenin ana klinik belirtilerden sadece
biri olduğu nadir genetik hastalıklardır (Tablo-3).
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1. Serebral Otozomal Dominant Arteriyopati
ile Subkortikal Enfarktlar ve Lökoensefalopati
(CADASIL)
Migrene ataklarına eşlik eden nörolojik bulgular veya geçici iskemik
ataklar ile karakterize olup, ilerleyen dönemlerde hastalarda demans
gelişebilir. 19. kromozomda yer alan NOTCH3 genindeki mutasyon
sonucu, beynin leptomeningeal ve perforan damarlarındaki düz kas
hücreleri etkilenmiştir. NOTCH3 mutasyonlarının prevalansı yaklaşık
100.000 yetişkinde 4’tür. Migren atakları tipik olarak 26 yaşından önce
başlamaktadır. Auralı ya da aurasız migrenin CADASIL’de görülme oranı
% 40 düzeyinde olup, hastalığın ilk belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.

CADASIL’de; migren atakları,
geçici iskemik ataklar ve
ilerleyen dönemde demans
tablosu görülebilir

Başağrısı Bozuklukları Uluslararası Sınıflaması'nda CADASIL kriterleri şöyledir:
A. Subkortikal enfarktlar ve lökoensefalopatili serebral otozomal dominant arteriopatinin (CADASIL) ortaya koyulmuş olması
B. Aşağıdaki durumlardan biri veya her ikisinin karşılanması:
1. Auralı migrenin CADASIL’in ilk tespit edilen klinik bulgusu olması
2. Auralı migren ataklarının, CADASIL’in diğer klinik bulgularının (iskemik inme, duygudurum bozuklukları ve/veya bilişsel bozulma) ortaya çıkması ve kötüleşmesi ile gerilemesi veya geçmesi
C. B kriterini karşılayan, tipik, hemiplejik veya uzamış auralı, tekrarlayıcı migren atakları
D. Klinik bulguların başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması

2. Mitokondriyal Miyopati, Ensefalopati, Laktik
Asidoz, İnme Benzeri Epizodlar (MELAS)
Mitokondriyal DNA’da MTTL1 geninde mutasyon sonucu ortaya çıkan
mitokondriyal miyopati, ensefalopati, laktik asidoz ve inme benzeri
epizodlar ile karakterizedir. Epilepsi ve migren tipi başağrıları MELAS’ın
başlıca bulgularındandır.
Başağrısı Bozuklukları Uluslararası Sınıflaması'nda MELAS kriterleri
şöyledir:
A. MELAS ile birlikte görülen mitokondriyal genetik bozukluğun ortaya koyulmuş olması
B. Aşağıdaki durumlardan biri veya her ikisinin karşılanması:
1. Tekrarlayıcı auralı veya aurasız migren atakları
2. Fokal nörolojik defisitler ve/veya nöbetler öncesinde veya bunların eşliğinde ortaya çıkan akut başağrısı
C. B kriterini karşılayan yineleyen başağrısı atakları
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D. Klinik bulguların başka bir ICHD-3 tanısına
daha uygun olmaması

3. Serebral Lökoensefalopati
ve Sistemik Semptomlu Retinal
Vaskülopati (RVSLSM)
RVSLSM, üç nörovasküler sendromu, tek bir otozomal dominant hastalıkta birleştirir. Bu üç hastalık, 3. kromozomda yer alan TREX1 genindeki
mutasyon sonucu ortaya çıkar.
Kalıtsal vasküler retinopati (HVR): Mikroanevrizmalar ve telanjiektatik kapillerler ve retinal mikroanjiyopati ile karakterizedir. Erken
erişkinlik döneminde başlayan bulgulara, %70
oranında migren tipi başağrısı eşlik etmektedir.
Serebroretinal vaskülopati (CRV): Progresif
görme kaybına nörolojik defisitler, psikiyatrik
semptomlar, migren ve inme eşlik etmektedir.

Kalıtsal endoteliyopati ile retinopati, nefropati ve inme (HERNS): Retinopati, nefropati ve
inme ile karakterize olup, migren, psikiyatrik
bulgular, nörolojik defisitler de görülmektedir.
Başağrısı Bozuklukları Uluslararası Sınıflaması'nda RVSLSM kriterleri şöyledir:
A. RVSLSM sendromunun ortaya koyulmuş olması
B. Migren benzeri atakların, sendromun klinik
semptomlarına sekonder olarak ve bu semptomların bir parçası olarak gelişmesi
C. B kriterini karşılayan yineleyen migren benzeri auralı veya aurasız ataklar
D. Klinik bulguların başka bir ICHD-3 tanısına
daha uygun olmaması

Tablo-3: Migren ile ilişkili nadir görülen monogenik hastalıklar
Sendromlar

Gen

Kromozom bölgesi

CADASIL

NOTCH3

19p13.12

MELAS
RVSLSM
-HRV
-CRV
-HERNS

MTTL1
TREX1

Mitokondriyal DNA
3p21.3

Mutasyona bağlı gelişen
hasar
Vasküler düz kas
hücrelerinde
Mitokondriyal fonksiyonlarda
Beyin, cilt ve kan
damarlarında

Migren tipi
Auralı/Aurasız
(hastaların %40’ında)
Auralı
Auralı/Aurasız
(hastaların %70’inde)

CADASIL: Serebral Otozomal Dominant Arteriyopati ile Subkortikal Enfarktlar ve Lökoensefalopati, CRV: Serebroretinal
vaskülopati, HRV: Kalıtsal vasküler retinopati, HERNS: Kalıtsal endoteliyopati ile retinopati, nefropati ve inme, MELAS: Mitokondriyal Miyopati, Ensefalopati, Laktik Asidoz, İnme Benzeri Epizodlar, RVSLSM: Serebral Lökoensefalopati ve Sistemik
Semptomlu Retinal Vaskülopati.

Sirkadiyen ritim bozukluğu sonucu gelişen
Ailesel İleri Uyku Fazı Sendromu (FASPS: familial advanced sleep phase sendromu) (17. kromozomda CSNK1D gen mutasyonu) ile COL4A1
İlişkili Sendromlarda (13. kromozomda COL4A1
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gen mutasyonu), migren tipi başağrısının klinik
tabloya eşlik ettiği bilinmektedir. Ancak migren
varlığı henüz kısıtlı sayıdaki bireylerde ve ailelerde izlenebilmiştir ve geniş serilerde doğrulanmayı beklemektedir.

Başağrısı ve Genetik

C. KÜME BAŞAĞRISI VE GENETIK
Küme başağrısı (KB) erkeklerde daha sık görülen (E:2-4/K:1) primer
başağrılarından biridir. Genel olarak sıklığı %0,1 olarak bildirilmektedir. Tek taraflı, retro-orbital, fronto-temporal şiddetli ağrı atakları ile
birlikte ipsilateral otonomik bulgular ile karakterizedir. Ağrıdan dolayı
hasta huzursuz ve ajitedir. Ağrı atakları genellikle sirkadiyen ve mevsimsel belli bir ritim ile ortaya çıkar, belli zaman dilimlerinde yoğunlaşır.
Başağrısı atakları 15-180 dakika olup, günde sekiz defa olabilir.
Küme başağrısının biyolojik nedenleri tam olarak bilinmemekle
birlikte vazomotor değişiklikler, inflamasyon, immün patofizyoloji, hipotalamik disfonksiyon gibi hipotezler üzerinde çalışılmaktadır. Patofizyolojinin anlaşılmasına yardımcı olabilecek ikiz çalışmaları genetik
faktörlerin de önemli bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Küme
başağrısı olan bir hastanın birinci derece yakınlarında benzer başağrısı
görülme riski 5-18 kat, ikinci derece yakınlarında ise bu riskin 1-3 kat
artış göstermesi bu hastalık için genetik bir yatkınlığı desteklemektedir. Genetik predispozisyonun çevresel etkenlerle birlikte kompleks bir
rolü olabileceği ön görülmektedir. Bazı çalışmalar inkomplet penetrans
gösteren otozomal dominant geçiş tipi üzerinde dururken, otozomal
resesif geçiş olabileceği de tartışılmıştır. Rolü olabilecek aday genler ile
ilgili yapılan çalışmalarda CACNA1A, NOS, MTHFR, PER3, SERPINA ve
ADH4 genleri ile ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Küme başağrısında rolü olduğu düşünülen ve son zamanlarda en çok çalışılan HCRTR2
(hipokretin reseptör 2) polimorfizmi ile ilgili çalışmalarda da henüz
istenilen kesin sonuca ulaşılamamıştır. Patofizyolojide rolü olabilecek
yolaklar ve olası hedef genleri Tablo-4’de özetlenmiştir. Küme başağrısı
genetik çalışmalarında; yeterince büyük örneklemlere ulaşılamaması,
aile temelli çalışmalarda genetik analizlerin eksikliği ve fonksiyonel olarak ilişkisi tam olarak anlaşılamayan varyantların saptanması gibi bazı
nedenler bu konudaki eksiklikler arasında sayılabilir. İncelemelerin patofizyolojiye yönelik genler arasından seçilmesi iyi bir başlangıç noktası
gibi görünmekle birlikte çok sayıdaki genden ancak birkaçı araştırılabilmiştir. Yeni nesil dizileme (next-generation sequencing=NGS) olarak
bilinen tüm ekzom ve tüm genom çalışmaları bu hastalık grubunda arttıkça belirli yolaklarda ve belirli mekanizmalarda rol aldığından şüphelenilen genlerin araştırılması ve anlaşılması daha kolaylaşacaktır.
Genetik nedenlerin anlaşılması KB patofizyolojisinin anlaşılabilmesi
kadar, tedavi seçeneklerinin belirlenmesi ve hastaya özel tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasına da yardımcı olacaktır. Tedaviye yanıtın da
genetik belirleyiciler ile ilişkisi araştırılmaktadır. Bu konuda GNB3, HCRTR2 ve SLC6A4 gen polimorfizmlerinin küme ataklarının triptan yanıtı,
oksijen yanıtı, kortikosteroid yanıtı ve verapamil yanıtlılıkları üzerinde
etkisi olabileceği tartışılmaktadır.

GNB3, HCRTR2 ve SLC6A4
gen polimorfizmleri küme
ataklarında tedavi yanıtı
üzerinde etkisi olabilir
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Küme başağrısının karmaşık patofizyolojisinin anlaşılması, hastalık gelişme riskinin değerlendirilmesi ve hastaların tedavi duyarlılığının
saptanabilmesi için genetik çalışmaların çok

merkezli olarak daha geniş topluluklar üzerinde
yapılması gereklidir. Ayrıca şimdiye kadar araştırılan ve bildirilen genetik ilişkilerin, gösterilen
bağlantıların da tekrarlanabilmesi önem taşımaktadır.

Tablo-4: Küme başağrısı genetik çalışmalarının olası etki sistemleri ve çalışılan genler ile gen
modüllerinin kullandığı mekanizmalar
OLASI ETKİ SİSTEMLERİ
Sirkadiyen özellik

Hipokretin-oreksin
hipotalamik nöropeptidler
Vasküler kontraksiyon
Solunum sistemi ve sigara

Demir homeostazisi

ÇALIŞILAN HEDEF GENLER
The circadian loco-motor output cycles protein kaput (CLOCK)
Period circadian CLOCK 3 (PER3)
Membrane metallo-endopeptidase (MME), diğer adı: neprilysin
Hypocretin receptor 1 (HCRTR1)
Hypocretin receptor 2 (HCRTR2)
Alcohol dehydrogenase 4 (ADH4)
Nitric oxide synthase (NOS)
Trace amine receptors (TARs),
Alpha 1-antitrypsin (SERPIN1A),
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 3 and 5 (CHRNA3-CHRNA5)
Hemochromatosis (HFE)

OLASI GEN MODÜLLERİ
-İntrasellüler sinyal kaskadları (GABA reseptör fonksiyonu, voltaj kapılı kanallar)
-Mitokondriye ait özellikler
-İnflamasyon ve yolaklar

Bu yazıda ele alınanlar dışında başta gerilim
tipi ve diğer nadir primer başağrısı tiplerine ilişkin güvenilir ve tekrarlanabilir genetik veriler
henüz tartışmaya değer nitelikte değildir ve klinik planda anlamlı bir katkı henüz elde edilememiştir.
Sonuç olarak, migrenin, migren ile ilişkili genetik sendromların ve küme başağrısının genetik yapısını anlama yolunda son yıllarda yaşanan
gelişmeler, bilinen çok nadir varyantlara ek olarak, hastanın kliniğini etkileyen yaygın varyantlar
hakkında da daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Nadir varyantlarda esas olarak nöronal
etkilerin, yaygın varyasyonlarda ise hem vasküler hem de nöronal etkilerin daha baskın olduğu
görülmektedir. Genetik alanında yapılacak yeni
çalışmalar ve geliştirilecek olan teknolojiler, migrende ve küme başağrısında genetik faktörlerin
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tanımlanması ve bunların fonksiyonel sonuçlarının anlaşılmasında yeni yaklaşımlar sunabilir.
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Başağrılı Hastada
Öyküden Tanıya
Götüren İpuçları
Aksel SİVA1

GIRIŞ
Başağrısı ile başvuran hasta en çok hastane poliklinik ya da özel kurum veya muayenehane koşullarında görülmektedir. Özellikle günümüzde
hekimlerin hasta görme süreleri ülkemizde resmî
kurumlarda, hatta bazı özel kurumlarda dahi kabul edilemeyecek kadar kısa sürelerle sınırlandırılmıştır. Doğal olarak 5-10 dakikalık bir sürede
bir hastayı gerçek anlamda değerlendirmek hele
nöroloji hastaları için olası değildir. Ancak günümüz koşulları birçoğumuzu sağlıkta kalite kaybının başlıca nedeni olan bu olumsuz değişimlere uyum sağlamaya zorlamaktadır. Hekimlikte
kutsal olan hekim-hasta arasındaki (insani) ilişki
süre kısıtlamaları yanında elektronik kayıt uygulamalarının da giderek yazılı öykü almanın yerini
almasıyla birlikte unutulma aşamasına gelmiştir.
Hastanın gözlerine bakarak öyküyü dinlediğimiz
günlerin yerini hızla bilgisayarda birtakım kodları
girme telaşı almaktadır. Bu poliklinik koşullarında
nörolojik (ve fizik) muayeneyi gerçekleştirmeye
zaman kalmamakta ya da yüzeyel bir muayene
ille yetinilmek zorunda kalınmaktadır. Perfor1

mansa bağlı ve de elektronik kayıt ağırlıklı sağlık sistemindeki "sağlıksız" anlayış özellikle son
yıllarda olağan bir uygulamaya dönüşmüş ve ne
yazık ki kamu kurumlarında olduğu kadar özel
sağlık hizmetlerinde de karşılığını aynı şekilde
bulmaya başlamıştır. Ne yazık ki yeni yetişen
kuşak bu durumu “yeni normal” olarak benimsemek eğilimindedir. Üstelik pandemi dönemiyle birlikte “yüz yüze” hekimliğin iyice tele-tıbba
evirilmesi hasta-hekim arasındaki insani dokunuşun ve empati anlayışının da ne yazık ki giderek
erimesine yol açmıştır. Öte yandan ülkemizdeki
değişim içinde ihmal edilmeyecek oranda hasta
ve yakınlarının hekime olumsuz yaklaşımlarına
ses çıkartılmaması ve diğer olumsuz gelişmeler
birçok hekimin mesleğinden soğumasına neden
olmaktadır.

BAŞAĞRILI HASTADA ÖYKÜ
Başağrısı ile başvuran hastanın poliklinik veya
muayenehane ya da aci koşullarında görülmesine
göre öykü alma özellikleri doğal olarak bazı farklar
gösterecektir. Acil koşullarında “akut başağrısı” ile
başvuran bir kişide önceliğimiz altta yatan ve ya-
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şamı tehdit eden bir nedeni dışlamak iken, poliklinik koşullarında gelen hastada daha çok hastanın
olasılıkla bir süredir var olan ve çoğunlukla yaşam
kalitesini bozan primer olma olasılığı yüksek bir
başağrısını, değişik nedenlerle ilişkili sekonder
ağrıları da göz önünde tutarak anlamak ve araştırmak, bu arada kişinin tedavisini planlamak olacaktır. Bu kitapta öyküden tanıya gidişte söz konusu tüm başağrıları ayrı bölümler halinde ve geniş
olarak ele alınmıştır. Dolayısı ile bu bölümde bu
ayrıntılara girmeden sadece başağrılı hastada öyküden tanıya giderken kişiyi nasıl sorguladığımı ve
düşündüğümü yıllara dayanan deneyimime dayanarak yüzeyel de olsa paylaşmaya çalışacağım.

Poliklinik veya muayenehane
koşullarında görülen hastada öykü
ve değerlendirme
Buradaki yaklaşımı hastanın en iyi sağlık sistemi koşullarında görüldüğünü varsayarak ve
nörolojik muayenenin en önemli unsurunun
öykü almak olduğunu anımsatarak aktarmaya
çalışacağım. Bilindiği gibi nörolojik değerlendirme hasta kapıdan girdiği anda başlamaktadır.
İlk ipuçlarımız o sırada kişinin bilinç durumu,
bakışları, yüz ifadesi, motor fonksiyonları (yürüme, denge, koordine hareketler), yerine geçerken gösterdiği davranış paterni ve ilk sözleri
olacaktır. Karşımızda oturan hasta ile öncellikle
tanışma-ısınma önemlidir. Ne yakınması olduğunu doğrudan sormadan kişinin adı, yaşı, doğum
ve şimdi yaşadığı yeri (göç/çevre koşulları/uyumu), medeni durumu (ailesel sorunlar?), eğitimi
(öğrenci/okuyamamış/terk veya mezun), mesleği ve işi (çalışma koşulları/ekonomik sorunlar?)
gibi demografik bilgileri “tanışma” yanında bize
klinik açıdan da ilk kıymetli verileri sağlayacaktır. Ardından hastanın yakınmasını-başağrısını
anlatmasını istemek ve bir süre karışmadan sorununu aktarmasını dinlemek uygun olacaktır.
Bu ön anlatımından sonra bu kez kısmen hastanın anlattıklarından yola çıkarak başağrısının
zamansal özellikleri - başlangıcı, gelişimi, seyri,
süresel özelliği (ataklar halinde gelmesi veya süreğen olması; saniyeler, dakikalar, saatler, günler
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sürmesi, gelişigüzel mi geldiği, mevsimsel ya da
dönemsel özellikler taşıyıp taşımadığı – kümeler
halinde gelip gelmediği, süreklilik göterip göstermediği) [Tablo-1], gün içinde hangi zaman
diliminde geldiği (herhangi bir zaman, gündüz,
gece – uykuda, uykunun erken saatlerinde veya
sabaha karşı? [Tablo-2]; güncel durumu; ağrının özellikleri – şiddeti, değişkenliği, anatomik
dağılımı (yarım, tüm baş-yaygın, göz-gözardı,
yüz, ense/boyun, omuz-sırta yayılması, noktasal, bölgesel, numuler, vb) [Tablo-3]; niteliği
(zonklayıcı, künt, basınç, ağırlık hissi, saplanıcı,
batıcı, patlayıcı veya kendi belirttiği farklı şekli),
ağrı öncesi prodrom düşündürtecek belirtilerin
varlığı [Premonitory symptoms] (dikkat-konsantrasyon güçlüğü, kelime bulmakta zorlanma, ruh
hali değişiklikleri, açlık hissi, tatlı yeme isteği, sık
idrara çıkma vb somatik semptomlar, yorgunluk
hissi [Migren>]); aura düşündürtecek belirtiler
(pozitif/negatif görsel semptomlar, yüz-el-beden
yarımında uyuşma, konuşma ilişkili ya da motor
semptomlar, vb); ağrıya eşlik eden ağrı-dışı diğer
belirtiler (fotofobi, fonofobi, osmofobi, bulantı,
kusma [Migren>], değişik otonom semptomlar
[Trigeminal otonomik sefaljiler>], ruh hali değişiklikleri ve benzer tetik etkenler, kötüleştiren
veya rahatlatan durumlar ve pozisyonel özelliklerine (yatarak ya da ayakta değişkenliğine) göre
değişim göstermesi [intrakraniyal hiper/hipotansiyon başağrıları>] ya da eforla, egzersizle kütüleşme gösterip göstermediğine [Tablo-4] yönelik boşlukları dolduracak sorulara yönelinmelidir
Bu arada hastanın daha önce aynı yakınmalarla başka hekimlere başvurup vurmadığı, ne tanılar aldığı ve ne gibi tedaviler verildiği öğrenilmelidir. Nadir olmayarak hastanın
bu başvuruşundan daha önce de başka
hekimlere başvurduğu ortaya çıkacaktır. Hasta
ne kadar çok hekime başvurmuşsa ağrının
kronik özellikler taşıdığı ve somatik-psikojenik
etkenlerin öne çıktığı farkedilecektir. Bununla
beraber doğru tanı konulamaması, ya da doğru
tedavi verilmemesi de çoklu hekim başvuruların
bir diğer nedenidir.
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Tablo-1: Başağrısının zamansal özelliklerine göre basit ayırıcı tanısı
Saniyeler sürmesi
• Nevraljiler
• İce-pick, stabbing ağrılar
• Trigeminal otonomik sefaljiler (SUNA; SUNCT, Paroksismal hemikraniya)
Dakikalar sürmesi
• Trigeminal otonomik sefaljiler (Paroksismal hemikraniya)
Saat – saatler (30-180 dk) sürmesi
• Trigeminal otonomik sefaljiler (küme)
Saatler / günler sürmesi
• Migren
• Episodik gerilim başağrısı
Sürekli (ayda 15 gün üstü) olması
• Kronik migren
• Kronik gerilim başağrısı
• Kötü ağrı kesici kullanımı başağrısı
• Somatizasyon başağrısı
• Hemikraniya kontinua

Tablo-2: Başağrısı-uyku ilişkisi - BA uykudan uyandırıyor mu?
Migren: Daha çok sabaha karşı (04-06); saatlerce sürer
Küme başağrısı: Uykunun ilk saatlerinde (00-02); 30-90 dk
Hipnik BA: Gecede bir-iki kez; 30-60 dk
Episodik Gerilim BA: Sabah uyandığında (06-07); saatler
Uyku Apne BA: Sabaha karşı-uyanırken; bir-iki saat?
KIBAS: Sabaha karşı, başlangıçta kısa süreli sonra gün içinde hafifleyerek / dalgalanarak sürme
Exploding Head Syndrome: Nadir- genellikle yaşlı kişilerde uykuya dalarken ya da uyanırken, ağrı olmadan
kafa içinde patlar gibi tanımlanan yüksek ses-uğultu hissi, kısa süreli
Hiçbiri kesin değil!!!

Tablo-3: Lokalizasyona göre başağrıları - yarım baş/yüz ağrıları
Migren (saatler – gün, genellikle uzadıkça tüm başa yayılım)
Trigeminal otonomik sefaljiler - Küme başağrısı (15 – 180 dk, gün içinde birkaç kez)
Trigeminal otonomik sefaljiler - Paroksismal hemikraniya, SUNCT; SUNA (saniyeler – dakikalar, gün içinde
birçok kez)
Trigeminal otonomik sefaljiler – hemikraniya kontinua – (sürekli)
İpsilateral göze ait ağrılar
İpsilateral paranazal sinüs akut inflamasyonları
İpsilateral otojen infeksiyonlar
İpsilateral diş infeksiyonları
İpsilateral intrakraniyal patolojiler (nadiren / genellikle ağrı yaygın)
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Tablo-4: Eforla & Egzersizle artan başağrıları
Migren
Öksürük başağrısı
(Primer) Egzersiz başağrısı
Cinsel ilişki ilişkili başağrıları
İntrakraniyal hipertansiyon ilişkili başağrıları
İntrakraniyal hipotansiyon / post ponksiyon başağrıları
İntrakraniyal enfeksiyon ile ilişkili başağrıları
Ekstrakraniyal (sistemik) enfeksiyon ile ilişkili başağrıları
Sistemik inflamatuar hastalıklara bağlı başağrıları
Kardiyak sefalji
Yüksek rakım ile ilişkili başağrıları

Bu bilgilerle birlikte daha önce verilmiş ya da
halen başağrısına yönelik kullandığı semptomatik ve profilaktik tedaviler ve yararlı olup olmadıkları öğrenilmeli, varsa ilaçlarla gelişmiş olan
yan etkiler ile ilaç kullanım özelikleri ve özellikle ağrı kesici kullanımı ayrıntılı sorgulanmalıdır.
Kronik (süregen) başağrısı varlığında ağrı kesici
kötü kullanımı ve yaşam koşullarında olumsuz
değişkenlerin olup olmadığı açığa çıkartılmalıdır.
Başağrısının çok sık geldiğini, ya da hergün
başağrısı çektiğini, ağrıyla yatıp kalktığını tanımlayan bir kişi çoğunlukla bu durumun uzun
süredir var olduğunu belirtecektir. Bu durumda
öncelikle başağrısının baştan beri mi kronik olduğu, yoksa daha önceleri seyrek olup (episodik) zaman içinde giderek sıklaştığı ve süregen
özellik kazandığı anlaşılmalıdır. Kronik başağrılarının özellikleri sorulduğunda nadir olmayarak
çok net olmamakla birlikte migrenöz özellikler
taşıdığı görülebilir. Bu migren ile uyumlu zonklama, hareketle artış, şiddetliliği, bulantı, kusma,
fotofonofobi gibi semptomların geçmişte daha
belirgin olduğu ama ağrı sıklaştıkça kısmen silindiği ve bazı ağrılı günlerde olmadığı öğrenilecektir. Kronik başağrılı kişilerin kayda değer bir
kısmı episodik migrenden kronik migrene dönüşmüş-evrilmiş kişilerdir. Nadir olmayarak bu
kişilerin önemli bir kısmında ağrı kesici ve diğer
semptomatik migren tedavilerinin (hergün birkaç tablet, hatta daha bile çok!) kötü kullanımın
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olduğu sorgulandıkça ortaya çıkacaktır. Kronik
başağrılı hastaların bir bölümü kronik kas gerilimi başağrısı olan kişilerdir. Bu kişilerin bir kısmında da kötü ağrı kesici kullanımı vardır. Kronik
başağrılı kişilerde çoğunlukla ağrının kronikleşmeye başladığı dönemlerde psikiyatrik nedenlerin yer aldığı gösterilebilir. Kronik başağrısı nedenleri arasında somatizasyon başağrılarını da
unutmamak gerekir. Dolayısı ile kronik başağrılı
hastaların psikiyatrik konsültasyonları ve değerlendirilmeleri önem taşır.
Başağrısına
özgün
öykünün
tamamlanmasından sonra kişinin öz ve soy
geçmişi her öyküde olduğu gibi alınmalı, özellikle
de bu aşamada kişinin psikolojik durumu özellikle
öğrenilmelidir. Çoğu primer başağrısında kişinin
ruh halinin ağrıyla ya da ağrının tetiklenmesi ve
artışı ile de yakın ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Kişinin yaşam alışkanlıkları, uyku düzeni,
beslenme alışkanlıkları, alkol ve sigara tüketimi,
madde kullanımı olup olmadığı da öğrenilmelidir. Hastanın başağrısı dışında eskiye dayanan ya
da halen var olan başka bir nörolojik ya da sistemik hastalığının olup olmadığı özellikle sekonder
başağrısı tanısı açısından önem taşımaktadır.
Bilinen kardiyo-serebral vasküler risk faktörleri
taşıyan ya da geçirilmiş iskemik kalp hastalığı ya
da serebro-vasküler olayı olan orta-ileri yaştaki kişilerde son günlerde ortaya çıkan ve artma
eğilimi gösteren bir başağrısının tanımlanması
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yeni gelişmekte olan bir serebro-vasküler olayın haberci “sentinel” ağrısını akla getirtmelidir.
Öte yandan sorgulamada öykü verileri açısından
sistemik vaskülitlerin, bağ dokusu hastalıklarının, spesifik ya da sistemik infeksiyonların (ve
güncel-post Covid/uzamış covid başağrısı?), metabolik-toksik hastalıkların varlığı dışlanmalıdır.
Fibromiyalji ve psikiyatrik sorunların belirlenmesinin tanı ve özellikle tedavi kararı alınırken
yönlendirici olacağı unutulmamalıdır. Bu arada
kullandığı ya da kullanmış olduğu ilaçların sorgulanması hem farklı bir hastalığın varlığını,
hem de doğrudan başağrısına yol açabilecek bir
nedeni ortaya çıkarabilir. Soy geçmiş özellikleri, ailenin diğer üyelerinde başağrısı sorulmalı,
migren ya da hemiplejik migren varlığının saptanmasının kişinin ağrısının tanısında ek bir ipucu olacağı unutulmamalıdır.
Öykü alırken hastanın yüz ifadesi hekime
önemli ipuçları verecektir. Endişeli, üzüntülü,
huzursuz bir yüz ifadesi, hastanın öykü sırasında
kendiliğinden ya da hekimin yönelteceği bazı
sorular sırasında gözlerinin yaşarması olayın
ek psikolojik boyutu hakkında önemli ipuçları
verecektir. Öte yandan uzun zamandır çektiği
başağrısının yaşamını kararttığını anlatırken bu
durumuyla ilişkisiz, umursamaz bir yüz ifadesi
anlatılan öykünün doğruluğunun sorgulanmasını gerektirecektir.
Öykünün sonuna gelirken çoğunlukla deneyimli bir hekim ağrının tanısına-ayırıcı tanısına
büyük ölçüde varmış olacaktır. Bu aşamada önce
başağrısı hastasına yönelik ek özellikleri de içeren nörolojik muayene ve sonrasında gerek görülürse özellikle sekonder nedenlerin dışlanması
amacıyla ek inceleme yöntemlerine (görüntüleme, rutin ve bazı durumlarda daha geniş ve nedene yönelik serolojik vb kan laboratuvar, özel
durumlarda BOS, daha nadir olarak nörofizyolojik ve genetik incelemelere) başvurulabilir.
Poliklinik / muayehane koşullarında görülen başağrılı hastaların büyük çoğunluğunda
tanı primer başağrısı, özellikle de migren veya

gerilim başağrısı ya da somatizasyon (sekonder!)
başağrısı olacaktır. Trigeminal otonomik sefaljiler ile daha nadir görülen primer başağrıları ile
başvurular bu ağrıların seyrekliği nedeni ile daha
sınırlı kalmaktadır. Ancak bu grup başağrılarının
tanısı kolay konamadığından hasta hekim hekim
dolaşabilmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi
daha önce hekime başvuru sayısının yüksekliğinin bir önemli nedeni de başağrısının kronikleşmesi ve psikojen etkenlerin katkısı hatta
önceliğidir. Bununla birlikte hasta da var olan
başağrısının değişimi ya da farklı bir ağrının eklenmesi gibi olasılıkların olabileceği unutulmamalıdır. Özetle, hekim kimi zaman hastasında
primer bir başağrısını öncelikle düşünse bile
ayırıcı tanı açısından ileri tetkiklere başvurabilir. Bazen görüntüleme (MRG, BT) yöntemlerine
başvurulması altta farklı ya da tesadüfi de olsa
saptanacak “sekonder” patolojileri dışlamak açısından önem taşıyabilir. Her ne kadar gereksiz
incelemelere başvurulmaması özellikle ekonomik nedenler (cost-effective) açısından önem
taşırsa da ne yazık ki günümüzün olumsuz sağlık
sistemi koşullarında (hastaya ayrılan muayene
süresinin kısalığı, hasta sayısının çokluğu, vb)
hekim ilerde hukuki açıdan bir sorun ile karşılaşmamak için bazen gerekmeyen tetkikleri isteme
durumunda kalabilmektedir.
Hastanın ilk muayenesi sonlandırıldığında
çoğu zaman başağrısına yönelik tedavisi de düzenlenmektedir. Verilen tedavi hakkında, gerçek beklentiler ve yan etkiler konusunda hasta
bilgilendirilmelidir. Tetkik istenmemiş bile olsa
hasta muhakkak verilen tedavinin etkisinin ortaya çıkması beklenen zamanın sonunda kontrole çağrılmalı, çoklu poliklinik servislerinde bile
olabildiğince aynı hekim tarafından görülmeli ve
tedavi yanıtı değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım
hem hasta açısından (güven, rahatlık, vb) hem
de hekim açısından (tanı ve tedavisini değerlendirerek öğrenme) büyük yarar taşımaktadır.
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Acil koşullarda akut başağrısı
ile başvuran hastada öykü ve
değerlendirme

işlenmektedir. Ancak burada böyle bir kişide nasıl yönlendirici bir öykü alınarak ayırıcı tanıya gidileceğini kısaca gözden geçireceğiz.

Acil servise “akut” başağrısı ile gelen bir kişi nadir olmayarak ya bilinen bir migren hastası olup,
bu kez ağrısı çok şiddetli olduğu ve her zamanki semptomatik tedavilerine rağmen ağrısının
geçmemesi ve artarak sürmesi, ya da ilk kez bu
denli şiddetli bir ağrının ortaya çıkması nedeni
ile gelen bir kişidir. Elbette acil servise başağrısı
ile gelen bir kişide bu tabloların dışında da birçok neden söz konusudur [Tablo-5]. Bu kitabın
ileriki bölümlerinde bu konu daha geniş olarak

Öncelikle başvuru nedeni olan “şiddetli” başağrısının başlangıç şekli ve gelişimi ile öyküye
başlamak uygundur. Bundan sonra hastanın
böyle bir ağrıyı ilk kez mi yaşadığı yoksa daha
önce de benzer şiddetli başağrısı atakları varlığı
ve benzer ağrıyla acil başvuruları olup olmadığı sorgulanmalıdır. Özellikle non-travmatik, çok
akut gelişmiş ve belirgin nörolojik bulguların eşlik etmediği ağrı durumlarında daha da uyanık
olmak gerekir. [Tablo-6].

Tablo-5: Hastalar niçin acil servise “Akut BA” ile başvururlar?
İlk kez böyle bir ağrının ortaya çıkması
Ağrı’nın şiddeti
Ağrının ani başlaması / birden çok şiddetlenmesi
Başağrısı olan bir kişide ağrıda farklılaşma
Ağrının beklenenden uzun sürmesi
İlaçlara yanıt alınmaması
İlaç yazdırma / bağımlılık
İlişkilerde ikincil kazançlar

Tablo-6: Akut başağrısı ile başvuran hastada sorgulama:
Başağrısının başlangıç şekli ve gelişimi
Geçmişe ait başağrısı öyküsü
Ağrının şiddeti ve özelliği
Ağrının lokalizasyonu ve yayılımı
Ağrıyı tetikleyen nedenlerin varlığı
Ağrıya öncelik veya eşlik eden semptomların varlığı
Özgeçmiş özellikleri - var olan diğer hastalıklar!

Ağrının çok ani başlaması, birden çok şiddetlenmesi ve saniyeler-dakikalar içinde tepe
noktasına çıkmış olması, kişinin ilk kez böyle bir
ağrıyı yaşamakta olması durumunda ve diğer
tehlike işaretlerinin varlığında [Tablo-7A&B] hekim hastanın herhangi bir nörolojik, fizik ve fundus muayenesi dahil nöro-oftalmolojik muayene bulgusu olmasa dahi böyle bir ağrının yaşamı
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tehdit eden bir etyolojiyle (subaraknoid kanama?) ilişkili olabileceğini düşünerek hemen gerekli araştırmalara başvurmalıdır. Başının içinde
ani bir patlama olduğundan söz eden (gök gürültüsü-yıldırımvari başağrısı – thunderclap headache), beraberinde bulantı, kusma, baş dönmesi,
görme bulanıklığı, aşırı ışık ve/veya ses duyarlılığı-rahatsızlığı (foto-fonofobi) ve bunun gibi
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başka nörolojik semptomlardan biri ya da birden
çoğunu tanımlayan kişilerde de gene aynı çekincelerle hemen yaşamı tehdit eden nedenler dışlanmalıdır [Tablo-8]. Kişinin demografik ve diğer
klinik özellikleri etyolojiye yönelik ek ipuçları verebilir. Boynundan başına doğru aniden yayılan
şiddetli bir ağrının varlığından söz eden genç bir
kişide arteryel disseksiyon, postpartum dönemde şiddetli akut başağrısı ile gelen sigara içen bir
kadında serebral ven trombozu ayırıcı tanıya dahil edilmelidir.
Bilinen migren, vd primer başağrılı bir hasta
bu kez “ağrısının farklı olduğunu” ve yukarıda sıraladığımız özelliklerin herhangi birinin varlığından da söz ediyorsa akut primer başağrısı atağı
tanısına önce yaşamı tehdit eden durumların
dışlanması yoluna gidilmelidir. Nitekim migrenli
bir kişinin de herhangi başka bir kişi kadar anevrizma kanaması ya da diğer yaşamı tehdit edecek durumlarla karşılaşma olasılığı olduğu göz
ardı edilmemelidir.
Her ne kadar ülkemizde var olan bir aşı türü
olmasa bile pandemi Covid-19 dönemindeki

aşılardan adeno-virüs vektör özellikli aşı sonrası akut şiddetli başağrısı öncelikle venöz sinüs
trombozu ya da diğer koagülasyon bozukluğuna
bağlı olayları düşündürtmelidir.
Sistemik bir infeksiyonu olan duyarlı kişilerde
toksik-vasküler nedenli şiddetli başağrıları genel
tabloya eşlik edebileceği gibi bazen ana semptom olarak bile tanımlanabilir. Dolayısı ile acil
serviste de hasta bilinen ya da yeni gelişmekte
olan bir sistemik hastalık ve onla ilişkili belirtiler
açısından sorgulanmalıdır. Yakın zamanda ortaya çıkan ateş, terleme, eklem ağrıları, oral aftlar,
solunum sorunları, aşırı halsizlik-düşkünlük halinin varlığı hekimi uyarmalıdır. Sistemik vaskülitler, bağ dokusu hastalıkları ve değişik enfeksiyonlar sırasında gelişen başağrıları kimi zaman
ciddi intrakraniyal patolojilere işaret edebilir.
Bu hastalarda ağrı süper-akut olmaktan ziyade
genellikle saatler-gün içinde giderek şiddetlenmekte ve tepe noktasına ulaşması bir subaraknoid kanama hastası kadar ani olmayabilmektedir. Kliniğe yansıyan bir muayene bulgusunun
olmaması hekimi asla rahatlatmamalıdır.

Tablo-7A: Akut başağrısı ile başvuran hastada “tehlike işaretleri”
Akut başağrısı ile başvuran hastanın ağrısında;
• kişinin yaşamında hissettiği ilk / en şiddetli başağrısı olması
• çok ani başlaması
• gökgürültüsü – yıldırımvari başlangıç göstermesi
• orta-ileri yaşta (>50 yaş) ilk kez ortaya çıkması
• önceden varolup zaman içinde değişim göstermesi
• fiziksel aktivite, öksürme vb ile başlaması / artması
• yakın zamanda başlayıp giderek artması
ve/veya FM & NM’de (+) bulgularla karşılaşılması
özelliklerinden biri varsa “yaşamı tehdit eden bir nedenin” dışlanmasını gerektirir...

Tablo 7B: Acil servise “akut /subakut başağrısı” ile başvuran bir kişide nelere dikkat etmeli – bazı
ipuçları?
Uyku ile ilişki: Migren veya küme başağrısı ile uyumlu öyküsü olmayan kişinin yakın zamanda gece aniden
(SAK?) veya sabah (intrakraniyal hipertansiyon – kitle olasılığı!) uykudan şiddetli başağrısı ile uyanması
Sistemik semptomların varlığı: Ateş, kilo kaybı veya bilinen sistemik infeksiyon veya hastalıkların varlığı
(toksik-vasküler başağrısı; menenjit/meningo-ensefalit)
Nörolojik başka semptomların varlığı veya belirtiler: Kişilik veya davranış değişiklikleri (viral ensefalit/
frontal tümör varlığı?), bilinç bulanıklığı, taraf seçici bulgular veya başka bir nörolojik defisit ile karşılaşılması
durumunda “yaşamı tehdit eden bir nedenin” dışlanması gerekir...
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Kimi zaman akut paranazal sinüs infeksiyonları (özellkle akut etmoidit, çocuklarda akut
sfenoid sinüs inflamasyonu, frontal, maksilller
akut sinüzitler), akut veya intrakraniyal komplikasyonlu otojen infeksiyonlar (otitis eksterna,
otitis media, mastoidit, epidural ampiyem, serebral abse, menenjit); akut glokom krizi ve gözü
etkileyen diğer patolojilerin, gömük yirmi yaş
dişi, pulpit, apikal veya diğer diş infeksiyonları
ve diğer kraniyofasiyal patolojilerin; diğer bulguları çok açık olarak göstermeden de akut ve
çok şiddetli ağrı ile kişiyi acile getirebilecekleri
unutulmamalıdır.
Tüm bu olasılıklar düşünüldüğünde hastalarda genel laboratuvar ile birlikte görüntüleme
(öncelikle BT, özel durumlarda MRG, BTA/MRA,

MRV), görüntüleme sonrası duruma göre LP/
BOS incelemesine gidilmesi planlanmalıdır.
Acil servise başağrısı nedeni ile başvuran
hastanın bilinen primer başağrısı hastası olması, benzer ağrılarla daha önce de acil başvuruları olduğunun öğrenilmesi, bu ağrısının da daha
yavaş başlayarak saatler içinde giderek artması,
stress veya başkaca bilinen tetik faktörlerle ilişkisinin tanımlanması, tam normal bir nörolojik,
nöro-oftalmolojik ve fizik (tansiyon, kardiyovasküler) muayenenin varlığı her ne kadar hekimi
kısmen rahatlatsa bile gene de dikkatli olunmalı
ve ağrı tedavisinden sonra hasta bir süre göz altında tutulmalı ve ancak düzeldikten sonra evine
yollanmalıdır.

Tablo-8: "Akut Başağrısı”nın ayırıcı tanısında önemli olasılıklar
SAK
Serviko-sefalik arteryel disseksiyon
Serebral venöz sinus trombozu
Akut pituiter apopleksi
Spontan intrakraniayal hipotansiyon
Santral sinir sistemi enfeksiyonu
Benign (idiyopatik) “Gökgürültüsü” başağrısı
Benign perimezensefalik SAK
Akut hipertansif kriz – (Hipertansif ensefalopati vd PRES nedenleri)
Santral sinir sisteminin reversibl-benign anjiopatisi
Orgazmik başağrısı
Kafaiçi basınç artışına / azalmasına yol açan nedenler
Yaşlıların non-travmatik subdural hematomları
III.ventrikül kolloid kisti
Exploding Head Syndrome
Kraniyal - temporal arterit
Akut glokom krizi
Akut sinüs inflamasyonu
Akut sistemik infeksiyonlar
Feokromositoma vd hipertansif krizler
Metabolik bozukluklar ve toksik nedenler
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Yaşamı tehdit eden nedenlerin yanında, psikojen nedenler, ikincil kazançlar, her ne kadar
bu durum ülkemizde daha sınırlı olmakla birlikte ilaç bağımlılığı (opioid veya psikiyatrik vd bağımlılık oluşturan ilaçları alabilme/yazdırabilme
amaçlı) acile başağrısı-ağrı ile başvuru nedenleri
arasında yer alabilmektedir. Dolayısı ile bu olasılıklar da öykü alırken göz önünde tutulmalıdır.

Nadir olmayarak hasta acile geldiğinde yanında ona eşlik eden bir aile ferdi veya onu iyi
tanıyan bir arkadaşı varsa hekim kişiden öyküyü
aldıktan sonra ona da bilgileri doğrulama ve ek
bilgi almaya yönelik sorular sorarak öykü-ilişkili
ayırıcı tanı açısından ek bilgi alabilir.
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Başağrılı Hastada
Tanı ve Tetkikler

Figen GÖKÇAY1

GIRIŞ
Başağrısı pratik hekimlikte çok sık karşılaşılan bir yakınmadır. Tüm dünyada 3 milyar insan başağrısından yakınmaktadır. Başağrısı yakınması
ile hekime başvuran hastadan veya hasta yakınından alınacak anamnez
tanının temelini oluşturur. Bu nedenle hastaya yeterli zaman ayırıp iyi
anamnez almak, primer veya sekonder baş ağrılarının ayrımında önemli olur ve hekimin gereksiz tetkiklerden kaçınmasını ve diğer taraftan
sekonder başağrısı tanısının hızlıca konulmasını sağlar. Standart yaklaşım tüm hastalarda uyarıcı belirtileri iyi ayırt etmektir. İlk kez başağrısı
olan bir hasta veya geçmişte primer başağrısı öyküsü olan bir hastada
başağrısı paterninin değişimi hekim için uyarıcı olmalıdır. Primer başağrıları tüm başağrılarının % 90 nı oluşturmaktadır. Primer başağrılarının
belirlenmiş tanı kriterleri tanı koymada hekime yol gösterir. Uluslararası başağrısı topluluğunun son klasifikasyonu olan ICDH -3 basımında
tüm başağrılarının tanı kriterleri tekrar gözden geçirilmiş, hekimler arasında başağrısı tanılarında standardizasyon sağlanması amaçlanmıştır.
Tanıya doğru yaklaşım, uygun tetkiklerin istenmesi ve yorumlanması
sonucu doğru tedavi olanağı ve ayrıca primer başağrılarında başağrısı
ile ilişkili iş görmezliklerin de azalması sağlanmaktadır.

Anamnez başağrısı tanısının
temelini oluşturmaktadır.
Hastadan alınan iyi bir
öykü primer ve sekonder
başağrılarının ayrımını
sağlamaktadır. Başağrısı
olgularının % 90’ı primer
başağrısı hastasıdır.

BAŞAĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI
Uluslararası Başağrısı Topluluğunun 2018 yılında yayınlanan sınıflandırmasının ana başlıkları şu şekildedir.
1

Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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A. Primer başağrıları
1. Migren
2. Gerilim tipi başağrısı
3. Trigeminal otonomik baş ağrıları
4. Diğer primer başağrısı sendromları

B. Sekonder başağrıları
5. Baş ve /veya boyun travmasına bağlı başağrısı
6. Kraniyal veya servikal damarsal bozukluklara bağlı başağrısı
7. Damarsal olmayan intrakraniyal bozukluklara bağlı başağrıları
8. Madde kullanımı veya kesilmesine bağlı başağrısı
9. Enfeksiyona bağlı başağrısı
10. Homeostaz bozukluğuna bağlı başağrısı
11. Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, ağız ya da diğer
yüz veya kraniyal yapıların bozukluklarına bağlı başağrısı ya da yüz
ağrısı
12. Psikiyatrik bozukluklara bağlı başağrısı

C. Ağrılı kraniyal nöropatiler, diğer yüz ağrıları ve
diğer başağrıları
13. Ağrılı kraniyal nöropatiler ve diğer yüz ağrıları
14. Diğer başağrısı bozuklukları (sınıflandırılamayan)
Primer baş ağrıları santral sinir sistemi ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olmayan başağrılarıdır.
Sekonder baş ağrıları ise sistemik veya santral sinir sistemi patolojilerine sekonder ortaya çıkan baş ağrılarını tanımlar. Hızlı tanı çoğu
zaman yaşamsal önem taşır. Yakın zamansal ilişkili bir nedenin tedavisi
veya kendiliğinden düzelmesi ile başağrısının ortadan kalkması gerekir.
İlerleyici patolojilerde ise başağrısı tedaviye dirençlidir.

Sekonder başağrısı düşündüren öykü özellikleri
Bazı özellikler sekonder
başağrılarının tanısında
yönlendirici olur.
“Yaşamımdaki en şiddetli
başağrısı” gibi.

Yeni başlayan akut ve çok şiddetli başağrısı
Başağrısının 10 yaşından önce, 50 yaşından sonra başlaması
Özellikle çocuklarda olmak üzere başağrısının oksipital yerleşimi
Son 6 ay içinde başlayan ve devamlılık gösteren, tedaviye dirençli
başağrısı
Hastada mevcut malignite tanısı
Hastada mevcut sistemik hastalık tanısı
Hastanın yaşamındaki “en şiddetli başağrısı” tanımı
Gebelik ve doğum sonrası ilk 6 haftada ortaya çıkan başağrısı
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Fiziksel aktivite, ıkınma veya öksürme gibi işlevler sırasında ortaya
çıkan başağrısı
Başağrısının postural özelliği (ayakta veya yatarken ortaya çıkması)
Dirençli kusmaların eşlik etmesi

Fizik ve nörolojik bakı
Primer başağrılarında normaldir. Başağrısı kontrolünde başarısızlık varsa ilaç aşırı kullanımı veya yanlış tanı akla gelmeli ve hasta tekrar sorgulanmalı ve izlenmelidir.

Sekonder başağrısını düşündüren bulgular
Bilinç bozukluğu, senkop
Epileptik nöbet
Fokal nörolojik bulgu
Papilödem, subhyaloid hemoraji
Ateş, ense sertliği

Ayrıntılı nörolojik muayene
yapılmalı ve ipuçları iyi
değerlendirilmelidir.

Halsizlik
Kilo kaybı
Pupil tutulumunun eşlik ettiği 3.KS tutulumu
Horner sendromu
5. ve 7. KS tutuluşları baş boyun malignitelerinin perinöral yayılımları açısından gözden kaçmamalıdır.
Özetle; öykü ve muayene ile saptanacak özellikler yönüyle SNOOP4
kısaltması (S: sistemik semptomlar ve sekonder hastalıklar; N: Nörolojik semptom ve bulgular; O: onset; O: older age; P1: pozisyonel, P2:
prior history; P3: pregnancy, postpartum; P4: presipitasyon (valsalva
ile uyarılma) hekim için mortalite ve morbiditeye neden olabilecek sekonder nedenler açısından uyarıcı olabilir. Son zamanlarda bu kısaltma
SNOOP10 olarak genişletilmiş ve ilaç aşırı kullanım başağrısı ve post
travmatik başağrıları gibi yaşamı tehdit etmeyen durumları da içermektedir. Sekonder başağrılarının dışlandığı ve primer başağrısı olarak
düşünülen bir hastada ağrı özelliklerine göre düşünülebilecek tanılar;

Sürekli başağrıları
Kronik migren
Kronik gerilim tipi başağrısı
Yeni ortaya çıkmış kalıcı günlük başağrısı

En az 3 aydan beri
başağrıları varsa başağrısı
süreklilik kazanmış anlamına
gelmektedir.

Hemikraniya kontinüa
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Paroksismal başağrıları
Ağrı atakları saatler-günler süren
Migren 4-72 saat (çocuklarda 2-72 saat)
Epizodik gerilim başağrısı 30 dk-7 gün

Ağrı atakları dakikalar-saatler süren
Küme başağrısı 15dk-3 saat
Hipnik başağrısı 15dk-4 saat
Gökgürültüsü başağrısı 1 dk dan kısa sürede maksimum şiddete ulaşır ve 5 dk veya daha fazla sürer

Ağrı atakları saniyeler-dakikalar süren
Paroksismal hemikraniya 2-30 dk
SUNCT (kısa süreli otonomik belirtili tek taraflı nevraljiye benzer başağrısı) 1-600sn
Kraniyal nevraljiler (trigeminal nevralji) sn-2dk.
Primer öksürük başağrısı 1sn-120 dk
Primer saplanıcı başağrısı 3sn-120 sn

Otonomik belirtilerin eşlik ettiği başağrıları
Başağrısı ile birlikte göz yaşarması, gözde kızarma, yüzde terleme renk
değişikliği, göz kapaklarında şişme, miyozis, pitozis, burun tıkanıklığı ve
akıntısı gibi otonom belirtilerden biri veya bir kaçı varsa aşağıdaki tanılar düşünülmelidir.
Küme başağrısı 15-180 dk (erkeklerde daha sık)
Paroksismal hemikranya 2-30 dk (kadınlarda daha sık)
Hemikraniya kontinüa (sürekli)
SUNCT (kısa süreli tek taraflı nevraljiye benzer başağrısı, konjonktival kızarıklık ve gözyaşı birlikteliği)
SUNA (kısa süreli otonomik belirtili tek taraflı nevraljiye benzer başağrısı)
Migrende de otonomik belirtiler eşlik edebilir. Bulantı, kusma, diare, poliüri, daha az oranda göz kapağı ödemi, konjonktival enjeksiyon,
lakrimasyon ve pitoz görülebilen otonomik belirtilerdir. Ancak migrende ağrı daha ön plandadır.

İleri yaşlarda başlayan başağrıları
İleri yaş başağrıları
sekonder başağrıları olarak
değerlendirilmeli ve ayrıntılı
inceleme planlanmalıdır.
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Primer olabilirse de, sekonder olma olasılığının yüksek olması açısından dikkatle ele alınmalıdır. Yeni başlayan bir başağrısı sekonder nedenler açısından kuşku uyandırmalıdır. Öncelikle YKO (tm, kanama gibi)
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ve temporal arterit dışlanmalıdır. İlaçlara bağlı
başağrıları da dikkate alınmalıdır. Primer başağrıları ileri yaştaki hastaların 2/3 de görülür.

Primer başağrıları:
Hemikraniya kontinua (ort. 40 yaş)
Hipnik başağrısı (50 yaş ↑)
SUNCT (Kısa süreli tek taraflı otonom belirtili
nevraljiye benzer başağrısı) (ort. 50 yaş)
Primer öksürük başağrısı (genellikle 40 yaş↑)
Trigeminal nevralji (genellikle 50 yaş↑)
Migren, ender de olsa (%2) 65 yaşından sonra ortaya çıkabilir
Gerilim başağrısı, hastaların % 10 da 50 yaşından sonra görülebilir

PRİMER BAŞAĞRILARI VE KLİNİK
ÖZELLİKLERİ
1. Migren
1.1 Aurasız migren
1.2 Auralı migren
1.3 Kronik migren
1.4 Migren komplikasyonları
1.5 Olası migren
1.6 Migrenle ilişkili epizodik sendromlar
Ataklarla seyreden migren başağrılarında
atak süresi 4-72 saattir. Migren için hemikraniya
tipik olsa da ağrı bilateral de olabilir. Erişkinlere
göre çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda bilateraldir. Geç adölesan ve erken erişkinlikte tek
taraflı ağrı görülebilir. Bir grup hastada ağrının
fasiyal lokalizasyonu nedeniyle literatürde “fasiyal migren” tanımlaması olsa da bu hastaların
migrenin subgrubu olması ile ilişkili kanıt yoktur.
Ağrılar genellikle zonklayıcı özellikte olup hastalar tarafından orta veya şiddetli olarak tanımlanır. Atak sırasında fiziksel aktivite başağrısını artırır. Başağrısına bulantı, kusma ve foto-fonofobi

eşlik eder. Tanımlanan özelliklerdeki başağrısı
atakları henüz 1-2 kez olduğunda semptomatik
migren benzeri sekonder başağrılarını dışlamak
gerekir. Sekonder nedenler dışlandığında olası
migren tanımlaması daha uygun olacaktır. Yukarıda söz edilen özelliklerde en az 5 kez başağrısı
deneyimi tanımlayan hastalar migren tanısı alır.
Migren başağrılarının lokalizasyonu genellikle
frontotemporal ve periorbitaldir. Bu nedenle
özellikle çocuklarda oksipital yerleşimli başağrılarında sekonder başağrısı dışlanmalıdır. Kadınlarda aurasız migren çoğu kez mensturasyonla
da ilişkilidir. Mensturasyon tetikleyici bir faktördür. IHS 2018 de yayımlanan 3. basımının appendix bölümünde auralı migren ataklarında da
menstürasyonla ilişkili subgruplar önerilmiştir.
Migren başağrılarının %80-85 i aurasız migren
iken % 15-20 si auralı migrendir. Aura, başağrısı
başlamadan önce başlayan ve dakikalar süren
(5-20 dakika) ve 60 dakika içinde kaybolan geçici
fokal nörolojik semptomlardır. Aura semptomları; görsel, duysal, motor, lisan ve beyin sapı
bozukluklarını içerir. Aura sırasında üç semptom
oluşursa auranın kabul edilebilir maksimal süresi 3x60 dakikadır. Motor semptomlar 72 saate kadar sürebilir. Migren atağında, ağrı öncesi
(prodrom) veya sonrası (postdrom) dönemde
bazı davranış ve ruhsal durum değişiklikleri olabilir.
Kronik migren, IHS sınıflamasında son 3 aydır
en az 8 günü migren olmak üzere ayda 15 günden fazla başağrısını tanımlar ve epizodik migrenden gelişir. İlaç aşırı kullanımı kronik migren
gelişiminin en önemli nedenlerinden birisidir.
Kronik migrenin yanı sıra ilaç aşırı kullanımı söz
konusu ise hastada her iki tanı birlikte düşünülmelidir. Migren komplikasyonlarından olan migren statusu ise 72 saatten uzun süren ağrıyı tanımlar. Migrenin diğer komplikasyonları infarkt
olmaksızın ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migren
aurasının tetiklediği nöbet (migralepsi) olarak
tanımlanmıştır.
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2. Gerilim tipi başağrısı

Paroksismal hemikraniya

En sık görülen primer başağrılarıdır. Dünyada
yaklaşık 1.89 milyar kişide gerilim tipi başağrısı
var iken migrenli hasta sayısı 1.04 milyar olarak
bildirilmiştir. Epizodik (seyrek epizodik, sık epizodik) ve kronik subtipleri vardır. Ağrı genellikle
yaygın iki taraflı oksipital veya frontal bölgede
belirli, bazen çember gibi başı sarar özelliktedir.
Künt, sıkıştırıcı tarzdadır, hafif veya orta şiddette
olabilir.

Ataklar şiddetli, tek taraflı orbital, supraorbital,
temporal yerleşimli 2-30 dakika sürelidir. Ağrının
özellikleri ve eşlikçileri küme başağrısı ile benzer
özelliktedir. Kadınlarda daha sıktır. İndometasine yanıt çok iyidir. Atak sıklığı günde 1-2 /pek
çok kere olabilir. Epizodik formu dışında ağrısız
dönemlerin olmadığı kronik formu da vardır.

Fiziksel ve günlük aktiviteyi engellemez. Bulantı ve kusma gibi ağrıya eşlik eden bulgular
genellikle yoktur. Fotofobi veya fonofobi gibi
semptomlardan biri eşlik edebilir.

3. Küme başağrısı ve diğer
trigeminootonomik başağrıları

Ağrı atakları, hastalığın aktif olduğu dönemlerde günde en az bir kez olan tek taraflı orta veya
şiddetli, saniyeler ve dakikalarca süren özellik
gösterir. Genellikle gözyaşı ve ipsilateral gözde
kızarma ile birliktedir.

3.1. Küme başağrısı

Hemikraniya kontünya

3.2. Paroksismal hemikraniya

Israrlı, tek taraflı başağrılarına ipsilateral konjonktival yaşarma, kızarma, nazal konjesyon,
lakrimasyon, rinore, yüzde terleme, miozis, ptoz
eşlik eder. Başağrısı en az 3 aydır var olmalıdır.
İndometasine yanıtlıdır.

3.3. Konjonktival kanlanma ve yaşarmalı kısa
süreli tek taraflı nöraljiform başağrısı
3.4. Hemikraniya kontünia
3.5. Olası trigeminal otonomik sefaljiler

Küme başağrısı
Günde 1‐8 kez tekrarlayan, sıklıkla gece uykudan
uyandıran çok şiddetli, batıcı, oyucu özellikte
bir ağrıdır. Her zaman aynı göz çevresine lokalize olan orbital, supraorbital ve/veya temporal
ağrı ortalama 1 saat (15‐180 dak) sürer. İpsilateral otonomik bulgular (ipsilateral konjunktival
kanlanma ve/veya göz yaşarması, nazal konjesyon ve/ veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi,
alın ve yüzde terleme, miyozis ve/veya pitozis)
eşlik eder. Küme başağrısının epizodik (%85) ve
ağrısız dönemlerin olmadığı kronik form (%15)
olmak üzere iki tipi vardır. Epizodik küme başağrısında ağrılı dönemleri en az 3 ay süren ağrısız
dönemler izler.
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Konjunktival kanlanma ve
yaşarmalı kısa süreli tek yanlı
nevraljiform başağrısı (SUNCT )

4. Diğer primer başağrıları
4.1 Primer öksürük başağrısı
4.2 Primer ekzersiz başağrısı
4.3 Primer seksüel aktivite ile ilişkili başağrısı
4.4 Primer gökgürültüsü başağrısı
4.5 Soğuk uyaranı başağrısı
4.6 Dışarıdan uygulanan basınca bağlı başağrısı
4.7 Primer saplanıcı başağrısı
4.8 Nummüler başağrısı
4.9 Hipnik başağrısı
4.10 Yeni günlük ısrarlı başağrısı
Bu bölümde yer alan primer başağrılarının
semptomatik nedeni de olabileceği için gerekli
görüntüleme ve diğer uygun testler ile değerlendirilmelidir.

Başağrılı Hastada Tanı ve Tetkikler

Primer öksürük başağrısı
Öksürme ve valsalva manevrası (ıkınma vb) ile
ortaya çıkan başağrılarıdır. Öncelikle intrakraniyal patoloji dışlanmalıdır. Ani başlar, 1 saniye-2
saat sürelidir. Ağrının lokalizasyonu genellikle
bilateral ve posterior bölgededir. Temel olarak
40 yaş üzerinde görülür. İndometasine yanıtlı
başağrılarıdır.

Primer ekzersiz başağrısı

id kisti, intrakraniyal hipotansiyon, akut sinüzit
(barotravma ile ilişkili) de akla gelmelidir.

Soğuk uyaranı başağrısı
Başa eksternal uygulanan, ağızdan gıdalarla alınan veya inhale edilen soğuk uyaranın neden
olduğu, uyaranın ortadan kalkması ile (eksternal
soğuk temasında 30 dakika, inhalasyonla veya
sindirimle olan soğuk uyaranında 10 dakikada)
kaybolan jeneralize başağrısıdır.

Herhangi bir fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında ortaya çıkan başağılarıdır. Özellikle sıcak
ortam ve yüksek yerlerde belirgin olur. Başağrısı
zonklayıcı özelliktedir. Çoğu zaman 5 dakikadan
kısa sürer. 48 saatten fazla sürmez. İlk kez ortaya
çıktığında disseksiyon, SAK ve reversibl serebral
vazokonstriksiyon (RCVS) dışlanmalıdır.

Dışarıdan uygulanan basınca bağlı
başağrısı

Primer cinsel eylemle ilişkili
başağrısı

Primer saplanıcı başağrısı

Cinsel ilişki ile ortaya çıkan şiddeti giderek artan
ve orgazm sırasında ani şiddetli patlayıcı başağrısıdır. Ağrı başta dolgunluk şeklindedir. Genellikle
1 dakika ile 24 saat arası şiddetli olarak, 72 saate
kadar da ılımlı şiddette sürer. Genellikle bilateral
diffüz veya oksipital yerleşimlidir. Otonomik, vejetatif semptomlar eşlik etmez. Bilinç bozukluğu
yoktur. İlk kez olduğunda subaraknoid kanama
ve arteriyel disseksiyon ve reversibl vazokonstruksiyon sendromu (RCVS) dışlanmalıdır.

Primer gökgürültüsü başağrısı
Ani başlangıçlı, 1 dakikada maksimum şiddete ulaşan 5 dakika veya daha fazla süren aşırı
şiddetli başağrısıdır. Rüptüre anevrizmayı taklit
eder. Olası sekonder nedeni dışlamak oldukça
zorunludur. Sıklıkla intraserebral hemoraji, serebral venöz tromboz, rüptüre olmamış vasküler
malformasyon (çoğu kez anevrizmalar), arteriyel
disseksiyonlar, reverzibl serebral vazokonstruksiyon sendromu (RCVS) ve hipofizer kanamalar
gibi ciddi serebrovasküler patolojilerle ilişkili
olması nedeniyle bu patolojilerin dışlanması
zorunludur. Ayrıca menenjit, 3. ventrikül kollo-

Kompresyon ve traksiyonun oluşturduğu fizyolojik uyaranla ortaya çıkan primer başağrısıdır.
Uyaranla 1 saat içinde oluşurken, uyaran ortadan kalktıktan sonra 1 saat içinde kaybolur.

Spontan olarak oluşan birkaç saniye süreli gün
içinde tek veya birden fazla olan lokalize saplanıcı başağrılarıdır. Otonomik semptomlar eşlik
etmez. Sıklıkla trigeminal sinirin ilk dalı dağılımında (orbita, temporal ve pariyetal) bölgelerde
görülür. Lokalizasyonu değişir. Aynı yere lokalize
olma eğiliminde olanlarda etkilenen kraniyal
sinir dağılımın alanında yapısal değişiklikler dışlanmalıdır. Sıklıkla migren ve küme başağrısı
olan kişilerde bildirilmektedir

Nummüler başağrısı
Kafa derisinde genellikle parietal bölgede olmak
üzere farklı lokalizasyonlarda tanımlanan yuvarlak veya elips şeklinde bir alanda hissedilen
genellikle hafif veya orta şiddette başağrıdır. Başağrılı alanda hipoestezi, dizestezi, parestezi de
tanımlanır. Yapısal, dermatolojik lezyonlar öykü,
fizik muayene ve uygun tetkiklerle dışlanmalıdır.

Hipnik başağrısı
Sadece uykuda ortaya çıkan ve hastayı uyandıran genellikle 15 dakika - 4 saat süren yaygın
veya tek taraflı, hafif veya orta şiddetli, künt
başağrısı ataklarıdır. Otonomik semptomlar ve
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huzursuzluk eşlik etmez. Genellikle 50 yaşından
sonra görülür. MRG de hipotalamusta gri madde volüm azalması gösterilmiştir. Lityum, kafein,
melatonin ve indometasin etkin tedaviler olarak
bildirilmektedir. Serebral organik patolojiler dışlanmalıdır.

Yeni günlük ısrarlı başağrısı
Başlangıç tarihi net olarak ifade edilebilen ve
hergün olan ısrarlı başağrısıdır. Ağrının karakteristik özellikleri yoktur. Migren veya gerilim tipi
başağrısı özellikleri gösterebilir. Üç aydan fazla
sürebilir. Birkaç ay içinde kendiliğinden tedavisiz
düzelen şekli, agressif tıbbi tedaviye rağmen dirençli olan şekli olmak üzere iki şekli vardır.

İlaç aşırı kullanım başağrısı
Başağrısı nedeniyle 3 ay veya daha uzun süreden beri düzenli şekilde akut veya semptomatik
ağrı kesici (basit analjezik, non-steroid antiinflamatuvar, ergot preparatları, triptanlar) kullanımı
kronik günlük başağrısına neden olur. Hastaların
bu konuda mutlak uyarılmaları ve başağrılarının
profilaktik tedavi ile kontrol altına alınarak ağrı
kesici kullanma sıklığının azaltılması gerekir.

Başağrısı ile gelen hastada; ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken hastalıklar ve verilen bilgilere
göre pratikte karşılaşabileceğimiz bazı “örnek”
durumlar aşağıda verilmiştir.
Akut, şiddetli, kısa sürede yerleşmiş, kişinin
yaşamındaki en şiddetli ağrı olarak tanımlanan,
ayrıca fiziksel aktivite ile ilişki tanımlanan başağrılarında:
Subaraknoid kanama, AVM, kitle içine kanama
Baş‐boyun travması ile ilişkili başağrılarında:
kafa içi hematomlar ve boyun damarlarında
disseksiyon
Sıklık ve şiddeti giderek artan başağrısında:
İntrakraniyal basınç artışı, intrakraniyal tümör, kronik subdural hematom veya ilaç aşırı
kullanımı başağrısı
Öksürme‐ıkınma gibi durumlarla ilişkili başağrısı:
kafa içi basınç artışı ve kraniyo‐vertebral birleşme anomalileri

Trigeminal nevralji

Yatar pozisyonda artan başağrısı:

Ağrı, batıcı, vurucu ya da elektrik çarpması gibi
ve çok şiddetlidir. Saniyeler ile 2 dakika arasında
sürer.

Ayağa kalkınca artan başağrısı:

Genellikle tek taraflı ve 5. sinirin üç dalından
özellikle 2. ve 3. dal dağılımındadır. Yüzde ve çenede uyarıların ağrıyı ortaya çıkardığı tetikleyici
noktalar bulunmaktadır. Uyarıcılar, konuşma,
çiğneme, yüz yıkama, diş fırçalama, traş olma,
yüz hareketleri ve soğuk hava olabilir. Yaklaşık %
50’sinde en az 6 ay içerisinde spontan düzelme
gözlenir.
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kafa içi basınç artışı
kafa içi basınç düşüklüğü
50 yaş sonrası temporal bölgede ağrı ile birlikte temporal arter hassasiyeti, sistemik belirtilerin varlığı ve sedimantasyon yüksekliği:
Temporal arterit
İmmün sistemi etkileyen hastalığı olan kişilerde ortaya çıkan yeni başağrıları:
menenjit, intrakraniyal enfeksiyonlar, beyin
absesi veya kafa içi yer kaplayıcı kitle

Başağrılı Hastada Tanı ve Tetkikler

Tetkikler
Primer başağrılarında biyokimya, görüntüleme tetkiklerinin ve EEG incelemesinin tanısal değeri yoktur.
Nörogörüntüleme ve diğer tetkikler, sekonder başağrılarını düşündüren durumların (başağrısı özellikleri, anormal fizik ve nörolojik muayene) varlığında istenmelidir.

Primer başağrılarında EEG
ve görüntülemenin tanısal
değeri yoktur. Ön tanıya
göre ileri görüntüleme
yöntemleri ve tanıya spesifik
inceleme yöntemleri
planlanmalıdır.

TABLO 2. BAŞAĞRILI HASTADA ÖRNEK KLİNİK TABLO VE TETKİKLER
Klinik Tetkikler
Subaraknoid Kanama

BT, LP, serebral anjiyografi (DSA)

İskemik Beyin Damar Hastalıkları
İntraparankimal Kanama
Subdural/ Epidural Kanama
Servikal Arter Disseksiyonu
Temporal Arterit
MSS Enfeksiyonları
Sinüzit

BT, MRG, MRA, MR venografi
BT, MRG
BT, MRG
Doppler, MRG, BTA; MRA, serebral anjiyografi
Sedimantasyon, CRP, temporal arter biyopsisi
LP, EEG, kan ve BOS mikrobiyolojik tetkikleri
Waters grafisi, derin sinüsler için BT

BOS: Beyin omurilik sıvısı, BT: Bilgisayarlı tomografi, BTA: BT anjiografi, CRP: C‐Reaktif protein,
EEG: Elektro‐ensefalografi, LP: Lomber ponksiyon, MRG: Manyetik rezonans görüntüleme, MRA; MR anjiografi
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Olgularla
Başağrısında
Görüntüleme
Ruhsen ÖCAL1
Babür DORA2

GİRİŞ
Başağrısı hastalarında görüntüleme klinisyenler
için çok önemlidir. Bir dizi kılavuz ve çalışmada
maliyet etkinlik oranının düşük olduğu gösterilmesine rağmen, klinisyenlerin başağrısında görüntüleme yöntemlerine çok sık başvurdukları gözlenmektedir. Başağrısında görüntüleme eğilimi,
zamanla daha fazla artmaktadır. Bunun nedenleri
arasında; önemli bir lezyonu gözden kaçırma veya
bir davaya konu olma korkusu, kişinin mesleki itibarının zedeleneceğinden korkması, hasta baskısı,
finansal motivasyon gibi nedenler sayılabilir. Kılavuzları takip ederek, korkmadan bu kılavuzları uygulamak için düzenleyici yasal reformlar gereklidir.
Başağrısı sık gözlenen bir semptomdur. Gerilim tipi başağrısı, migren ve küme başağrısı
gibi primer başağrıları en sık başağrısı tipleridir.
Sekonder başağrıları daha nadirdir. Primer başağrılarının tanısı öyküye dayanır, görüntüleme
sekonder başağrısı düşündüren durumlarda,
ayırıcı tanı için önerilir.

1
2

Akut başlangıçlı veya subakut progressif tüm
başağrılarında nörogörüntüleme yapılması önerilmektedir. Akut olmayan başağrılarında ise
hekim anamnezdeki alarm bulgularından veya
nörolojik muayeneden olası bir yapısal lezyon
varlığından şüpheleniyorsa nörogörüntüleme
gereklidir. Bunların dışında başağrısında nörogörüntüleme hastayı rahatlatmak ve ikna etmek
amacıyla, hastanın talebi üzerine veya olası bir
malpraktis olasılığını önlemek ve hekimin kendisini güvenceye alması amacıyla de görece bir
endikasyon ile istenebilir.

PRIMER BAŞAĞRILARINDA
GÖRÜNTÜLEME
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başağrısı konsorsiyumu atipik özellik veya kırmızı bayrak
bulgusu olmayan migrenlilerde klinik anlamlı
nörogörüntüleme anormalliğinin normal popülasyon ile benzer oranda saptandığını göstermiştir. Primer başağrısı hastalarında insidental

Doç. Dr., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
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olarak nörogörüntülemede çeşitli anormallikler
olabilir. Ciddi nörogörüntüleme anormalliği çok
nadirdir ve bu hastalar özellikle 40 yaşın üzerindeki hastalardır. Migrenlilerde beyin bilgisayarlı
tomografisinde (BBT) en sık atrofi ve kronik iskemi
ile uyumlu lezyonlar, beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ise non-spesifik hiperintens
lezyonlar raporlanmıştır. ABD başağrısı konsorsiyumu tarafından nörolojik muayene bulgusu normal
olan migren hastalarında nöroradyolojik görüntülemenin gerekli olmadığı (A sınıfı kanıt) vurgulanmıştır. Hastanın alışageldiği aurasından uzun süren
aura görülmesi, ağrıda sıklık veya şiddet artışı, ilk
veya en şiddetli migren atağı, konfüzyonel migren,
hemiplejik migren, beyin sapı auralı migren gibi
durumlarda çok az veya hiç literatür desteği olmadan (C sınıfı kanıt), ortak görüş birliğine varılmış
olarak görüntüleme yapılabileceği önerilmiştir.
İlk tanı küme başağrısında görüntüleme önerilir. Tipik tekrarlayan küme başağrısında daha
önce görüntüleme var ise görüntülemeyi tekrarlamanın gerekli olmadığı ifade edilmiştir. Ama
ağrı yeni başlangıçlı, progresyon gösteriyor, pa-

tern değiştiriyor veya sekonder başağrısını düşündürüyor ise nörogörüntüntüleme önerilir.
Bazı seyrek görülen primer başağrılarında
sekonder sebepleri ekarte etmek için nörogörüntüleme yapılması önemlidir. Örneğin primer
öksürük başağrılarının %50’sinden fazlası sekonderdir ve en sık sebep Chiari malformasyonudur.
Bu nedenle öksürük başağrısı olan tüm hastalara
mutlaka posterior fossa görüntülemesi yapılması
önerilmektedir (Şekil-1). Primer egzersiz başağrısı ve cinsel etkinlik ile ilişkili primer başağrılarında da sekonder sebeplerin olabileceği akıldan çıkartılmamalı ve bu hastalarda kranial ve vasküler
görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Primer gökgürültüsü başağrısı ise tamamen bir dışlama tanısı olup ayırıcı tanısı çok dikkatle ve hızlı
bir şekilde yapılmalıdır. Bu başağrısının altında
ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilecek
subaraknoid kanama, serebral venöz tromboz,
reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu,
kafa içi kanamalar gibi birçok hastalığın bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle serebral
vasküler ve parankimal görüntüleme tekniklerinin tümü ayırıcı tanıda kullanılabilir.

Şekil-1: Chiari malformasyonunda genişlemiş foramen magnuma bağlı serebellar tonsiller sarkma: Sekonder öksürük başağrısının en sık nedenidir

Primer başağrılarında nörogörüntüleme fizyopatolojiyi daha iyi anlamak ve yeni tedavi stratejilerine ışık tutması amacıyla da yapılmaktadır.
Özellikle pozitron emisyon tomografi (PET) ve
84

fonksiyonel MRG çalışmaları günümüzde fizyopatolojiyi anlamakta ve biyomarkerlar üzerine
yapılan çalışmalarda bize ışık tutmaktadır. Örneğin küme başağrısı ve diğer trigeminal otonomik
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sefaljilerde fonksiyonel MRG çalışmaları ile özellikle posterior hipotalamik bölgede aktivasyon
olduğunun saptanması ve bu bölgenin bu başağrılarının fizyopatolojisinde çok önemli role sahip
olduğunu göstermiştir.

SEKONDER BAŞAĞRILARINDA
GÖRÜNTÜLEME
Sekonder başağrıları altta yatan bir hastalığa işaret ettiği için çok önemlidir. Başağrısı altta yatan
nedene işaret eden bir bulgudur ve altta yatan
nedenin tedavisi ile başağrısı tedavi edilebilir.
Altta yatan neden nörolojik özürlülük bırakacak
veya hayatı tehdit edecek düzeyde ciddi olabileceği için tanı ve tedavi önemlidir. İstenecek olan
tetkikler planlanırken hastanın klinik bulguları
ve özellikle çalıştığımız kliniğin acil görüntüleme
şartları göz önüne alınmalıdır. Hızlı yapılması nedeniyle beyin BT acil servislerde genelde ilk yapılan tetkiktir. Beyin MRG’nin hızlı çekilebildiği
merkezlerde, radyasyon içermemesi, yumuşak
dokuyu daha iyi göstermesi, kemik artefaktının

daha az olması, daha fazla kesit bilgisi vermesi
nedeniyle MRG tercih edilebilir.

Olgu 1
Yetmiş beş yaşında erkek hasta, acil servise başağrısı ve boş bakma yakınması ile başvurdu. Bir
hafta önce başlayan başağrısı giderek şiddetlenmiş ve son bir günde eklenen boş bakma ve sorulara yanıt vermeme yakınması başlamıştı. Nörolojik muayenesi apati dışında normaldi. Vitalleri
stabil ve rutin kan tetkikleri normal sınırlarda idi.
Acil beyin BT normaldi. Elektroensefalografide
(EEG) periyodik lateralizan epileptiform deşarjlar (PLED) izlendi. Hastaya antiepileptik tedavi
başlandı. Beyin MRG’de sol temporalde ensefalit ile uyumlu olabilecek kontrast tutan lezyon izlendi (Şekil-2). Lomber ponksiyon yapıldı. Beyin
omurilik sıvısında (BOS) protein yüksek ve lenfosittik pleositoz saptandı. BOS’ta herpes simplex
virüs (HSV) PCR pozitif saptandı. Hastaya viral
ensefalit ön tanısı ile antiviral tedavi başlandı.
Hasta tedavi sonrası tamamen normale döndü.

Şekil-2: Herpes ensefalitli olgunun beyin MRG görüntüleri. A: Aksial T1 ağırlıklı görüntüde temporalde hiperintens lezyon,
B: Aksial T1 ağırlıklı kontrastlı kesitlerde aynı lezyonun kontrast tuttuğu görülmektedir.

Olgu 2
Elli yedi yaşında erkek hasta, nöroloji polikliniğine başağrısı yakınması ile başvurdu. Üç ay
öncesine kadar başağrısı yakınması olmayan

hastanın, 3 aydır sürekli ve orta şiddette başağrısı vardı. Eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi ve
fonofobi yoktu. Ağrı sol oksipital bölgeye lokalize, yer değiştirmiyor ve ağrı kesici yanıtı yoktu.
Nörolojik muayenesi normaldi. Özgeçmişinde
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immunsupresan ilaç kullanımı vardı. Hastaya
beyin MRG yapıldı ve sol oksipital bölgede apse
ile uyumlu görünüm izlendi (Şekil-3). Kemik
destrüksiyonu yapan lezyonun, lokalizasyonu

cerrahiye uygundu ve cerrahi olarak boşaltıldı
ve antibiyotik tedavisi başlandı, takiplerde hasta
tamamen normale döndü.

Şekil-3: Beyin apsesi tanısı konulan hastanın beyin MRG görüntüleri. A: Aksial T1 ağırlıklı kontrastlı kesitlerde lezyonun halkasal kontrast tuttuğu seçilmektedir, B: Difüzyon ağırlıklı görüntüde (DAG) apsenin sıvı içeriği difüzyon kısıtlamasına neden
olmaktadır, C: Apparent Diffusion Coefficient (ADC) görüntülerde apse içeriği hipointens olarak seçilmektedir

Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonlarında
tanı koymada ve komplikasyonları saptamada
beyin MRG önemlidir. Parankim, meninksler veya
ekstraaksiyal tutulum olabilir. Parankimi görüntülemek için beyin MRG, beyin BT’den üstündür.
Manyetik rezonans spektroskopi (MRS), difüzyon
ağırlıklı görüntüleme (DAG), perfüzyon ağırlıklı
MRG, manyetizasyon transfer (MT) sekansları enfeksiyonları tanımada değerli bilgiler verir. MRS’de
beyin apselerinde bakteriyel orjinli metabolitler
(asetat, süksinat, lipit vs) artmış bulunabilir. DAG
difüzyon kısıtlılığı olabilir, bu da apse kavitesindeki
yoğun lökosit ve protein arışına bağlıdır. Meningeal damarlarda olan genişleme ve perivasküler
inflamatuvar hücre infiltrasyonu kontrast tutulumuna neden olur. Kontrast tutulumu şart değildir.
Hastanın öyküsü, serolojisi, BOS bulguları ve beyin
görüntüleme birlikte değerlendirilmelidir.
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Olgu 3
Kırk dört yaşında erkek hasta başağrısı şikayeti
ile acil servise başvurdu. Ani başlayan şiddetli
başağrısı, bulantı, kusma yakınması vardı. Sistemik muayenede tansiyonu: 200/100 mmHg
saptandı. İlk nörolojik muayenesi ve acil beyin
BT’si normaldi. Hastaya antihipertansif tedavi
başlandı fakat tedaviye dirençli hipertansiyonu
vardı. İzlemde hastanın idrar çıkımı azaldı. İlk laboratuvar bulguları normal olan hastanın takip
laboratuvar tetkiklerinde üre ve kreatinin yüksekliği saptandı. Acil serviste giderek idrar çıkışı
azaldı ve postrenal böbrek yetmezliği tanısı alarak nefrostomi takıldı. Takipte akut görme kaybı gelişen hastaya acil Beyin MRG yapıldı. Beyin
MRG’de posterior reversible ensefalopati (PRES)
ile uyumlu yaygın ödemli lezyonlar izlendi (Şekil-4). Hasta nefrostomi takıldıktan sonra böbrek fonksiyon testleri düzeldi, tansiyonu regüle
oldu, başağrısı rahatladı. Görmesi tamamen düzeldi. Hastanın 1. ay kontrol beyin MRG lezyonları tamamen gerilemişti.

Olgularla Başağrısında Görüntüleme

Şekil-4: PRES tanılı hastanın beyin MRG görüntüleri.Transvers FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) ağırlıklı görüntülerde PRES ile uyumlu dağınık hiperintens lezyonlar görülmektedir

PRES genellikle eklampsi, hipertansiyon ve
immunsupresan tedavi alan hastalarda görülür.
Başağrısı, bulantı, kusma, nöbet, konfüzyon, görmede bozulma ile prezente olabilir. Patofizyolojisinde şiddetli hipertansiyonun neden olduğu
otoregülasyon bozukluğu ve takiben hiperferfüzyona bağlı endotel hasarı ve vazojenik ödem
sorumlu tutulmuştur. Ayrıca vazokonstriksiyon
ve hipoperfüzyonun yol açtığı beyinde iskemi ve
vazojenik ödemin gelişmiş olabileceği ifade edilmiştir. Hastalığın erken farkedilmesi ve tedavi
ile semptomlar ve radyolojik bulgular tamamen
düzelir. Tanının gecikmesi halinde iskemi, masif
infarktlar ve ölümle sonuçlanabilir. Beyin BT’de
parietooksipital lobda hipodens alanlar şeklinde görülebilir. Beyin MRG’de T1 ağırlıklı görüntülerde hipo veya izointens, T2 ve FLAIR ağırlıklı
görüntülerde hiperintens lezyonlar olarak görülebilir. Genelde lezyonlar simetriktir. Serebral otoregülasyon mekanizmalarında fonksiyon
bozukluğuna bağlı vazojenik ödem ilişkili endotel fonksiyon bozukluğu difüzyon ağırlıklı beyin

MRG de difüzyon artışına sebep olabilir. Anjiografi ile damarlarda fokal veya diffüz düzensizlik,
vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon alanları görülebilir.

Olgu 4
Otuz iki yaşında kadın hasta başağrısı, bilinç
kaybı ve nöbet yakınması ile acil servise başvurdu. Yakınlarının ifade ettiği üzere iki hafta önce
doğum yapan hastanın, bir hafta önce başağrısı
başlamıştı ve ağrı kesici yanıtı yoktu. Hasta nöbet geçirdikten sonra acil servise başvurmuştu.
Nörolojik muayenede genel durumu kötü, uykuya meyilli, bilateral plantar yanıtı ekstansör olan
hasta, postiktal olarak değerlendirildi. Beyin
BT’de akut patoloji yoktu. İlk kez nöbet geçiren
genç hastada kontrastlı beyin MRG yapıldı. Beyin MRG de superior sagittal sinüste tromboz ile
uyumlu görünüm izlendi (Şekil-5). Hastanın akut
enfarktı yoktu. Serebral venöz tromboz tanısı ile
antikoagülan ve antiepileptik tedavi ile kliniği
tamamen düzelen hastanın, kontrol beyin MRG
venografisinde rekanalizasyon izlendi.
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Şekil-5: Superior sagittal sinüs trombozuna ait MRG görünümü: A) T2 ağırlıklı aksial kesitte superior sagittal sinüste
flow-void kaybı (sarı ok); B) T1 ağırlıklı sagittal kesitte superior sagittal sinüs boyunca hiperintens trombüs ile uyumlu
hiperintens görünüm (sarı oklar); C) T1 ağırlıklı koronal kesitte superior sagittal sinüs (sarı ok) ve transvers sinüste (kırmızı
ok) dolum defekti; D) Difüzyon ağırlıklı görüntülerde trombüse ait difüzyon kısıtlanması (sarı ok) (Akdeniz Üniversitesi
Radyoloji AD’dan Prof.Dr. Kamil Karaali’nin arşivinden)

Serebral venöz tromboz genç inmelerin en sık
nedenlerindendir ve kadınlarda sıktır. En yaygın
semptom başağrısı, nöbet ve nörolojik defisittir.
Tanı için beyin MRG, beyin MRG venografi, beyin BT venografi ve kateter anjiografi yapılabilir.
Venöz infarktlar radyolojik olarak belli bir arter
sahasına uymazlar. Hemorajik olma eğilimleri
fazladır. Lateral sinüslerde sık gözlenen hipoplazi tromboz açısından yanıltıcı olabilmektedir.
Subakut tromboza ait T1 görüntülerde methemoglobinin yüksek sinyal intensitesi ayırıcı tanıda faydalıdır. Trombüs her zaman yavaş akımla
karışabilir. Dural sinüse dik planda TOF venografi
yanlış trombüs tanı riskini azaltabilir. Normalde
spin eko serisinde dural sinüs içinde trombüs
varsa kontrast sonrası boyanma izlenmez (BT’de
izlenen boş delta bulgusu gibi). Sitotoksik ödeme bağlı difüzyon kısıtlılığı arteriyel enfarktlara oranla daha geç görülebilir. Kontrastlı beyin
MRG venografi, kontrastsız beyin MRG venografiden üstündür.
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Olgu 5
Otuz dört yaşında kadın hasta, son iki aydır sürekli olan başağrısı yakınması olduğunu ifade
ediyordu. Eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi,
fonofobi yoktu. Sürekli zonklayıcı bir ağrı olduğunu ve kulaklarında çınlama olduğunu ifade
ediyordu. Ağrı kesicilerle geçmediğini ve özellikle sabahları ağrı ile uyandığını belirtiyordu.
Nörolojik muayenesi papil ödem dışında normal
bulundu. Hastanın kendisinin görme yakınması yoktu, sorgulayınca gözde ağrı ve baskı hissi
olduğunu ifade ediyordu. Papil ödem ve görme
alanında daralma dışında göz muayenesi normaldi. İntrakraniyal basınç artışına yönelik yapılan beyin MRG’de empty sella izlendi (Şekil-6A).
Optik sinir etrafında BOS mesafesinin genişlemiş
olduğu ve optik sinirin tortuöz olduğu izlendi
(Şekil-6B). Beyin MRG venografide trombüs izlenmedi. Hastaya lomber ponksiyon yapıldı, açı-
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lış basıncı 500 mmH2O bulundu. BOS içeriği normaldi. İdiopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH)
tanısı konuldu ve karbonikanhidraz inhibitörü

başlandı. Tedavi sonrası takipte görme alanı düzeldi, başağrısı olmadı. Hasta kliniği stabil olarak
poliklinik takibine devam etti.

Şekil- 6: İdyopatik intrakranial hipertansiyon olgusunun MRG görüntüleri. A: Sagittal T2 ağırlıklı görüntüde empty sella
bulgusu. B: Aksial FLAİR ağırlıklı görüntüde optik sinir elongasyonu ve optik sinir etrafında BOS mesafesinde artış.

İİH asemptomatik olabileceği gibi başağrısı,
görme bozukluğu, tinnitus, fotofobi, fonofobi
eşlik edebilir. İİH’da beyin BT, ince ventriküller
dışında normaldir. Beyin MRG’de empty sella,
pitüiter bezin posteriora yer değiştirmesi, pos-

terior globda düzleşme, meningosel, optik sinir
başında protrüzyon, optik sinirde kontrastlanma, optik sinir tortiozitesi, ince ventriküller görülebilir (Şekil-7). Transvers sinüste stenoz izlenebilir.

Şekil-7: İdyopatik intrakranial hipertansiyonda MRG’de posterior sklera kısımlarında düzleşme ve optik sinir başının göz
içine protrüzyonu (Akdeniz Üniversitesi Radyoloji AD’dan Prof.Dr. Utku Şenol’un arşivinden)
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İİH da tentorial açının sağlıklı kontrol grubuna göre arttığını gösteren çalışmalar vardır. Tedavi öncesi ve sonrası hipofiz bezi yüksekliği ve
optik sinir başındaki hiperintensitede gerileme
olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Olgu 6
Yirmi üç yaşında kadın hasta, aktif olarak pilates eğitmenliği yapıyormuş. İki gündür olan,
ani başlangıçlı ve şiddetli başağrısı yakınması
ile acil serviste görüldü. Öncesinde benzer ağrı
öyküsü yoktu. Ağrısı yatarken rahatlıyor, ayağa

kalkınca artıyordu. Sistemik muayene normal sınırlarda bulundu. Nörolojik muayene +1 pozitif
ense sertliği ve boyun kaslarında gerginlik dışında normal bulundu. Rutin laboratuvar tetkikleri
normal bulundu. Beyin BT: normaldi. Hastaya
beyin MRG yapıldı. Beyin MRG de düşük BOS
basıncı ile uyumlu pakimenengial boyanma izlendi (Şekil-8). Spinal kaçağı göstermeye yönelik
spinal MRG istendi. Çok uzun segment boyunca
BOS göllenmesi olduğu görüldü (Şekil-9). Metilksantin derivesi ve hidrasyonla rahatlamayan
hastaya, iki defa kan yaması yapıldı. Hastanın yakınmaları ikinci kan yamasından sonra düzeldi.

Şekil-8: Düşük BOS basıncı başağrılı hastada Aksial T1 ağırlıklı kontrastlı beyin MRG’de pakimeningial boyanma

Şekil-9: Düşük BOS basıncı başağrılı hastanın (A) torakal ve (B) servkal MRG’de muhtemel spinal BOS kaçağına bağlı olarak
posterior epidural mesafede BOS intensitesinde artış
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İntrakraniyal hipotansiyon spontan, lomber
ponksiyon sonrası veya ani bir hareketle dura
yırtılması ve sonrasında BOS kaçağı olması sonucu gelişir. Klinik şüphe olan hastalarda radyolojik
olarak Schievik’in tanımladığı, pakimenengial
kontrast tutulumu, subdural sıvı toplanması,
higroma, hematom, venöz yapıların belirginleşmesi ve konjesyona ait bulgular, hipofizer hiperemi, beyin, beyinsapı ve serebellumun aşağı
doğru sarkması ve ponsun klivusa doğru yaslanmasına bağlı pons ön yüzünde düzleşme görülebilir (Şekil-10). Lomber ponksiyonda BOS basıncı
düşüktür (60 mmH2O altında).

Pakimenengial kontrast tutulumu subdural
zondaki küçük, ince, dilate kan damarlarının
kontrastlanmasıdır ve diffüz kontrast tutulumu
olur. Gerilim ve köprü venlerin yırtılmasına bağlı
subdural hemoraji görülebilir.
Spinal MRG’de retrospinal göllenme, dural kontrastlanma, ekstratekal BOS göllenmesi görülebilir.
BT myelografi, MRG myelografi ve dinamik myelografi kontrast madde verilerek BOS göllenmesinin
büyüklüğü ve lokalizasyonu hakkında bilgi verebilir.
Radyonükleotid sintigrafi ile BOS kaçağı gösterilebilir.Dijital substraksion myelografi ile BOS kaçağının
saptanıp, kan yamasının yapılacağı bölgeyi tespit
edebileceğimizi gösteren yeni çalışmalar vardır.

Şekil-10: Düşük BOS basıncı başağrısında MRGde ponsta klivusa yaslanma, pons ön yüzünde düzleşme ve prepontin sisternada daralma (ince kırmızı ok), pituiter hiperemi (sarı ok) ve serebellar tonsillerde sarkma (kalın kırmızı ok) (Akdeniz
Üniversitesi Radyoloji AD’dan Prof.Dr. Kamil Karaali’nin arşivinden)

Olgu 7
Altmış yedi yaşında kadın hasta bir yıldır giderek
artan başağrısı ve görmede azalma nedeniyle
nöroloji polikliniğine başvurdu. Nörolojik muayene bilateral papil ödem dışında normaldi. Görme alanı muayenesinde bitemporal hemianopsi

saptandı. Hastanın Beyin MRG’de hipofizde adenom izlenmesi üzerine, lezyonun sınırlarını görmek için hipofiz MRG yapıldı. Hipofiz MRG’de
optik kiazmaya bası yapan hipofiz lezyonu görüldü (Şekil-11), hasta opere oldu ve patoloji sonucu adenom ile uyumlu bulundu.
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Şekil-11: Hipofiz makroadenomlu hastanın hipofiz MRG görüntüleri. A: Sagittal T1 ağırlıklı kontrastlı görüntüde heterojen
kontrast tutan makroadenom, B: Koronal T1 ağırlıklı kontrastlı görüntüde heterojen kontrast tutan makroadenom.

Hipofiz glandı posterior lobu T1 ağırlıklı sekanslarda hiperintens izlenir. Anterior glandı ise
T1 ağırlıklı sekanslarda gri cevhere oranla minimal hipo-izointens, T2 ağırlıklı imajlarda ise minimal hiperintens izlenir. Hipofiz glandı temel
olarak koronal planda yapılır ama mutlaka sagittal planda alınmalıdır. Adenomlar daha çok T1
ağırlıklı görüntülerde, kistler ise T2 ağırlıklı görüntülerde daha iyi görüntülenir. Adenomların
saptanması için kontrastlı tetkik yapılması doğru
olur. Bir santimetrenin altındaki adenomlar mikroadenom, üstündeki lezyonlar makroadenom
olarak adlandırılır.
Dinamik hipofiz MR incelemesi özellikle mikroadenomların araştırılmasında kullanılır.
Yapay zeka kullanılarak konvolüsyonel sinir
ağına (CNN) dayalı bilgisayar destekli yeni (CAD)
teşhis sistemleri geliştirilmiştir.
Hipofiz adenomunun cerrahi öncesi immünhistokimyasal sınıflamasını tahmin etmeye yönelik çeşitli modeller geliştirilmiştir. Hastaların
preoperatif MRG görüntüleri radyomik veri iş-
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leme yoluyla değerlendirilmiş ve modeller kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamada modeller arasında
farklılıklar olmakla birlikte preoperatif tahminde
T2 ağırlıklı görüntüye dayalı immünhistokimya
tahminleri daha tutarlı bulunmuştur.

Olgu 8
Kırk yaşında kadın hastanın üç aydır olan başağrısı, başlangıçta sürekli ama günlük hayatını
etkilemezken, gün geçtikçe şiddetlenmiş ve ağrı
kesicilere yanıt vermemeye başlamış. Bir hafta
önce yakınlarının tarif ettiği jeneralize tonik klonik nöbet geçirdiği için aile hekimi tarafından
nöroloji polikliniğine yönlendirilmiş. Nörolojik
muayenesi normal sınırlarda bulundu. İlk defa
nöbet geçiren genç hastanın kan tetkikleri normaldi. EEG’si sol temporalden kaynaklanan epileptiform anormallikle uyumlu idi. Hastanın beyin MRG’de sol temporalde kontrast tutan kitle
ile uyumlu olabilecek lezyon izlendi (Şekil-12).
Hastaya antiepileptik tedavi başlandı ve beyin
cerrahisine yönlendirildi. Hastanın beyin MRS
tümör ile uyumlu bulundu.
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Birçok tümör T1 ağırlıklı ve T2 ağırlıklı görüntülerde uzun relaksasyon zamanına sahiptir
ve bu nedenle T1 ağırlıklı imajlarda hipointens
iken, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintenstir.
Proton dansite imajlarda ise hafif hiperintenstir.
Ekstraaksiyal tümörler genelde tüm sekanslarda
beyin ile izointenstir.

Lezyonun kitle etkisi, komşu yapılara etkisi,
nekroz, kanama, kontrast tutma özellikleri önemlidir. Kitlenin ekstraaksiyal olduğunu gösteren
bulgular: lokal kemik değişiklikleri, serebral yüzeyel vasküler yapıların kemik ve duranın uzağına deplasmanı, beyaz maddede kitle tarafından
oluşturulan indentasyonlar, kitle komşuluğundaki subaraknoid boşlukta genişleme önemlidir.

Şekil-12: Sol temporal kitle lezyonu olan hastanın beyin MRG görüntüleri. A: Aksial FLAIR ağırlıklı MRG hiperintens ödemli
lezyon. Kontrastlı MRG’de aksial (B) ve koronal (C) T1 ağırlıklı kesitlerde lezyonun kontrast tuttuğu görülmektedir

DAG; tümörün derecesi, selülaritesi, postoperatif hasarın belirlenmesi, peritümöral ödem
ve beyaz cevher traktus bütünlüğünü saptamada kullanılabilir.

MRS’de yüksek gradeli gliomlarda artmış laktat ve lipit düzeyleri nekroz ile korele bir bulgudur ve düşük gradeli gliomdan ayırımda kullanılabilir.

ADC; tümörlerin gradelerini selülaritesini belirlemede kullanılabilir. Selülarite arttıkça difüzibilite azalır. Yani grade arttıkça, ADC düşer.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) tanı ve
takipte önemlidir.

Metastazlarda vazojenik ödem, gliomlarda
ise infiltratif ödem vardır.
MRS gliomların derecesini belirlemede
önemlidir. Yüksek gradeli gliomlar MRS’de yüksek kolin ve perfüzyon MRG’de yüksek serebral
kan volümü düzeyine sahiptir.
Perfüzyon MRG gliom derecesinin belirlenmesinde konvansiyonel kontrastlı MRG ile birlikte doğru tanı için sensitivite ve prediktif değeri
arttırmıştır.

Olgu 9
Elli altı yaşında erkek hasta, acil servise bilinci
kapalı olarak getirildi. Yakınlarından şiddetli bir
başağrısı olduğunu söyledikten sonra, şiddetli kustuğu ve bilincini kaybettiği öğrenildi. Acil
servise gelmeden bir defa jeneralize tonik klonik nöbeti olduğu öğrenildi. Muayene esnasında bilinci kapalı, pupilleri izokorik, IR+/+, ağrılı
uyaranla flexör kasılma şeklinde yanıt veriyordu.
Beyin BT: yaygın subaraknoid kanama ile uyumlu
idi (Şekil-13). Etyolojide anevrizma saptanmadı.
Non-anevrizmatik subaraknoid kanama olarak
değerlendirildi.
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İntrakranial hemorajilerde beyin MRG’de günümüzdeki tüm gelişmelere rağmen, beyin BT
tanı için halen ilk seçenektir. Subaraknoid kanamada spontan olabileceği gibi travma veya altta
yatan anevrizma gibi vasküler malformasyonlara

sekonder meydana gelmiş olabilir. Lezyon sınırlı
bir subaraknoid alanda veya yaygın subaraknoid
alanda olabilir. Subaraknoid kanama klinik şüphesi var ve radyoloji tanımızı desteklenmiyor ise,
mutlaka lomber ponksiyon yapılmalıdır.

Şekil-13: Subaraknoid kanama hastasının farklı kesitlerden geçen (A, B) beyin BT görüntülerinde hiperintens hemoraji ile
uyumlu görüntü.

Olgu 10
Otuz üç yaşında kadın hasta, motorsiklet kazası
sonrası yere düşmüş ve başını çarpmış ve kafa
travması sonrası başağrısı başlamıştı. Başağrısına bulantı ve kusma eşlik etmiş. Hasta başağrısı
geçmediği için acil servise başvurmuştu. Nörolo-

jik muayenede bilinç açık, oryante, koopere idi,
ense sertliği yoktu. Göz dibi incelemesi normal,
motor ve duyu defisiti yoktu, serebellar muayenesi becerikli ve patolojik refleksi yoktu. Beyin
BT de solda epidural hematom saptandı (Şekil-14). Beyin cerrahisi tarafından takip edildi.

Şekil-14: Aksial beyin BT’de hiperintens hemoraji ile uyumlu epidural hematom görüntüsü
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Şekil-15: Travma öyküsü olan, 48 yaşındaki bir hastanın, aksial beyin BT’de hiperintens hemoraji ile uyumlu subdural hematom görüntüsü

Epidural ve subdural kanamalarda genellikle
travma öyküsü vardır. Epidural kanamada klinik
genellikle daha hızlı seyirli ve daha mortal iken,
subdural hemoraji akut, subakut veya kronik seyirli olabilir. Kanama beyin BT de akut dönemde
hiperintens iken, subakut dönemde rezorbsiyon
ve hiperintensitede azalma görülebilir. Epidural
kanama en sık temporal kemikte arteria meningea media hemorajisi sonrası, tabula ve dura
arasında epidural mesafededir. Kanama ve klinik kötüleşme arasında lucid interval adı verilen
süre olabilir. Epidural hemoraji tipik şekilde konvekstir ve genellikle sütürleri geçmez. Subdural
hemorajide pia ve aracnoid membran arasında
subdural mesafede hemoraji vardır (Şekil-15).
Genellikle köprü venlerin yırtılmasına bağlı gelişir. Subdural kanama tipik konkavdır ve sütürleri
geçebilir.
Kafa travmalarında hızlı çekilebilmesi nedeniyle ilk görüntüleme tetkiki olarak beyin BT sık
kullanılmaktadır. Konvansiyonel beyin BT kanamalarda oldukça hassastır. Beyin BT akut kanamada üstündür, fakat kronik hemoraji ve akut
iskemide yeni geliştirilen beyin MRG sekansları
daha iyi bilgi sağlar. Beyin sapı lezyonları, diffüz
aksonal hasar, damar travması ve kortikal kontüzyon beyin MRG ile daha iyi değerlendirilir.

Hemorajilerde gradiyent eko (deoksihemoglobinin paramanyetik özelliğinden faydalanılır),
FLAIR ve susceptibility weighted MRI (SWI) sekansları uygulanabilir. SWI sekansı dokuların
manyetik yatkınlık farklarını kullanarak kontrast
oluşturan T1, T2 ve proton dansiteleri kullanır.
Bu yeni sekanslar ile beyin MRG’nin kanamada olan eksikliği giderilmiştir. Travma sonrası
klasik tetkiklerle saptanamayan lezyonlar için
perfüzyon MRG, DAG ve MRS kullanılabilir.
Beyin kanamalarında doku içine sızan kan
ve kan ürünlerinde bulunan oksi-hemoglobin
zamanla oksijenini kaybederek deoksi-hemoglobine dönüşür. Deoksi-hemoglobin paramagnetik bir moleküldür. Zamanla doku içinde deoksi-hemoglobin miktarı giderek artar ve beyin
MRG’de sinyal kaybına (hipointensiteye) neden
olmaktadır. Beyin MRG’de gradient echo sekansında deoksihemoglobin manyetik etki yaratır
ve hemorajik lezyon bu sekansta hipointens olarak izlenir. Gradient echo sekansı ile bir lezyonun
hemoraji olduğu söylenebilir fakat kanamanın
akut veya kronik olduğunun ayırımı yapılamaz.
Akut-kronik ayırımında beyin MRG FLAIR sekansı yardımcıdır. Akut hemoraji FLAIR incelemede
hiperintens olarak izlenir ve bu hiperintesite 18
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ila 45 gün devam edebilir. T1 ve T2 sekansların
hassasiyeti akut hemorajide düşük iken kronik
hemorajide yol gösterebilir. SWI sekansların subaraknoid kanamada beyin BT’nden, parankimal kanamada ise gradient echo MRG’den üstün
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Akut inmeli
hastalarda beyin MRG protokolünde DAG, ADC,
FLAIR ve gradient echo sekansları mutlaka olmalıdır.

Olgu 11
Kırkdört yaşında kadın hasta 3 yıldır boynunun ve
boğazının sağ tarafında, sağ dil kökünde sürekli
yanma şeklinde sabit bir ağrı şikayeti ile poliklinikte değerlendirildi. Ağrı bazen sağ kulağına da
yayılabiliyormuş. Ağrıda gün içerisinde özellikle
yutkunurken şiddetlenmeler olup birkaç saniye
sürüyormuş. Hastanın nörolojik muayenesi ve kranial ve boyun MRG’si normaldi. Hastaya çekilen
boyun BT’de sağ stiloid proçeste uzama saptandı.
Hasta Eagle sendromuna bağlı glossofaringeal nevralji tanısı alarak cerrahiye sevk edildi (Şekil-16).

Kranial nevraljiler genelde sekonder bir sebebe bağlı olarak gelişen başağrılarıdır. En sık
olarak görülen trigeminal nevraljide sıklıkla saptanan nedenler aberan vasküler yapılara bağlı
sinir kompresyonu veya teması, multipl skleroz
plakları ve tümörlerdir. Bu nedenle tüm hastalara kranial ve bazen temporal MRG çekilmesi
önerilir. MRG çekilirken arteryel teması daha iyi
gösterdiğinden akıma duyarlı olan SWI ve özellikle CISS sekanslarla trigeminal sinirin trasesinin gösterilmesi önemlidir. Vakamızda olduğu
gibi glossofaringeal nevraljide de beyin ve boyun MRG ile sekonder sebeplerden tümörler,
baş-boyun enfeksyonları ve vasküler anomaliler
gösterilebilir ancak uzamış stiloid proçesin sinire
basısına bağlı olarak gelişen Eagle sendromunun
saptanmasında kemik yapıları daha iyi gösterdiğinden boyun BT tercih edilmelidir. Oksipital
nevraljide ise üst servikal bölgenin ve baş-boyun
bileşkesinin radyolojik incelemeleri önemlidir.

Şekil-16: Eagle sendromunda boyun BT’de uzamış stiloid proçes (ok) A) Yan kesit, B) Ön-arka kesit
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Sonuç olarak başağrısı hastasında öykü çok
önemlidir. Hastanın öyküsüne göre görüntüleme gerekliliğine ve hangi görüntüleme yönteminin daha uygun olacağına karar verilmelidir.
Görüntüleme yöntemleri her zaman tanı koydurucu özellikte olmayabilir. Görüntülemenin
yanında hastanın kliniği, sistemik ve nörolojik
muayenesi, laboratuvar bulgularını beraber
değerlendirmek gerekir. Doku tanısı olan hastaların beyin görüntülemelerinin retrospektif
analizleri ile oluşturulan yapay zeka modelleri
sayesinde, çok yakın gelecekte görüntülemenin
başağrısında daha detaylı ve yol gösterici olacağı
düşünülebilir.
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Migrende
Ekonomik ve
Sosyal Yük
Mustafa ERTAŞ1

Başağrıları içinde en engelleyici olan ve sık görülen başağrısı Migren olup bunu Gerilim Tipi
başağrısı izlemektedir. Primer başağrıları içinde
üçüncü sırada olan Otonomik Sefalaljiler denen
otonomik disfonksiyon bulgulu başağrıları ise
bunlara göre çok daha enderdir (2000 kişide bir
ve daha ender). Dolayısıyla başağrıları içinde
hastalık yükünü Migren oluşturmaktadır.
Migren, günümüzde bile, hastalar ve hekimlerce yeterince farkındalığın oluşmadığı bir
hastalıktır. Global Burden of Disease 2019 çalışmasında tüm hastalıklar içinde engellilik nedeni olarak ikinci sırada yer almaktadır. 15-49
yaş arası kadınlar arasında ise engellilikte birinci
sıradadır.1-3 Engelliğin önemli nedenlerinden
başlıcaları migren ağrılarının yüksek şiddeti,
ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, ışıktan-sesten
rahatsızlık gibi engellilik oluşturan ağrı dışı belirtileri, birkaç güne uzayabilen süresi, ortalama
haftada bir atak sıklığı ve migren hastalığının
toplumdaki çok sık görülmesidir. Migrenin bir
yıllık prevalansı dünya genelinde %15 olup sıklık

1

en yüksek %25-35 ile güney Asya’da, en düşük
ise %9 ile Çin’dedir.4 Dünya sağlık örgütünün ATLAS çalışmasında Avrupa’da migren prevalansı
%15 dolayında, Amerika kıtasında %10 dolayında bildirilmiş olup dünyada da kadınlarda sıklık
erkeklerin 2-3 katı oranlardadır. Yıllık migren
insidansı 12 yıllık Danimarka çalışmasında tüm
grupta %0.8, 25-34 yaş aralığında ise en yüksek
bulunmuş olup (tüm grupta %1.38, kadınlarda
%2.28, erkeklerde %0.65, kadınlarda erkeklere
göre 3.5 kat daha sık) ülkemizde yapılan 5 yıllık
insidans çalışmasında ise tüm grupta %2.38’dir.
Migren, ülkemizde epidemiyolojik olarak iyi
çalışılmış hastalıklardan biridir. Her ne kadar gerek ülkemizde gerekse dünyada önemi yeterince
dikkate alınmayan bir hastalıksa da, 2005 yılında
ülkemizde yaptığımız bir çalışmada, 41 üniversite veya eğitim hastanesinde 1 ay içinde seçilen
bir haftada ardışık 5 günde örneklem yöntemiyle merkez başına 100 kadar hasta hedeflenerek
yüz yüze yapılandırılmış hekim görüşmesi yapılmış, nöroloji kliniklerine, hangi şikayetle olursa
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olsun genel kayıt bölümüne başvuran toplam
3682 hastanın üçte birinin (%35.1) nöroloji kliniğine başağrısı nedeniyle başvurduğu görülmüştür.9 Buna karşın ülkemizde 6 yıllık tıp fakültesi
eğitiminde başağrısı konulu ders sayısı toplamda birkaç saati geçmemektedir. Keza, Amerika
Birleşik Devletlerinde de toplam tıp eğitiminde
başağrısı üzerine ortalama toplam ders saati sayısı klinik öncesinde 1 saat, klinik dönemde ise 2
saat olup bazı ünivesitelerde ise tıp eğitimi içinde başağrısı konusu hiç yer almamaktadır.
Ülkemizde başağrısı üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Ülke genelinde başağrısı üzerine
hane bazlı üç prevalans çalışması yapılmış olup
ilki 1998 yılında, ikincisi bundan 10 yıl sonra
2008 yılında, üçüncüsü ise bundan 5 yıl sonra
2013 yılında yapılmış olup 2013 yılındaki çalışma aynı zamanda insidans çalışması grubunu da
içermekte, yani 3 ülke çapında prevalans çalışması ve bir de 5 yıllık ülke çapında insidans çalışması yapılmıştır. Bunlara ek olarak ülke genelinde 14 üniversite kliniğinin ortak çalışması olarak
Primer Başağrılarının ekonomik yükü araştırılmıştır. Ülkemizdeki hane tabanlı 1 yıllık prevalans çalışmalarında 1998 yılında 15-55 yaş arası
2007 kişide, 2008 yılında 16-65 yaş arası 5323
kişide ve 2013 yılında 23-70 yaş arası 3001 kişide 1 yıllık başağrısı prevalansı sırasıyla %57.5,
%44.6, %57.3 (kadında %62.5, %52.8, %66.6 ve
erkekte %52.5, %36.8, %49.0) iken 1 yıllık mig-

ren prevalansı sırasıyla %16.4, %16.4 ve %16.7
(kadında %21.8, %24.6, %21.6 ve erkekte %10.9,
%8.5, %12.4) olarak bulunmuş, kadın/erkek oranı da sırasıyla 2/1, 2.9/1 ve 1.7/1 olarak belirlenmiştir (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3). 2013 yılındaki
çalışma aynı zamanda 5 yıllık insidans çalışması
olup bu çalışmada yıllık migren insidansı %2.38
(kadında %2.98, erkekte %1.93) olarak bulunmuştur. Bu üç prevalans çalışması içinde daha
geniş kapsamlı ve hedef yaş grubunu daha iyi
temsil eden çalışma 2008 yılı çalışması olduğu
için onun verilerini daha çok kullanmak doğru
olacaktır. Bu çalışmada Kesin Migren tanılı kişilerin prevalansı %16.4 iken Olası Migren tanılıları
da ekleyince prevalans %28.8’e çıkmaktadır (kadında %38, erkekte %20). Oysa aynı çalışmada,
migren tanısı almayıp sadece Kesin Gerilim Tipi
Başağrısı tanısı alanların oranı (yani hem migren
hem gerilim başağrısı olanlar değil yalnızca Gerilim Tipi Başağrısı olanlar) toplumda %5.1 (kadında %4.5, erkekte %5.7) olarak bulunmuş, Olası
Gerilim Tipi Başağrılılar da eklendiğinde oran
%14.5’e (kadında %13.2, erkekte %15.8) yükselmiştir. Görüldüğü gibi, migrendeki kadın baskınlığına karşın gerilim tipi başağrısında cinsiyet
farkı gözlenmemektedir. Kadınlarda özellikle 35
yaş dolayında migren sıklığı çok daha artmakta,
kesin migren tanısı 3 kadında bire yükselmektedir (Şekil 1).

Şekil 1
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Migrenin kadınlarda sık oluşunun temelinde
östrojen hormonu önemli rol oynar. Ayrıca rodent migren modelinde meninkslerin CGRP’ye
(kalsitonin gen ilişkili peptid) dişilere özel yanıtı
da kadınlardaki sıklığı destekler niteliktedir. Erkekten kadına geçiş yapıp östrojen kullanmaya
başlayan bireylerde migren sıklığının kadınlarla
aynı düzeye çıkması da östrojen hormonunun
temel rolünü destekler. Yalnızca migren sıklığı
değil migren ataklarının süresi, şiddeti, eşlikçi
belirtiler de kadınlarda daha fazla ve ön plandadır.
Migrende önemli bir konu hastaların doğru
tanı alması konusudur. Migren tedavi edilebilir
bir hastalık olmakla birlikte birçok akut veya önleyici tedavi ilacı seçici olarak migrene etkili olup
gerilim başağrısı veya diğer ağrılara etkisizdir. Bu
nedenle, migreni olan kişiye migren tanısı konmadıkça özgün tedavi şansı olmayacak ve önlenebilir bir hastalık önlenemeyecektir. Migren
sıklığı dünya üzerinde bölgeler arasında büyük
olmayan farklılıklar gösterse de yinelenen çalışmalar aynı bölge için benzer sıklık değerlerini
vermektedir, yani teşhis edilebilme yönünden
oldukça tutarlı bir hastalıktır. Gerilim tipi başağrıları ise çok uç alt ve üst değerler arasında
sıklıkta bildirilebilmektedir. Örneğin WHO’nun
ATLAS çalışmasında gerilim tipi başağrısı 1 yıllık
ortalama sıklığı Amerika kıtası için %32.6 olarak
bildirilirken Avrupa kıtası için %80, Güneydoğu Asya için %34.8, Batı Pasifik için ise %19.7
olarak bildirilmiştir. Her ne kadar gerilim tipi
başağrısı tanı kriterleri de hastalık tanısını koymada oldukça yeterli ayırt edici olsa da, ardışık
çalışmalarda bile sıklığının çok farklı çıkabilmesi,
pratikte bu kriterlerin fazlaca göz ardı edildiğini
düşündürmektedir. 2008 yılında yapılmış olan
Türkiye başağrısı prevalans çalışmasında çalışma
sonucunda migren tanısı alan hastaların yalnızca %42’si hekim tarafından ilk tanı olarak migren tanısı almıştır, migrenlilerin %22.8’i sinirsel
başağrısı, %15.3’ü sinüzit tanısı ve daha seyrek
oranlarda da diğer tanılar almışlardır. Aynı çalışmada, bir veya birden fazla hekime başvurup

herhangi birinden migren tanısı alanların oranı
bile fazlaca düşük olup %51.2 oranda kalmaktadır. 2020 yılında, büyük çoğunluğu sokakta yapılmış yapılandırılmış anket çalışması şeklinde,
küçük kısmı ise hastane tabanlı Türkiye çapında
çalışmada da migrenlilerin yalnızca %57.2’sinin
daha önce hekim tarafından Migren tanısı aldığı,
migrenlilerin geri kalanının Gerilim tipi başağrısı
tanısı aldığı, Pür gerilim tipi başağrılı hastaların
ise %88.2’sinin daha önceki tanılarının da gerilim tipi başağrısı olduğu görülmüştür. Bu veriler,
günümüzde bile pratikte migrenlilerin çok yetersiz oranda migren tanısı aldıklarını, migrenlilere gerilim tipi başağrısı tanı konma eğiliminin
oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Hekimlerde migren farkındalığı üzerine ülkemizde yapılmış önemli bir çalışmada Kayseri’de
371 birinci basamak hekiminin %44’ü tıp eğitiminde migren üzerine eğitimin yeterli olduğunu
belirtmiş, %21’i fakülte sonrası ek eğitim aldığını
bildirmiş, oysa yalnızca %10.5 kadarı migren kriterlerini bilebilmişlerdir.
Migrenin yaygın bir hastalık olmasının yanı
sıra bir o kadar da engelleyici olduğu, ülkemiz
çalışmalarında görülmektedir. 2008 yılı Türkiye
Başağrısı Prevalans çalışmasında migrenlilerin
ayda ortalama 5.9 atak sıklığı ve 6.2 ağrılı günü
olduğu, ortalama ağrı süresinin de 35.1 saat
olduğu görülmüştür.12 2020 yılında ülkemizde
sokak ve hastane tabanlı yapılan migren yükü
çalışmasında da migrenlilerin ortalama ağrı süresi 30.5 saat, ayda ortalama ağrı sıklığı 6.3 ve
ayda ortalama ağrılı gün sayısı 7.7 bulunmuş,
bu sayılar pür gerilim tipi başağrısı için daha
düşük oranlarda (ağrı süresi 7.6 saat, ağrı sıklığı
5.0 ve ağrı süresi 5.3 gün) bulunmuştur.18 2008
yılı çalışmasında migrenlilerin %40.4’ünün ayda
4’ten fazla, %54.1’inin ayda 4 veya daha fazla,
%64.7’sinin 3 veya daha fazla atak yaşadıkları
görülmüştür. Ayda 15 gün veya daha sık başağrılı
migrenilerin oranı ise %10.9 olarak bildirilmiştir.
2020 yılı çalışmasında da migrenlilerin %17.2’sinin, pür gerilim tipi başağrılıların ise %6.2’sinin
ayda 15 gün ve daha fazla başağrısı yaşadıkları
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görülmüştür. 2008 yılı çalışmasında migrenlilerin %54.2’si başağrılarını genellikle şiddetli yaşarken, yalnızca %6.8’i ağrılarının genellikle hafif
olduğunu bildirmişler, 2020 yılı çalışmasında ise
migrenlilerin %44.2’si genelde şiddetli, %3.1’i
genelde hafif ağrılarının olduğunu bildirmiş,
2020 çalışmasında gerilim tipi başağrılılarda ise
şiddetli ağrı yaşayanların oranı %0.8 iken hafif
ağrılıların oranı %29.5 olarak bulunmuştur.
Migren, yaşam kalitesini çok etkileyen bir
hastalık olup 2008 yılı çalışmasında ülkemizde
yaşam kalitesinin sürekli bozuk olduğunu bildiren hasta oranı %50.2 olup yaşam kalitesinin
bozulmadığını söyleyenlerin oranı %10.7 olarak
bulunmuş, %29.2’si ise ekonomik kayıplarının
olduğunu bildirmiştir.12 Aynı çalışmada aile iliş-

kilerinde bozukluk %61.5, arkadaş ilişkilerinde
bozukluk %54.9, iş ilişkilerinde bozukluk %43.3,
okula gidenlerde okulda ilişkilerinde bozukluk
%57.9 oranlarında görülmüştür. 2020 yılı çalışmasında da ağrılı gün sayısıyla doğru orantılı olarak hayat kalitesi ve ilikilerde kötüleşme
artmıştır (Şekil 2).18 2019 yılında ülkemizde
yapılan “My Migraine Voice” çalışmasında da
migrenlilerin %62’si migren başağrısı sırasında
günlük aktivitelerinde aşırı veya çok aşırı derecede kısıtlandıklarını ifade ederken, prodrom
ve postdrom fazlarında da sırasıyla %31 ve %34
oranlarında kısıtlılık bildirmişlerdir. Aktif çalışan
hastalarda, migren ağrısı nedeniyle çalışma zaman kaybı %21 ve genel olarak iş gücü kaybı %67
oranda bildirilmiştir.20

Şekil 2

Migren ve gerilim tipi başağrıları doktora
gidiş ve tetkikler yönünden büyük bir yük oluşturmaktadır. Migren ve Gerilim tipi başağrısında
doktora gidiş oranı ülkemizde sırasıyla %77.6 ve
%86.8, beyin MR çekilme oranı %35.4 ve %41.9,
boyun MR çekilme oranı %18.5 ve %19.4, beyin
BT çekilme oranı %9.5 ve %6.2 olarak bulunmuş,
acil servise başvuru oranı migrende %38.2 iken
pür gerilim tipi başağrısında %26.4 olup hasta102

ne yatışı %7 ile yalnızca migrende olmuş, gerilim
tipi başağrısı nedeniyle hastane yatışı bildirilmemiştir. Yineleyen doktora gidiş, beyin-boyun görüntüleme, acile gidiş ve hastaneye yatış oranlarında ise migrende gerilim tipi başağrısına göre
belirgin üstünlük söz konusudur.
Migrenlilerin atak ilaçlarını aşırı kullanımı
ciddi bir yük oluşturmaktadır. Ülkemizde migrenlilerin ilaç aşırı kullanım oranı %8.2 olarak
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bulunmuştur ve aşırı kullanılan ilaçların üçte
birini triptan, ergotamin veya kombine ilaçlar
oluşturmaktadır.
Migrende profilaktik koruyucu tedavi en eksik kalınan konulardan biridir. Migrenli hastaların % 54.1’i ayda 4 veya daha sık atak yaşarken
ve % 54.2’si genelde şiddetli ağrılar yaşarken
2008 yılında hane tabanlı çalışmada profilaksi
ilacı kullanım oranı %4.9, 2013 yılı hane tabanlı
çalışmasında ise %9.2 olarak bulunmuştur.7, 12
Profilaksi alanların içinde de 2008 yılı çalışmasında beta bloker kullananların oranı %7.0, flunarizin %20.9, antiepieptik %2.3 iken, 2013 yılı
çalışmasında ise bu oranlar sırasıyla %4.2, %0 ve
%0 olarak bulunmuştur. Her iki çalışmada da gerek profilaksi kullanımı, gerekse etkin profilaksi
ilacı kullanımı oranları çok yetersizdir. Keza 2020
yılında, kendisine daha önceden migren veya
gerilim tipi başağrısı tanısı konmuş kişilerde yapılan çalışmada profilaksi alanların oranı %40
iken profilaksi ilacından memnun olanların oranı ayda 15 gün ve daha fazla başağrılı kişilerde
%13.5 olarak bulunmuştur.
Oral profilaksi kullanmada temel sorunlar
uzun aylar boyunca her gün bir veya birden fazla profilaksi ilacı kullanma gereği ve bu ilaçların
seyrek olmayan ve rahatsız edici olabilen yan
etkileri, ve yeterli dozda ve doğru ilaç seçimi
olmadığında migren üzerine yeterli tedavi edici
etkilerinin olmamasıdır. Keza, bu konuda yapılmış bir çalışmada migren hastalarında profilaksi
tedavisini bırakma oranı 30 günde yarıdan biraz
az, 60 günde tam yarısı olarak bulunmuş, 1 yılın
sonunda hala ilaç kullananların oranı %15 kadar
bildirilmiş, bir diğer çalışmada da, 2 ay içinde
ilaçlarını bırakanların oranı %51 olarak gösterilmiş, 6 ay sonunda ilaçlara devam edenlerin oranı %10.9 olarak raporlanmıştır.
Sonuç olarak başağıları içinde temelde yükü
oluşturan migren başağrılarıdır. Migrende ise
yetersizlikler şu maddelerde özetlenebilir:
1) toplumda bu kadar sık ve bu denli engellilik oluşturmasına karşın tıp eğitiminde başağrısının yeterli ders saati bulamaması

2) başağrısı hastalarına doğru tanı koyma
oranlarının yeterince yüksek olmaması
3) profilaksi tedavisinin olması gerektiği
oranlara ulaşmaması ve bunun sonucu aşırı ilaç
kullanımı başağrısı oranlarının yüksek oluşu.
Profilaksi tedavisinin önündeki en önemli
engellerden biri olan profilaksi ilaç yan etkileri
ve aylarca her gün ilaç kullanım gereği, migren
tedavi pratiğine yeni giren CGRP antagonisti monoklonal antikorlar ile önemli ölçüde aşılabilir.
Ancak bu grup ilaçlara ulaşmada fiyat engeli henüz ülkemiz için en önemli sorunu oluşturmaktadır.
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GİRİŞ
Migrenin başlangıç yaşı genellikle 15-25 yaşlar
arasındadır. Ancak bebeklik çağında veya 80 yaşından sonra başlayan vakalar da bildirilmiştir.
Migren tipik olarak ataklar şeklinde gelen bir
rahatsızlıktır. Sık ataklarda veya kronik migrende hastalar bazen atak aralarında da bazal bir
rahatsızlık hissettiklerinden ağrı kesilmiyormuş
gibi gelebilir. Epizodik migrende ağrı sıklığı ayda
14 ve altındadır. Bazı hastalar ömürleri boyunca birkaç atak geçirebilirler. Median atak sıklığı
ayda 1,5’tur. Migrenlilerin %10’u haftada bir ve
daha fazla atak geçirirler. Kronik migrende hastanın en az 3 ay boyunca ayda 15 gün ve üzerinde başağrısı vardır. Bu başağrılarının en az 8’i
migrenöz özellikleri karşılıyor olmalıdır.

Migren ömür boyu süren kronik bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla ileri yaşlarda bir epizodik
migren hastası onyıllardır migreni olduğunu
söyleyebilir. Bu süreye bakarak hastaya “kronik
migren” denilmemelidir. Kronik migren tanısı aylık başağrısı günü sayısı ile ilişkilidir.
Migren tanısının konulabilmesi için hastanın
aynı tarz ağrıları en az 5 kez yaşamış olması gerekmektedir. Yeni başlayan bir başağrısında sekonder başağrıları mutlaka ekarte edilmelidir.
Tipik bir migren atağı 4 dönemden oluşmaktadır.
Prodrom, aura, ağrı ve postdrom dönemleri. Bu dönemlerden hiçbiri her atakta bulunmak zorunda değildir. En tutarlı olarak görülen ağrı dönemidir ancak başağrısı olmayan migren atakları da bulunabilir. (Tablo-1)

Tablo-1: Dönemlerin varlığına göre migren tiplerinin isimlendirilmesi
Prodrom dönemi
Var/Yok
Var/Yok
Var/Yok
Var
1

Aura dönemi
Yok
Var
Var
Yok

Ağrı dönemi
Var
Var
Yok
Yok

Postdrom dönemi
Var/Yok
Var/Yok
Var/Yok
Var/Yok

Migren tipi
Aurasız Migren
Auralı Migren
Başağrısız Migren Aurası
Migren olarak tanımlanmamış

Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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PRODROM DÖNEMI
Migren hastalarının yaklaşık %80’inde ağrı ya da
aura döneminden birkaç saat-birkaç gün önce
bazı değişiklikler olur. Hastaların birçoğu bunun
yaklaşan bir migren atağının habercisi olduğunun bilincindedir. Bu öncü bulgular arasında
irritabilite, sersemlik hissi, duygudurum değişiklikleri, öfori, sıvı retansiyonu, fotofobi, sonofobi,
osmofobi, aşırı esneme, polidipsi ve aşerme görülebildiği bildirilmiştir.
Prodrom döneminin varlığı ve migren atağı
ile ilişkisi fonksiyonel MRG çalışmalarında bu
dönemde hipotalamik aktivasyon görülmesi ile
de kanıtlanmıştır. Migren ataklarının tetikleyicisi
olduğuna inanılan birçok faktörün aslında tetikleyici değil migren prodromunun bir parçası olabileceği düşünülmektedir. Örneğin popüler migren tetikleyicileri arasında yer alan çikolatanın
migrenli hastalarda keçiboynuzu ile karşılaştırmalı bir çalışmada migren tetikleyici özelliğinin
farklı olmadığı görülmüştür.

AURA DÖNEMI
Auralı migrende ağrıdan önce veya bazen ağrı
sırasında geçici bazı nörolojik semptomlar görülür. Bunlara aura denilmektedir. Aura semptomları fokal nörolojik bulgulardan oluşur. Aura
semptomları görsel, duyusal, motor, beyinsapı,
retinal veya konuşma-yüksek kortikal fonksyon
bozukluğu şeklinde olabilir. Birden fazla aura
semptomu birbirini takip ederek gelebilir. Aura
semptomları genelde tek taraflıdır ancak bazen
çift taraflı olabilirler. Her bir aura semptomu
en az 5 dakika ve en çok 60 dakika sürer. Daha
sonra aura semptomları tamamen düzelmelidir.
Motor bulguların düzelmesi 72 saati bulabilir.
Aura semptomlarının düzelmemesi durumunda
ilk olarak migrenöz infarkt düşünülmelidir ancak
infarkt ekarte edildikten sonra aura semptomlarının çok uzun süre devam edebildiği prolonje
migren auraları veya migren aura statusu gibi
durumlar da akla gelmelidir.
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En sık karşılaşılan aura semptomları vizüel
auralardır ve bunlardan en sık görülen teichopsia diye isimlendirilen yavaşça genişleyen parıldayan bir zigzag ve buna eşlik eden bir skotomdur. Hastalar bunu bazen “bir buzlu camın
içinden bakıyormuş” ya da “gözümün önünden
su akıyormuş” gibi ifadelerle de tanımlayabilirler. Vizüel auralar bazen homonim hemianopsi,
fotopsi veya metamorfopsi şeklinde de görülebilir. Metamorfopsi hastanın cisimlerin boyut
ve şeklini olduğundan farklı olarak algılaması
ile karakterize bir illüzyondur. İkinci sıklıkta duyusal auralar görülür ve özellikle el ve ağız etrafında iğnelenmeler, uyuşmalar (Cheiro-oral
parestezi) tipiktir. Beyinsapı aurası diyebilmek
için şu semptomlardan en az ikisinin görülmesi
gerekir: dizartri, başdönmesi, tinnitus, hiperakuzi, çift görme, ataksi, bilinç bozukluğu. Hastanın
aurasında motor semptomlar varsa, başka aura
semptomlarının varlığına bakılmaksızın hasta
“hemiplejik migren” olarak sınıflanır. Retinal
migrende ise vizüel aura semptomları homonim
özellik göstermezler ve tek bir göz ile sınırlıdır.
Bu tanı ancak aurasını çok net bir şekilde tarif
edebilen hastalarda konulabilir.
Bazı vakalarda tipik bir migren aurasının ardından başağrısı görülmeyebilir (Başağrısız migren aurası). Bu gibi durumlarda hastada ayırıcı
tanıya gidilmesi önemlidir.

AĞRI DÖNEMI
Tedavisiz bir migren atağının ağrı dönemi erişkinlerde 4-72 saat, çocuklarda ise 2-72 saat arasında sürebilir.
Hastaların %50-80’i ağrıyı zonklayıcı olarak
tanımlarlar. Kalanlarda sıkıştırıcı veya başka şekilde tanımlamalar görülebilir. Özellikle atağın
başlarında hasta hareketsizken ağrı sabit ve sıkıştırıcı olarak algılanabilir ve ağrı şiddetlendikçe zonklayıcı özelliğini kazanabilir. Hastalar aynı
atakta birkaç farklı karakterde ağrı tanımlayabilirler. Primer saplayıcı başağrısı kısa saniyelik
saplamalar tarzında bir başağrısıdır ve migrenli

Migren Kliniği

hastaların %40’ında atak ve atak aralarında görülebilir.
Hastaların %60’ında ağrı tek taraflı olarak
hissedilir. Ağrı atak sırasında veya farklı ataklarda taraf değiştirebilir. Başın herhangi bir bölgesi
tutulabilir. Ağrılar yüze de yayılabilir. Hastaların
%75’i migren ataklarına ense ağrısının eşlik ettiğinden şikayetçi olabilirler.
Migren ataklarında ağrı genellikle orta şiddette veya şiddetlidir. Atak başlarında hafif olarak hissedilebilir. Maksimum şiddete ulaşma süresi ortalama 1-1,5 saattir.
Migrende başağrısına eşlik eden birçok bulgu vardır. Bunlardan ışığa ve sese duyarlılık ve
bulantı-kusma varlığı tanı kriterlerinin içerisinde
yer almaktadır. Bu eşlik eden semptomlar tüm
ataklarda tutarlı bir şekilde görülmek zorunda
değildir.
Işığa karşı duyarlılık (fotofobi) hastalarda
%94, sese karşı duyarlılık (sonofobi veya fonofobi) %91’e varan oranlarda bildirilmiştir. Kokulara
karşı duyarlılık (Ozmofobi) hastaların 1/3’ünde
görülebilir. Bulantı hastaların %87’sinde bildirilmiştir ve bunların yarıdan fazlası kusmaktadır.
Allodini ağrılı olmayan bir uyaranın ağrı verici olarak hissedilmesidir. Migrenli hastaların
%70’inde atak sırasında ve bazen atak bittikten
sonra bile ciltte allodini görülebilmektedir. Özellikle kronik migrende allodini çok belirgin bir
özelliktir.
Kranial otonom bulgular (göz yaşarması, göz
kızarması, burun akıntısı veya tıkanıklığı vs) migrenin tipik bir özelliği olmamasına rağmen hastaların %10’unda bildirilmiştir. Görüldüklerinde
genelde hafiftir, tek veya çift taraflı olabilirler ve
her atakta düzenli olarak ortaya çıkmazlar.
Bunun dışında hastalarda atak sırasında iştahsızlık, başdönmesi, ishal, irritabilite, motivasyon azlığı, içe çekilme, stres, sinirlilik, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü, motor beceriksizlik
gibi pek çok semptom görülebilir.

Fizik aktivite hastaların %90’ında ağrıyı şiddetlendirir. Hastalar yürümekten, merdiven
çıkmaktan, öne eğilmekten ve başlarını hareket
etmekten imtina ederler. Birçok hasta uyumakla
ağrısının hafiflediğini ya da geçtiğini bildirmektedirler.
Tedavili ya da tedavisiz başağrısı fazının 72
saatten uzun sürdüğü çok şiddetli migren ataklarına “Status migrenozus” adı verilmektedir.
Status migrenozusta başağrısı devamlıdır ya da
4 saatten kısa başağrısız dönemlerce kesintiye
uğrayabilir. Hastada mevcut atak önceki migren ataklarıyla süre ve şiddet dışında benzerdir.
Status migrenozusun kronik günlük başağrısının
kötüleşmesinden ayırımı önemlidir çünkü her
ikisinde tedavi yaklaşımları farklıdır. Status migrenozusu kronik migrenden ayırdedici özellikler
şunlardır: Statusta gerek ağrı gerekse eşlik eden
semptomlara bağlı disabilite daha belirgindir.
Status hastanın normalde kullandığı akut atak
medikasyonlarına rezistandır. Status migrenozus
hastası tedavi amacıyla aynı atakta bir ya da birkaç kez acil servise gelmek ihtiyacı hisseder.

POSTDROM DÖNEMI
Başağrısı geçtikten sonra hastaların önemli bir
kısmında ağrı dışında bazı şikayetlerin bir süre
devam ettiği görülür ve hastalar atak öncesi
normal durumlarına hemen dönemezler. Bu döneme “postdrom dönemi” denilir ve hastaların
yaklaşık %70-80’inde görülmektedir. Hastalar
bu dönemde yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü,
güçsüzlük, halsizlik, duygudurum değişiklikleri,
ense sertliği, allodini, fotofobi ve bulantı hissedebilirler. Bazen hafif non-migrenöz tarzda bir
başağrısı da görülebilir. Postdrom dönemi yaklaşık 12-24 saat kadar sürmektedir. Postdrom döneminde görülen bulgular prodrom döneminde
görülenlere çok benzerlik gösterdiğinden postdrom döneminin prodrom döneminin aslında devamı olduğu da öne sürülmüştür.
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MIGREN TANISININ KONULMASI

KAYNAKLAR

Migren tanısının konulmasında hiç bir laboratuvar ya da görüntüleme yöntemi iyi alınmış bir
anamnezin yerini tutamaz. Migren tanı kriterleri
ICHD sınıflamasında netleştirilmiştir ve bu kriterlerden birinin tutmaması durumunda hastaların olası aurasız/auralı migren olarak sınıflandırılması ve tedavisinin migren gibi yapılması
önerilmektedir. Her ne kadar bu kriterler migren
tanısının kesin olarak konulmasında önemli gibi
gözükse de klinik pratikte migren hastaları daima bu formatlara uymazlar ve hekim olası primer/sekonder başağrıları içerisinde hastaya en
uygun olanı yakıştırmak zorunda kalmaktadır.

1.

3.
4.
5.

6.

Klasik klinik belirtilere sahip, birkaç yıldır devam eden bir migrenin tanısını koymak kolaydır
ve fazla ayırıcı tanı gerektirmez

7.

Migren anamnezi veren bir hastada ayırıcı
tanı şu durumlarda önemlidir:

8.

• Yeni başlangıçlı migrenöz semptomlar
• 50 yaşından sonra başlayan migrenöz başağrıları
• Atipik klinik bulgular
• Sürekli aynı taraflı migren başağrısı
• Çok şiddetli veya şiddeti giderek artan migren atakları
• Migren epilepsi birlikteliği varsa
• Özel auralı migren tipleri (Beyinsapı, hemiplejik, konfüzyonel migren)
• Açıklanamayan nörolojik muayene bulgusu
• Travma sonrası başlamış olması
• Uzamış, persistan aura semptomları
• Başağrısız aura
Hekim gerektiğini düşündüğü veya şüphede kaldığı durumlarda ayırıcı tanıyı yapabilmek
amacıyla gerekli gördüğü görüntüleme veya laboratuvar testlerine başvurmalıdır.
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Fizyopatoloji
Temelinde Migren
Tedavisi
Şefik Evren ERDENER1
Turgay DALKARA2

GIRIŞ
Günümüzde migrenin tedavisi için elimizde çok
sayıda farmakolojik ajan bulunmaktadır. Bununla birlikte, kullanımdaki ilaçların etki mekanizmaları tam aydınlatılabilmiş değildir. Bu mekanizmaların daha iyi anlaşılması, migrene yol
açan patofizyolojik süreci de aydınlatacak ve bu
şekilde daha etkin, hedefe yönelik tedavilerin
üretilmesi mümkün olabilecektir. Bu bölümde,
halen klinik kullanımda olan ve yakın zamanda
kullanıma girmesi beklenen akut ve profilaktik
tedavi yaklaşımları olası patofizyolojik mekanizmalar ışığında tartışılacaktır.

FARMAKOLOJIK TEMELLER VE
TEDAVI HEDEF NOKTALARI
Migren patogenezi ağrıya duyarlı yapılar olan
meninksler ve kan damarlarının yanı sıra beyin
parankimindeki kortikal ve subkortikal birçok
yapıyı ilgilendirir. Bu süreçler hakkındaki bilgile-

1
2

rimiz, büyük ölçüde son 40 yılda yapılmış olan
deneysel çalışmalarla birlikte hastalar üzerinde yapılan nörogörüntüleme incelemelerine
dayanmaktadır. Migren atağındaki en belirgin
semptom olan başağrısı göz önüne alındığında,
patogenezin temelinde başın ağrı duyusu oluşumunu başlatan trigeminal ve üst servikal sinirlerin ve bunlar tarafından innerve olan meninksler
ve kan damarlarının (tümü kısaca trigeminoservikovasküler sistem (TSVS) olarak adlandırılır)
aktivasyonunun yattığı düşünülebilir. Ancak bu
temel mekanizma devreye girmeden önce ve
sonrasında sürece katılan başka yolaklar da söz
konusudur. Farklı mekanizmalar migren atağının
değişik evrelerinde baskın olmakla birlikte, evreler arasında geçiş çok keskin olmayabilir ve bir
mekanizma birden fazla evrede rol oynayabilir.
Migren başağrısı karakteristik meningeal ağrı
özelliklerini göstermekle beraber, bu parankimal
veya meningeal kökenli çeşitli olaylarla tetiklenebilir.

Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü,
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü,
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Bir diğer deyişle migren başağrısı ortak bir
son yol olmakla beraber migren atakları heterojen nedenlerle ortaya çıkabilir (örneğin, CADASIL’de görüldüğü gibi vasküler kökenli migren ya
da umbellulone gibi bazı uçucu moleküllerin ve
çevresel irritanların tetiklediği migren).
Migren prodromu, atağın başlangıcından
birkaç gün öncesine kadar ortaya çıkabilen konsantrasyon güçlüğü, duygu durum değişiklikleri,
duyusal uyaranlara aşırı hassasiyet, sık esneme,
sık idrara çıkma gibi belirtilerle karakterizedir.
Belirtilere dikkat edilirse, bunların kortikal/subkortikal fonksiyonlar ve hipotalamik/otonomik
sinir sistemi ile ilgili olduğu anlaşılacaktır. Gerçekten de fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları, prodromal dönemde, atağın kendisinden 72 saat önceye kadar başlayabilen, özellikle
talamokortikal devrelerde ve hipotalamusta aktivite değişikliklerine işaret etmiştir. Ancak bu
anormalliklerin tam olarak hangi mekanizma ile
ortaya çıktığı ve başağrısını nasıl tetikledikleri
henüz kesin bilinmemektedir.
Migrenli bireylerin yaklaşık üçte birinde, başağrısının başlangıcından 15-60 dakika önce, geçici nörolojik disfonksiyonlarla karakterize aura
görülür. Migren aurası kortikal yayılan depolarizasyon (KYD) adı verilen nörofizyolojik süreçten
kaynaklanmaktadır. KYD, tüm nöron ve glia hücrelerini etkileyen, gri cevherde dakikada 2-6 mm
hızla ilerleyen bir depolarizasyon ve buna eşlik
eden nöronal aktivitede (EEG gibi) depresyon
dalgasıdır. Elektrotlar boyunca yavaşça ilerleyen
EEG’deki bu depresyon nedeniyle “kortikal yayılan depresyon” olarak da adlandırılır. KYD insan
beyninde genellikle bir veya birkaç girusu içerecek şekilde yayılabilir ve tuttuğu kortikal bölgeye
göre görsel, sensoriyel veya lisan ile ilgili belirtilere neden olur. Hastalar görsel aurayı iyi tarif
etmekle beraber, sorgulandığında diğer aura
belirtilerinin de hikayesi alınabilir ve oldukça sık
oldukları görülür.
Aurayı takiben veya aurasız olarak ortaya
çıkan migren başağrısı sırasında, trigeminal ve
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üst servikal sinirlerde önce aktivasyon ve sonra duyarlılaşma meydana gelir ve bu da migren
başağrısına karakteristik zonklayıcı (duyarlılaşan
mekanoseptörlerin aktivasyonuna bağlı) özelliğini verir. TSVS’in aktivasyonu sırasında sinir uçlarından kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP),
pitüiter adenilat siklaz aktive edici polipeptit
(PACAP), P-maddesi, nörokinin-A gibi vazodilatör
ve damar geçirgenliğini artırıcı mediyatörler salınır ve bunun sonucunda dural damarlarda dilatasyon, plazma proteinlerinin ekstravazasyonu,
dural mast hücrelerinin degranülasyonu ve yerel
makrofaj ve dendritik hücrelerin aktivasyonu ile
karakterize steril nörojenik inflamasyon tablosu
ortaya çıkar. Damar genişlemesine aktive olan
trigeminoparasempatik refleks de katkıda bulunur. Son yıllardaki gelişmeler, damar çapı ve geçirgenliğinin artmasının başağrısında doğrudan
rolü olmadığını, daha çok CGRP’nin A∂ liflerinde
tetiklediği sensitizasyonun önemli olduğunu düşündürmektedir. Durada nosiseptör liflere çok
yakın olarak sıralanan mast hücrelerinden salındığı bilinen histamin, prostaglandin I2 ve triptaz
gibi moleküllerin de nosiseptör duyarlılaşması
ve aktivasyonuna neden olması mümkündür. Bu
şekilde duyarlılığı artan perivasküler sinir uçları
(periferik sensitizasyon), baş hareketi veya nabız
vuruları gibi mekanik uyarılarla da ateşlemeye
başlar. Bunu hastalar “kafamın içinde kalbim atıyor”, “öne eğilince beyinim gözlerimden dışarı
akıyor” gibi sözlerle ifade ederler.
Trigeminal nosiseptif nöronlar psödounipolar tipte olup hücre gövdeleri trigeminal ganglionda yer alır. Burada yavaş, künt ve yanıcı tipte ağrıya duyarlı C-tipi lifler ile mekanik, termal
uyarılara duyarlı ve özellikle hızlı, keskin, batıcı
tipte ağrıyı oluşturan A∂ tipi liflerin nöron gövdeleri ve uzantıları birbirlerine yakın yerleşmiştir. Aktive olan C-tipi nosiseptörlerden salınan
CGRP, CGRP'nin kendisini değil ama reseptörünü
eksprese eden A∂ tipi nöronları aktive eder ve
muhtemelen trigeminal ganglionda PACAP ve
sitokinler gibi inflamatuar molekülleri salmasına
yol açar. Bu da ganglionda sinyal amplifikasyonu-
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na neden olur ve aktivasyonu daha çok hücreye
yayar; bu şekilde başağrısının şiddeti arttığı gibi
karakteri de değişerek daha zonklayıcı bir hal
alır. Ayrıca salınan CGRP, yine trigeminal gangliondaki uydu glia hücrelerini nitrik oksit salmak
üzere uyarır. Nitrik oksit, CGRP salınımını daha
da arttırıcı bir pozitif geri besleme döngüsü oluşturur. Meninksler gibi, trigeminal ganglionda da
kan-beyin bariyerinin bulunmadığı için farmakolojik ajanların (örneğin anti-CGRP antikorları)
etkisine açık bir bölgedir.

ve otonomik belirtilerin de ortaya çıkmasına neden olur. Talamustaki sinaptik bağlantılarda da
sonraki aşamalarda sensitizasyon meydana gelir
ve tüm vücut (ekstrasefalik) allodinisine neden
olur. Ayrıca yine talamustaki hem trigeminal
hem de retinal uyarı alan nöronların varlığı da
fotofobinin temelini oluşturur. Meninksler ve trigeminoservikal gangliondan farklı olarak, TNC,
diensefalik yapılar ve serebral korteks, kan-beyin engeli nedeniyle bu bariyeri geçemeyen birçok farmakolojik ajanın erişimine kapalıdır.

Trigeminal ve servikal nosiseptif aferentler
beyin sapında medulla oblongata düzeyinden
üst servikal medulla spinalis segmentlerine uzanan trigeminal nükleus kaudalis’te (TNC) sinaps
yaparlar. Aktive olan ve duyarlılaşmış C-liflerinin TNC’deki santral terminallerinden de CGRP
salınımı olur. Salınan CGRP A∂ liflerinin presinaptik terminallerindeki ve TNC nöronlardaki
postsinaptik CGRP reseptörleri ile etkileşerek,
A∂ liflerinin presinaptik terminallerden glutamat salınımını ve aynı zamanda postsinaptik
bölgede uyarılabilirliği arttırır. Bu şekilde birincil
nöronlardaki artan aktivasyonu paralel olarak
ikincil nöronlarda da eksitatuar nörotransmisyonu teşvik eder. Böylece ikincil nöronlar çok daha
düşük sinaptik input ile ateşleyebilir hale gelir ve
santral sensitizasyon ortaya çıkar. TNC’nin sensitizasyonu, baş bölgesinde allodini, yani normalde ağrılı olmaması gereken dokunma duyusunun ağrı oluşturması ile sonuçlanır. Ayrıca, TNC
ve superior salivatör nükleus arasındaki bağlantı
nedeniyle, dural kan damarlarının etrafındaki parasempatik liflerden VIP, PACAP, asetilkolin ve nitrik oksit salınır ve bu refleks devre de
dural vazodilatasyona ve nörojenik inflamasyona katkıda bulunur. TNC’deki ikincil nöronların
aktivasyonu sonrasında ventral posteromedial
talamik nükleus, somatosensör korteks, insula,
limbik yapılar ve hipotalamusta aktivasyon görülür. Bunlar migrenöz başağrısının algılanmasının yanı sıra, emosyonel (örn; duygu durum
değişiklikleri), hipotalamik (örn; hastalık hissi)

Trigeminoservikovasküler sistemin aktivasyonunu neyin başlattığı kesin olarak bilinmemekle
beraber bu sürecin genellikle intrinsik olarak
beyin parankiminden köken aldığı düşünülmektedir. Atak öncesi görülen prodromal belirtilerin
beynin çeşitli bölgelerinden köken alıyor olması
bu görüşü destekler. Diğer taraftan “başağrısı
ağacı” olarak da bilinen Umbellularia california:
bitkisi, yapraklarının içerdiği uçucu umbellulone maddesi aracılığıyla muhtemelen meningeal
nosiseptif aferentleri doğrudan aktive ederek
migren atağını başlatabilir. Umbellulone, nosiseptörlerdeki TRPA1 kanallarını açarak CGRP
salınımını tetikler. İntrinsik parankimal kökene
dair kabul gören açıklamalardan biri, KYD’nin,
yani migren aurasının altında yatan sürecin, başağrısına yol açabileceğidir. Hayvan çalışmaları
KYD’nin trigeminovasküler sistem aktivasyonunda doğrudan rol oynadığı görüşünü desteklemektedir. Ailevi hemiplejik migren ve CADASIL
gibi KYD’ye yatkınlığı artıran mutasyonların varlığında, şiddetli auralı migren ataklarının görülmesi de bu görüşle uyumludur. Yakın zamanda
yapılan yüksek duyarlılıklı PET-MRI çalışmaları,
auralı migren hastalarında, serebral parankim
ve komşuluğundaki meningeal dokuları ve kraniyumu içine alan, birkaç güne kadar uzayabilen
bir inflamatuar sürece işaret ederek bu görüşleri
desteklemiştir.KYD’ye benzer şekilde, yetersiz
glikojen döngüsü nedeniyle ortaya çıkan sinaptik metabolik stresin de nöroinflamatuvar süreçleri başlatabileceği deneysel olarak gösterilmiş-
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tir. Bu gözlemler, dural nörojenik inflamasyonu
tetikleyebilecek serebral parankimal süreçlerin
aurasız migrenli hastalarda da görülebileceğini
desteklemesi ve migrenlilerin açlık ve uykusuzluk gibi sebeplerle tetiklenen ataklarını açıklayabilmesi açısından önemli olabilir.
Migren tedavisinde
ajanlar etkilerini beyin
minde, menenkslerde
gangliyonlar düzeyinde

kullanılan farmakolojik
ve beyin sapı parankiveya trigeminoservikal
gösterebilirler (Şekil-1).

Özellikle trigeminal nosiseptör nöronlarının
periferik (dural ve pial kan damarlarını çevreleyen) ve santral terminalleri (TNC nöronları ile
sinaps yapan) önemli hedef noktalarıdır. İlaçların kan-beyin engelini geçme özellikleri, etki yeri
için önemli bir belirleyicidir; trigeminoservikal
gangliyon hücreleri ile bunların dural sonlanmaları dışında diğer etki yerleri kan-beyin engeli arkasında kalmaktadır.

Şekil-1: Migren patogenezinde akut ve kronik tedavilerin hedef noktaları.

Tedavi ajanlarının ve etki mekanizmalarının
farklı olması nedeniyle, migren tedavisini akut
atak tedavisi ve profilaktik tedavi olarak iki bölümde incelemek uygun olacaktır.
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1. AKUT ATAK TEDAVISI
Akut tedavinin hedefi, başlamış olan atağın süresinin ve şiddetinin azaltılması, ideal olarak da
sonlandırılmasıdır. Tedavinin amacı yalnız başağ-
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rısının değil, eşlik eden diğer belirtilerin de sonlanmasıdır. Uluslararası Başağrısı Birliği (IHS)’nin
akut tedavi klinik çalışmaları için önerisi, 2 saat
sonunda başağrısı ile birlikte eşlik eden en rahatsız edici semptomun (bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi vb.) sonlanması ve 24-48 saat süresince tekrarlamaması dolayısıyla ikinci bir akut
tedavi ajanının kullanımına gerek kalmamasıdır.
Akut atak için kullanılan farmakolojik yaklaşımları migren mekanizmalarına spesifik olup olmadığına göre ayırabiliriz.

GENEL TEDAVI YAKLAŞIMI
Akut farmakolojik tedaviler, atağın başlangıcında
verildiğinde başarı şansı daha yüksektir. Özellikle allodini/santral sensitizasyon ortaya çıktıktan
sonra tedavi yanıtı önemli ölçüde azalabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar erken
olarak, atağın karakterine göre en etkili ajanların kullanılması gereklidir. Burada hastanın
daha önceki kullandığı tedavilerin etkinliğinin
bilinmesi de seçimde önemli olacaktır. Genel
bir prensip olarak, hafif-orta şiddetli ataklarda
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve
parasetamol gibi migrene özgü olmayan, kolay
erişilebilir ağrı kesiciler; bunun etkili olmaması
durumunda da triptanlar gibi migrene spesifik
ilaçlar tercih edilebilir. Şiddetli bir atak için ise
NSAİİ kullanılmadan doğrudan triptanlar tercih
edilebilir. Bu tabakalandırılmış tedavi yaklaşımı
kanıta dayalı analizlerde en etkili yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.
Unutulmaması gereken bir diğer belirti de
başağrısının kendisinden daha rahatsız edici
olabilen bulantı ve kusmadır. Bulantı tedavisi iki
yönden önemlidir. Birincisi, bulantı için kullanılabilecek ajanların kendileri de migren atağının
sonlanmasına bağımsız olarak yardımcı olabilir.
İkincisi, bulantı ve kusmanın giderilmesi, atak
tedavisinde kullanılan ilaçların gastrointestinal
emilimini düzelterek tedavi etkinliğini artırabilir.
NSAİİ veya triptan grubu ilaçların yanına metoklopramid (10 mg) veya domperidon (10 mg) bu-

lantıya yönelik semptomatik tedavide genellikle
etkilidir. Domperidon kan-beyin bariyerinden
geçmediği için ekstrapiramidal yan etkilere neden olmaz, ancak etkinliği metoklopramide göre
daha düşüktür. Metoklopramid aynı zamanda
gastrointestinal prokinetik etkisi ile triptan ve
NSAİİ’lerin emilimini artırarak tedavi etkinliğini
yükseltir.
Genel bir yaklaşım olarak bulantı/kusma varlığında ağızda eriyen triptan formülasyonlarının
tercih edilme eğilimi vardır, ancak bunların etki
başlangıç süreleri normal tabletlerle aynıdır ve
ağız mukozasından emilmezler. Dolayısıyla ilaç
çözündükten sonra tükrük ile yutulur. Bu nedenle ciddi bulantı ve kusma varlığında ağızda
eriyen formlar yerine subkutan veya intranazal
formların kullanılması tedavide daha etkili olacaktır. Örneğin, subkutan sumatriptan (6 mg)
veya intranazal zolmitriptan (5 mg) bu amaçla
tercih edilebilir. Benzer şekilde, başlangıcından
sonra çok kısa süre içinde şiddetlenen ataklarda
da kanda etkin konsantrasyonun daha hızlı sağlanabilmesi açısından subkutan veya intranazal
preparatlar uygun seçim olabilir. Kullanılan ilaçların eliminasyon yarı ömürleri, özellikle tekrarlamanın (24 saat içinde atak belirtilerinin geri
dönmesi) sık görüldüğü vakalarda mutlaka göz
önünde tutulmalı, bu tür durumlarda uzun etkili
ajanlar tercih edilmelidir.
Tek ilacın etkinliğinin yeterli olmadığı durumlarda bir NSAİİ gibi bir nonspesifik ajan ile
triptan gibi bir spesifik molekül kombine edilebilir. Sumatriptan/naproksen kombinasyonunun
klinik çalışmalarda ilaçların ayrı ayrı kullanılmasından daha etkin olduğu gösterilmiştir. Bir başka sık tercih edilen kombinasyon ajanı kafeindir.
Kan beyin bariyerini geçen bir adenozin reseptör antagonisti olan kafein, kendi başına belirgin analjezik etki taşımaz. Ancak beraber kullanıldığı analjeziklerin etkinliğini artırır. Gastrik
pH’yı düşürerek asetilsalisilik asit, parasetamol
ve ibuprofenin emilimini artırır. Yine gastrik motiliteyi artırıcı etkisinden dolayı emilim üzerine
olumlu etkisi vardır. Kafeinli preparatların sık
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kullanımında, tekrarlayan kullanımla bağımlılık
benzeri bir tablo ortaya çıkabileceği ve kafein
alınamaması durumunda baş ağrılarının geri tepebileceği (rebound) akılda tutulmalıdır.
Aşağıdaki bölümde spesifik ve nonspesifik
ajanların etki mekanizmaları daha ayrıntılı tartışılacaktır.

Spesifik olmayan ajanlar
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
(NSAİİ)
Etkileri siklooksijenaz (COX)-1 ve -2 enzimlerinin
nonselektif inhibisyonu sayesinde ortaya çıkar.
Bu şekilde araşidonik asitin prostaglandinlere
dönüşümünü baskılar. Prostaglandinler doğrudan meningeal nosiseptör aktivasyonundan
sorumlu olabilmektedir. Örneğin deney hayvanlarında dura mater üzerine uygulanan PGE2
meningeal sinir uçlarında aktivasyon ve sensitizasyona neden olabilmekte ve KYD sonrasında
da beyin parankiminden gelen uyarılar sonucu
glia limitanstan prostaglandinlerin salınımı artmaktadır. Gerçekten de migren hastalarında intravenöz PGE2 infüzyonu tipik atakları tetikleyebilmektedir.
NSAİİ’lerin analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar etkileri vardır. Bu moleküllerin çoğu zayıf
organik asit oldukları için düşük pH’lı, inflamasyonun olduğu bölgelerde birikme eğilimindedir.
NSAİİ grubu ilaçlar deneysel modellerde durada nörojenik inflamasyonu, meningeal nosiseptör sensitizasyonunu ve kan-beyin bariyerini
de geçebiliyorlarsa santral trigeminal sensitizasyonu baskılamaktadır. Hatta triptanlardan farklı
olarak hali hazırda oluşmuş sensitizasyonu da
geri çevirebildikleri gösterilmiştir. Migren tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan NSAİİ grubu
ilaçlar, asetilsalisilik asit, ibuprofen, naproksen,
ketorolak ve diklofenak’tır NSAIİ’ler farmakokinetik özellikleri ile birbirlerinden ayrılır. İbuprofen ve diklofenak oral alım sonrası daha hızlı
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emilir ve 2 saat içinde atak kontrolü sağlayabilirler. Ancak yarı ömürleri 2 saat gibi kısa bir süredir, bu nedenle başağrısı ilerleyen saatlerde
tekrarlayabilir ve dozun yenilenmesi gerekebilir.
Naproksenin yarı ömrü daha uzundur (14 saat),
ancak etkisi daha yavaş başlar. Asetilsalisilik asitin de, 900-1000 mg dozunda kullanılması koşulu ile, basit ve etkili bir ajan olabileceği (yarı
ömrü 6 saattir) unutulmamalıdır.

Parasetamol
Anti-inflamatuar etkisinin olmamasından ötürü
NSAİİ’lerden ayrılmamakla birlikte COX inhibitör etkisi sayesinde migren tedavisinde etkilidir.
Kolayca erişilebildiği ve ucuz olduğu için birçok
hastanın ilk tercihidir. Gastrointestinal yan etkisi, NSAİİ’lere göre çok azdır. Gerilim tipi baş ağrılarında oldukça etkili olmasına karşın, migren
için tek başına etkinliği genellikle hafif ataklar ile
sınırlıdır. Daha çok kombinasyon tedavisi olarak
tercih edilmektedir. Özellikle 10 mg metoklopramid ile kombine edildiğinde sumatriptana denk
bir etki ortaya çıkabildiği öne sürülmüştür. Migren atağı için 1000 mg dozu tercih edilmelidir.
Kısa yarı ömrü (2-3 saat) nedeniyle doz tekrarı
gerekebilir.

Dopamin reseptör antagonistleri
Migrendeki bulantı-kusma belirtisinin semptomatik tedavisinin yanı sıra, primer migren atağına yönelik de etki gösterdiği anlaşılmıştır. Bu
nedenle yardımcı tedavi olarak kullanıldıkları
gibi, acil servislerde intravenöz metoklopramid
akut atak tedavisinde tercih edilmektedir. Dopamin reseptör antagonistlerinin migrene spesifik
etkisinin mekanizması henüz anlaşılamamıştır.
Ancak periakueduktal gri cevher, hipotalamus
ve bazal ganglialarda önemli ölçüde eksprese
edilen D2 reseptörlerine karşı antagonizmanın
bu etki için gerekli olduğu bilinmektedir. Migren
atağının özellikle prodrom döneminde görülen
baş dönmesi, bulantı ve aşırı esneme gibi belirtilerin dopaminerjik reseptörlerin duyarlılığının
artması ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Klasik
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olarak antiemetik olarak kullanılan metoklopramid, domperidon gibi antagonistler migren atağına eşlik eden bulantı ve kusmanın giderilmesini, ayrıca gastrointestinal sistemde prokinetik
etki ile oral yolla alınan ajanların daha iyi emilimini sağlar. Metoklopramid kan-beyin bariyerini geçebildiği için santral etki de gösterir ve sık
kullanımı sonucunda, distoni ve parkinsonizm
gibi ekstrapiramidal yan etkiler, ayrıca artmış
prolaktin salınımı sonucu galaktore ve infertilite
ortaya çıkabilir. Domperidonun ise sadece periferik etkilidir.

Narkotik analjezikler:
Bağımlılık risklerinin yanı sıra, ağrı kontrolü sonrası atağın sıklıkla tekrarlaması ve opioid-ilişkili
hiperaljezi riskleri nedeniyle rutin pratikte çok
zorlu durumlar dışında tercih edilmemelidir.

Spesifik tedaviler
Ergot alkaloidleri ve triptanlar
Serotonerjik 5-HT1B/1D reseptörlerine agonistik
etki gösteren, migrene spesifik ilaçlardır. 5-HT1B
reseptörleri intrakraniyel ve ekstrakraniyel arterlerin duvarında düz kaslarda bulunur. 5-HT1D
reseptörleri ise trigeminal nosiseptif nöronların
periferik ve santral terminallerinde bulunur. Ayrıca TNC’deki ikincil nöronların dendritleri de
bu reseptörleri eksprese eder. Bu reseptörler
G-proteinlerine bağımlı olarak çalışır ve adenilat siklazı inhibe ederek hücre içi cAMP düzeyini
düşürür. 5-HT1B reseptörleri üzerine agonistik
etki sonucunda serebral ve meningeal arterlerde vazokonstriksiyon görülür. Aynı zamanda trigeminal aferentlerin periferik ve santral terminallerinden CGRP başta olmak üzere vazoaktif
peptitlerin salınımı engellenir. Trigeminal ganglionda da etki göstererek CGRP salınımını ve etkisini baskılayarak buradaki sinyal amplifikasyonunu ve pozitif geri besleme döngüsünü kırabilir.
Bu şekilde dural nörojenik inflamasyona ve periferik ve santral nosiseptör sensitizasyonuna yol

açan süreç baskılanmış olur. Ayrıca mast hücrelerinde de 5-HT1B/1D reseptörlerinin eksprese
edilmesi sonucunda ergot ve triptan molekülleri
mast hücrelerinin degranülasyonunu ve histamin açığa çıkışını da doğrudan baskılayabilir.
Mevcut deliller ana etki yolunun vazokonstriksiyon değil dural nörojenik inflamasyonu ve A∂
liflerinin duyarlılaşmasını baskılamak olduğunu
düşündürmektedir. Sumatriptan gibi kan-beyin engelini geçemeyen triptanların, geçebilen
triptanlar kadar etkili olması da temel etki yerinin periferik (dura ve ganglia) olduğu görüşünü desteklemektedir. Son zamanlarda kan-beyin engelini geçemeyen anti-CGRP monoklonal
antikorları ile elde edilen başarı da A∂ liflerinin
uyarılabilirliğini ve duyarlılaşmasını azaltmanın
ve dural nörojenik inflamasyonun baskılanmasının migren tedavisindeki öneminin altını çizmektedir.
Ergot alkaloidleri ve triptanların genel olarak
etkileri benzer olsa da bu ilaç grupları reseptör
seçiciliği yönünden birbirinden ayrılır. Ergot alkaloidleri migrene spesifik tedavi amacıyla tarihsel olarak ilk kullanılmış ajanlardır. Triptanların
5-HT1B/1D reseptörlerine afinitesi selektif olarak yüksek iken, ergot alkaloidleri diğer serotonerjik, dopaminerjik ve adrenerjik reseptörlere
de bağlanırlar. Bu nedenlerle ergot türevleri yan
etki potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Örneğin, vasküler serotonerjik reseptörlere
yoğun afiniteleri de olduğundan sistemik vazokonstriksiyon ve dolayısıyla kardiyovasküler
riskler ortaya çıkmaktadır. Uterus üzerindeki
kontraktil etki nedeniyle gebelerde kontrendikedirler. Ayrıca 5-HT2B reseptörlerine afiniteleri
nedeniyle kalp kapakları gibi dokularda fibrozisi
tetikler. Ergotamin ve dihidroergotamin, bu nedenle, migren tedavisinde oldukça etkin olmalarına karşın, yerlerini büyük ölçüde triptanlara
bırakmışlardır. Triptanlar, 5-HT1B/1D reseptörlerine selektif oldukları için yan etki profilleri daha
kolay tolere edilebilir niteliktedir. Aynı zamanda
ergot alkaloidlerinden de daha etkindirler.
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Triptanlar meningeal nosiseptörlerin hem
periferik terminallerinden CGRP gibi vazoaktif
peptitlerin salınımını, buna bağlı olarak da A∂
liflerinin duyarlılaşmasını ve nörojenik inflamasyonu baskılarlar. Triptan grubu ilaçlardan
1992’de ilk kullanıma sunulanı sumatriptandır.
Sumatriptan kan-beyin engelini geçemez, bu
nedenle etkisi periferik sinir terminallerine sınırlıdır. Buna bağlı olarak da yerleşmiş santral
sensitizasyonu, yani kutanöz allodiniyi geriye
çevirmede etkin değildir. Ayrıca allodini geliştikten sonra başağrısı kontrolündeki etkisi de
düşmektedir. Günümüzde sumatriptana ek olarak birçok farklı triptan molekülü kullanıma sunulmuştur ve bu moleküller farmakokinetik ve
farmakodinamik açılardan birbirinden oldukça
farklıdır. Klinik kullanımda bu ayrımlar mutlaka
göz önüne alınmalıdır. Bir triptan molekülüne
yanıt vermeyen bir hasta, bir başka molekülden
fayda görebilir. Örneğin naratriptanın, serotonerjik reseptörlere afinitesi sumatriptandan 2-3
kat daha fazladır, bu da etkinliğini artırmaktadır.
Triptanların genel olarak etkileri oral alımlarından sonra 2 saat içinde başlar ki bu atak tedavisi
için kabul edilebilir bir süredir. Subkutan formlarda plazma konsantrasyonu dakikalar içinde
etkin düzeye ulaşır ve özellikle bulantı-kusmanın
eşlik ettiği şiddetli ataklarda acil tedavi için faydalıdır. Ne var ki çoğu triptan molekülünün plazma yarı ömrü 2-6 saattir ve migren atağının tipik
süresi düşünüldüğünde bu hızlı eliminasyonun
atak tekrarı ihtimalini de beraberinde getirir.
Öte yandan frovatriptan, 26 saatlik eliminasyon
yarı ömrü ile uzun etkili bir seçenek sunar.
Triptanların yan etkileri ergot alkaloidlerine
göre çok daha az olsa da kardiyovasküler risk
taşıdıkları unutulmamalıdır. Serotonerjik etkiyi
potansiye edilebilecek diğer ergot alkaloidleri ve
MAO-A inhibitörleri ile kesinlikle kombine edilmemeli, selektif serotonin geri alım inhibitörleri
ve serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri
gibi antidepresan ilaçlarla kombine edilirken de
dikkatli olunmalıdır. Aşırı serotonerjik etki sonu-
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cunda serotonin sendromu, koroner vazospazm
veya serebral vazokonstriksiyon sendromu gibi
tehlikeli durumlar seyrek de olsa ortaya çıkabilir.

Yeni nesil ilaçlar
Lasmiditan: 5-HT1F reseptörlerinin selektif
agonistidir. Bu reseptörler 5-HT1D’lere benzer
bir dağılım gösterir ve etkileri benzerdir. Ancak
triptanlardan farklı olarak, kan damarları üzerindeki 5-HT1B reseptörlerine etki etmediği için
lasmiditan koroner ve serebral vazokonstriksiyona neden olmaz. Lasmiditan, oldukça lipofilik
bir molekül olup etkisini santral bölgelerde de
gösterdiği düşünülmektedir. Lasmiditan’ın çok
merkezli klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlanmasının ardından bu molekül migren akut atak
tedavisi için 2019 yılında FDA onayı almıştır.
CGRP reseptör antagonistleri: CGRP migren
patogenezinde özellikle A∂ liflerinin duyarlılaşmasında ve nörojenik inflamasyonda rol oynadığı ve intravenöz olarak verildiğinde migrenlilerde atak tetikleyebildiği için uzun süredir CGRP
üzerinden etki gösteren birçok molekül deneysel ve klinik çalışmalarda test edilmiştir. Daha
önce klinik testleri yapılan ve atak kontrolünde
oldukça etkili bulunan CGRP reseptör antagonisti olcegepant, intravenöz kullanılma zorunluluğu
nedeniyle, telcegepant ise karaciğer toksisitesi
nedeniyle, etkili bulunmalarına rağmen klinik
pratiğe geçememiştir. Bu zorluklar nedeniyle
CGRP reseptör antagonistlerinin geliştirilmesi
konusundaki çalışmalar birkaç yıllık bir gecikmeye uğrasa da, bu mekanizmanın tedavi için
etkili olduğunun bilinmesi nedeniyle çalışmalar
devam edebilmiştir. Takip eden süreçte geliştirilen ve çok daha güvenli yan etki profiline sahip
CGRP reseptör antagonistleri olan Ubrogepant
ve rimegapant, plaseboya karşı etkinliklerininin
gösterildiği faz III çalışmalarının ardından, sırasıyla 2019 ve 2020 yıllarında FDA onayı almıştır.
Küçük moleküllü CGRP reseptör antagonistlerinin kan-beyin bariyeri penetrasyonları oldukça
düşüktür. Bu nedenle etkilerini periferik kompartmanlarda (meninksler ve trigeminoservikal
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ganglia) gerçekleştirdikleri kabul edilmektedir.
CGRP yolağının hedeflenmesi öte yandan profilaksi için de artık klinik pratiğe giren, olumlu
sonuçlar vermiştir. Bu seçenekler monoklonal
antikorlarla da sınırlı kalmayıp, CGRP reseptör
antagonistlerini de içine alacak şekilde genişlemektedir (BKZ. Profilaktik tedavi).

İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞAĞRISI
NSAID, ergot türevleri ve triptanların uzun bir
dönem boyunca, sık olarak veya yüksek dozlarda kullanımının kendisi kronik bir başağrısı
sendromuna neden olur. Bu durumun patofizyolojik temelleri halen tam olarak anlaşılamamıştır. Genel olarak, preklinik ve klinik çalışmalar
kortikal uyarılabilirlikte bir artışa ve ağrı kontrol
mekanizmalarında bir bozulmaya işaret etmektedir. Deney hayvanlarında, triptanların kronik
uygulanması sonucunda, trigeminal ganglionda
CGRP-pozitif dural aferent nöronların sayısının
ve bu nöronlardaki nitrik oksit sentaz enziminin
ekspresyonunun arttığı görülmüştür. Kronik parasetamol ve dihidroergotamin uygulamasının
ayrıca kortekste KYD’lere yatkınlığı arttırdığı da
saptanmıştır. Son olarak, kronik parasetamol ve
triptan uygulaması, serebral kortekste 5-HT2A
reseptörlerinin sayısında artışa ve endojen serotonerjik sistemin aktivitesinde azalmaya neden
olmaktadır. Bu durum trigeminovasküler sistemin aktivasyonuna ve doğrudan KYD oluşumuna
yatkınlıkla sonuçlanmaktadır.
Triptan grubu ilaçların ortalama ayda 10 seferden, NSAİİ’lerin ise 15 seferden fazla kullanımı
ilaç aşırı kullanım başağrısı için risk oluşturmaktadır. İlaç aşırı kullanım başağrısının tedavisinde
en önemli aşama uygunsuz kullanılan ilaçların
derhal kesilmesi ve etkin profilaktik tedavinin
başlanmasıdır.

2. PROFILAKTIK TEDAVI
Profilaktik tedavinin hedefi atak sıklığında en az
yarı yarıya iyileşme sağlanmasıdır. Genel olarak,

profilaktik ilaçların etkisi, başlandıktan 6-8 hafta
sonra ortaya çıkar ve etkinin kalıcı olması için en
az 3-12 ay ara verilmeden devam edilmesi gerekir. Profilaktik tedavi sırasında ortaya çıkabilecek
migren atakları uygun akut yaklaşımlarla tedavi
edilmelidir. Profilaktik tedavi ile ilgili temel sorun, hangi hastada hangi tedavinin faydalı olabileceğine dair bilinen bir klinik işaret veya biyobelirteç bulunmamasıdır. Bu nedenle tedaviler
deneme-yanılma şeklinde gerçekleştirilir. İlaç
seçimlerinde, özellikle eşlik eden diğer medikal
sorunlar ve ilaçların yan etki profilleri belirleyici
olmaktadır.

Yaşam stili değişimleri
Bu konuda yüksek kanıt düzeyi olan çalışmaların eksikliği hissedilse de, günlük klinik pratikteki
gözlemler, yaşam tarzı değişikliklerinin farmakolojik tedavi kadar önemli olduğunu düşündürmektedir. Bu durumu açıklayabilecek bazı
fizyopatolojik temeller de yakın zamanda ortaya
konmaya başlanmıştır. Örneğin farelerde uyku
deprivasyonu, astrositlerde glikojen yıkımını
baskılamakta ve ortaya çıkan sinaptik metabolik stres, KYD eşiğini düşürmekte ve nöronlardan
inflamasyon ile ilişkili moleküllerin salınımını tetikleyebilmektedir. Stresin de farelerde benzer
bir etkiyle KYD eşiğini düşürdüğü öne sürülmüştür. Bu nedenle, sık ve şiddetli migren ataklarından şikayet eden hastalarda, farmakolojik tedavi
yaklaşımlarının yanı sıra, düzenli aralıklarla beslenme ve yeterli uyku düzeni ve stresten kaçınma de mutlaka önerilmelidir.

Antiepileptikler, antidepresanlar,
beta-blokörler ve kalsiyum kanal
antagonistleri
Topiramat ve valproik asit, migrende önleyici
tedavi için FDA onayı almış antiepileptiklerdir.
Bu ilaçların migren profilaksisi üzerine etkisi epilepsideki kullanımları sırasında, tesadüfi olarak
anlaşılmıştır ve migrendeki etki mekanizmaları
henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da birçok
farklı düzeyde gerçekleştiği görüşü hakimdir.
121

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Antiepileptikler genel olarak nöronal eksitabilite üzerinde inhibitör etki gösterir ve tekrarlayıcı
nöronal ateşlemelerin önüne geçer. Topiramatın
birden fazla etki mekanizması bulunmaktadır:
sodyum kanal blokajı, GABA reseptör etkisinin
artırılması, AMPA reseptör antagonizması, yüksek voltaj ile aktive olan L-tipi kalsiyum kanallarının inhibisyonu, karbonik anhidraz enziminin
inhibisyonu gibi. Valproik asit GABA transaminaz enzimini inhibe ederek beyinde yaygın olarak GABA konsantrasyonunu artırabilir. Bunun
dışında voltaja bağlı sodyum kanal ve T-tipi kalsiyum kanal blokajı da yapar. Ancak kısa süreli
kullanımında da ortaya çıkan ve antiepileptik
mekanizmayı açıklayan bu özellikler, uzun süreli
kullanımda ortaya çıkan migren atak profilaksisini tam olarak açıklamaz.
Hem topiramat hem de valproik asit, sıçanlara, hastalardaki migren profilaksisine benzer
şekilde birkaç hafta boyunca kronik olarak uygulandığında KYD tetiklenme eşiği yükselmekte
ve propagasyon hızı düşmektedir. Amitriptilin ve
propranolol ile de gözlenen bu etki akut uygulamada ortaya çıkmamaktadır. Yine bu moleküllerin trigeminovasküler sistemdeki sinyal transmisyonunu ve sensitizasyon mekanizmalarını
baskılayabileceğine dair bulgular da mevcuttur.
KYD ve trigeminovasküler sistem üzerindeki bu
etkilerin, uzun vadede oluşan gen ekspresyonu
değişiklikleri ve sinaptik reorganizasyon ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir.
Antiepileptiklerde olduğu gibi, bazı antidepresanların da migren profilaksisi etkileri tesadüfi olarak anlaşılmıştır. Klinikte sıklıkla kullanılan
seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin profilaktik etkisine yönelik ise yeterli kanıt mevcut
değildir. Etkinliği kanıtlanmış bir ajan olan amitriptilin, bir trisiklik antidepresandır ve noradrenalin ile serotoninin sinaptik geri alımını inhibe
eder. Bunun dışında adenozin reseptörlerine
agonizma ve GABAerjik yanıtın güçlendirilmesi
gibi farmakolojik etkileri de bulunur. İlginç olarak, amitriptilinin profilaktik etkisi, antidepresan
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etkisine göre çok daha düşük dozlarda ortaya
çıkabilmektedir. Profilaktik etkinin, kronik kullanımda KYD oluşumunun baskılanması ve ağrı
kontrol yolaklarının modülasyonu ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Propranolol, kan-beyin bariyerini kolayca geçebilen bir beta-adrenerjik reseptör blokörüdür
ve kronik uygulamada KYD eşiğini yükseltir. Ayrıca propranolol, rizatriptanın plazma düzeyinde %70’e varan bir artışa neden olur, bu etkinin
MAO-A enzimi aktivitesinde değişiklik nedeniyle
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle profilaktik
tedavide propranololün tercih edildiği hastalarda eletriptan veya frovatriptan gibi MAO-A
üzerinden metabolize olmayan triptan molekülleri seçilebilir. Selektif B1-reseptör blokörü olan
metoprololün de propranolole denk bir etkinliği
olduğu anlaşılmıştır, dolayısıyla propranolole bir
alternatif olarak kullanılabilir.
Flunarizin nonselektif bir kalsiyum kanal
antagonistidir, ancak dopamin ve histamin reseptör antagonizması da gösterir. Migren profilaksisindeki etki mekanizması halen tam olarak
bilinmemekle beraber, nörojenik inflamasyon
üzerinde inhibitör etkisine yönelik bulgular mevcuttur. Bir diğer kalsiyum kanal antagonisti olan
verapamil, toplumda sık görülen migren tiplerinden ziyade, PQ tipi voltaja bağımlı kalsiyum
kanalının disfonksiyonel olduğu ailevi hemiplejik
migren hastalarında nörolojik semptom ataklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Botulunim Nörotoksini-A (BoNT-A)
BoNT-A, SNAP-25 adlı sinaptik proteini etkisizleştirir ve kolinerjik terminallerden nörotransmitter salınımını baskılar. Bu şekilde klinikte
spasitisite ve distoni durumlarında kas kontraksiyonunu engellemek için kullanılır. Migrendeki etki mekanizmasının ise kaslar üzerine olan
etkisinden çok daha farklı olduğu anlaşılmıştır.
BoNT-A, lokal enjeksiyonunu takiben, cildi innerve eden trigeminal sinir uçlarının içine girer
ve aksonal transport mekanizmaları ile retrog-
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rad olarak taşınır. Bu şekilde önce trigeminal
gangliona, sonrasında transsitozla trigeminoservikal komplekse ulaşır. BoNT-A’nın bir nörondan
çevredeki nöronlara ve glia hücrelerine de yayılabildiği gösterilmiştir. BoNT-A’nın, ulaştığı yerde
CGRP ve P-maddesi gibi nöropeptitlerin salımını
baskılamasının profilaktik etkiyi oluşturabileceği öne sürülmüştür. Önemli ölçüde kabul gören
bir başka görüşe göre, BoNT-A mekanik uyarılara duyarlı iyon kanallarının nöron membranına
yerleştirilmesini engelleyerek trigeminal nosiseptörlerdeki mekanik duyarlılaşmanın önüne
geçmektedir. BoNT-A kronik migren profilaktik
tedavisi için A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
onayı almıştır. Ancak epizodik tedavide etkinliğini gösteren yeterli kanıt yoktur.

Anti-CGRP Tedavi Yaklaşımları
CGRP molekülüne veya reseptörüne bağlanarak
nötralize eden anti-CGRP monoklonal antikorları, migren profilaksisi için yeni nesil seçenekler
sunmaktadır. Bu monoklonal antikorlar CGRP
peptidinin kendisine karşı olabileceği gibi (galcanezumab, eptinezumab, fremanezumab), CGRP
reseptörüne karşı da geliştirilmiştir (erenumab).
Erenumab, kronik ve epizodik migren profilaksisinde kanıtlanan etkisi ile 2018 yılında FDA onayı
alan ilk monoklonal antikordur. Erenumab CGRP
reseptörüne oldukça selektif olarak, yüksek afinite ile bağlanır ve CGRP’nin etkisini tama yakın
baskılar. Aylık subkutanöz enjeksiyonlar şeklinde uygulanmaktadır. Anti-CGRP antikorları olan
galcanezumab, eptinezumab ve fremanezumab
da başarıyla sonuçlanan Faz-III çalışmalarının ardından 2018-2020 yılları arasında yine hem kronik hem de epizodik migren profilaksisi için FDA
onayı almıştır. Galcanezumab ve framanezumab
aylık subkütan enjeksiyonlar şeklinde, eptinezumab ise 3 ayda bir intravenöz infüzyon şeklinde
uygulanmaktadır. Erenumab, Galcanezumab ve

fremanezumabın aynı zamanda en az iki farklı
kategoride profilaktik tedaviden sonuç alamamış hastalarda da etkinliği olduğu gösterilmiştir.
Monoklonal antikorlar, küçük moleküllü CGRP
reseptör antagonistlerinden farklı olarak karaciğer üzerinden metabolize olmazlar. Kan-beyin
bariyerini geçemeyecek büyüklükte oldukları
için, tüm etkilerinin periferik nosiseptörler bölgesinde A∂ liflerinin uyarılabilirliğini ve duyarlılaşmalarını azaltmak ve nörojenik inflamasyonun baskılanmasıyla olduğu kabul edilir.
Öte yandan, akut tedavide etkinliği gösterilmiş bir küçük molekül CGRP reseptör antagonisti olan rimegepant, önleyici tedavi için de etkin
bulunduğu için, 2021 yılında bu amaçla kullanımı için de FDA onayı alarak, hem akut hem
profilaktik tedavi için onaylı ilk ve şu an için tek
farmakolojik ajan olmuştur. Atogepant da önleyici tedavi için etkin bulunarak 2021 yılında FDA
onayı alan bir diğer antagonisttir. Rimegepant
iki günde bir, atogepant ise günlük oral doz şeklinde kullanılmaktadır. CGRP reseptör antagonistlerinin önleyici tedavi ajanı olarak kullanıma
girebilmelerinde, sürekli kullanımlarının güvenli
olması ve iyi tolere edilmeleri son derece etkili
olmuştur. Bu anlamda, oral yolla kullanılabilmeleri de monoklonal antikorlara göre bir üstünlük
sağlamaktadır.

SONUÇ
Klasik analjeziklere ilaveten migren başağrısına
özgün triptan ve CGRP antagonistlerinin geliştirilmesi migren patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuş dolayısıyla yeni tedavi
yaklaşımlarının önünü açmıştır. Önümüzdeki
dönemde laboratuvardan-hasta başına çalışmalarla elde edilen bu başarıya yenilerinin eklenmesini ve önemli bir sağlık sorunu olan migrenin
insan hayat kalitesi üzerindeki olumsuz etkisinin
ciddi oranda azaltılmasını ümit edebiliriz.
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Nadir Görülen
Migren Tipleri

Hüseyin Nezih ÖZDEMIR1
Figen GÖKÇAY2

GIRIŞ
Migren, sık görülen ve eşlikçi semptomlarla birlikte başağrısı ataklarıyla seyreden bir tablodur.
Nörolojik fonksiyon bozukluğu interiktal faz olarak bilinen ataklar arası dönemde de mevcuttur.
Hastalığın temelindeki fizyopatoloji hala net değildir. Bugün kabul edilen görüş genellikle duysal
işlemlemenin kalıtsal bir bozukluğu olduğu şeklindedir. Migrenli hastaların yaklaşık üçte birinde tanımlanan aura aynı hastada migren ataklarının en azından bazılarında vardır. Aura; görsel,
duysal, motor/dil ve beyin sapı fonksiyon bozukluğu şeklinde olabilir. Aura genellikle başağrısı
döneminden önce tanımlansa da başağrısı ile
aynı anda olabilir. Başağrısı olmaksızın auranın
olması da ender değildir.
Kortikal yayılan depolarizasyon, auranın patofizyolojik mekanizması olarak kabul edilmektedir. Kortikal yayılan depolarizasyon hiperemi
ile birlikte yoğun kortikal nöronal aktivite dalgasını içeren biyoelektriksel bir fenomendir. Bunu

1
2

kortikal oligemi ile birlikte nöronal aktivitenin
supresyon dönemi izler. Migren toplumda sık
görülmekle birlikte bazı migren tipleri nadir görülür. Nadir görülen migren tipleri;
Beyin sapı auralı migren (1.2.2)
Hemiplejik migren (1.2.3); familyal (FHM tip
1, FHM tip 2, FHM tip 3) ve sporadik (SHM)
Retinal migren (1.2.4)

BEYIN SAPI AURALI MIGREN
Beyin sapı auralı migren, auralı migrenin nadir
görülen bir subtipidir. İlk kez 1961 yılında Bickerstaff tarafından “baziler arter migreni” olarak
tanımlanmıştır. Yazar görsel belirtilerle başlayıp
ardından vertigo, ataksi, dizartri, daha ender
olarak tinnitus yakınmaları olan ve ardından
migren başağrısı gelişen 34 hastasını bildirmiş,
semptomların 2-45 dakika süreli ve baziler arter spazmı sonucu olduğu yorumunu yapmıştır.
Migren mekanizmasında vazospazm kanıtı ol-
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Aura semptomları beyin
sapı kaynaklıdır ve motor
bulgular eşlik etmez.

maması nedeniyle 1988’de uluslararası başağrısı topluluğu sınıflamasında “baziler migren”, 2004 sınıflamasında “baziler tip migren”, 2013
beta versiyonunda ve 2018 de yayınlanan son sınıflamada ise baziler
arter tamamen dışlanarak “beyin sapı auralı migren” olarak tekrar isimlendirilmiştir. Aura semptomları beyin sapı kaynaklıdır ve motor bulgular eşlik etmez.

Tanı kriterleri
A. Auralı migren (1.2) kriterlerini karşılayan ataklar*
B. Aşağıdaki her iki koşul sağlanmalı
1. tam düzelen beyin sapı semptomlarından en az iki tanesi bulunmalıdır.
a. dizartri
b. vertigo
c. tinnitus
d. hipoakuzi
e. diplopi
f. ataksi (duysal bozukluk ile ilişkili olmamalı)
g. azalmış bilinç düzeyi (GKS →≤13).
2. motor ve retinal semptomlar olmamalı
Tipik migren aura semptomlarının kortikal yayılan depolarizasyon
nedenli geçici kortikal fonksiyon bozukluğunun klinik sonucu olduğu
düşünülse de beyin sapı auralı migren mekanizması hala net değildir
ve tartışmalıdır. Beyin sapı aura semptomlarının beyin sapından değil
de korteksten kaynaklanabileceği de ileri sürülmüştür. Beyin sapı aurasının potansiyel kortikal orjini ataklar sırasında tipik aura ile beyin
sapı semptomlarının birlikteliğini de açıklayabilir. Bu görüş hemiplejik
migrende görülen beyin sapı aura semptomlarının sıklığını da açıklayabilir. Ayrıca herhangi bir aura semptomu ( tipik, beyin sapı benzeri ve
hemiplejik) migren aurasının mekanizması olan kortikal yayılan depolarizasyonla açıklanabilir.
Yamani ve ark. literatürden ve kendi çalışma kohortlarından saptadıkları beyin sapı auralı migrenli hastaları gözden geçirmişler ve beyin
sapı auralı migrenin nadir olduğunu, gereğinden fazla tanı aldığını ve
bu nedenle daha sıkı kriterlerin gerekliliği sonucuna varmışlardır. Beyin
sapı auralı migren tanısı için, atak sırasında bugün için gerekli iki beyin
sapı aura semptomu yerine üç beyin sapı semptomu olmasını öngörmüşlerdir. Bir başka yazar ise üç beyin sapı semptomuna ek olarak işitme kaybı ve/veya tinnitusun tek madde olarak kabul edilmesini önermiştir. Çünkü vertigo atakları olan vestibüler migrenli (VM) bir hastada
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eşlikçi işitme kaybı ve tinnitusun olması hastaya
kolaylıkla beyin sapı auralı migren tanısı konmasına neden olabilir. Oysa VM, beyin sapı auralı
migrene göre daha sık görülür. Bir yıllık prevalansı toplum tabanlı bir çalışmada % 2.7 olarak
bildirilmiştir. Akut vestibüler migren sırasında
işitme kaybı ve tinnitus 252 VM tanılı hastada
% 19 ve % 52 oranında bildirilmiştir. Odiovestibüler olmayan bir kriterin eklenmesi beyin sapı
auralı migren için daha spesifik olabilir.
Tedavisinde amaç akut atak semptomlarını
gidermek ve atakların tekrarlamasını önlemektir. Akut atakta kullanılan ilaçlar geleneksel olarak NSAİ, ergotamin ve 5 HT reseptör agonistleridir. Ergotamin vazokonstruksiyona neden olarak
kardiyovasküler, serebrovasküler yan etkilere
neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Triptanların ise beyin sapı auralı migrende kullanımları konusunda tereddüt olsa da patofizyolojide
önceleri varsayılan baziler arter konstrüksiyonu
kanıtı olmaması nedeniyle güvenli olabileceğini
gösteren kanıtlarla birlikte kullanımları tekrar
değerlendirilmelidir. Lasmiditan FDA onayı olan
ilk ve tek 5HT1F reseptör agonisti olmakla birlikte ülkemizde henüz bulunmamaktadır. Rimegepant 2020 Şubat ayında akut migren tedavisinde FDA onayı almıştır. Profilakside de faz 2/3
randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya benzer tolerabilitesi ile kullanımı
uygun olabilecektir. Ülkemizde henüz bulunmamaktadır. Ülkemizde mevcut CGRP reseptör antagonistleri ve monoklonal antikor tedavileri de
umut verici tedavilerdir.

HEMIPLEJIK MIGREN (HM)
Hemiplejik migren (HM), migrenin nadir görülen tiplerinden olup motor güçsüzlüğü de içeren
aura ile karakterize migren tipidir. Prevalansı
%0.01 dir. Sporadik veya familyal olabilir. Familyal HM, otozomal dominant bir bozukluktur.
Geri dönüşlü motor güçsüzlük/ hemiparezi şeklinde aura ile karakterize olup en azından birin-

ci derece ve ikinci derece akrabalardan birinde
hastalık vardır. Uluslararası başağrısı topluluğunun sınıflamasına göre üç subtipi tanımlanmıştır. İyon kanalları ve transport proteinlerini
kodlayan gen mutasyonları söz konusudur. P/Q
tipi kalsiyum kanallarının alfa 1A subünitini kodlayan CACNA1A gen mutasyonu FHM1’e neden
olur. CACNA1A mutasyonları FHM1 dışında epizodik ataksi tip 2 ve spinoserebellar ataksi tip
6 ile de ilişkili bulunmuştur. Sodyum/potasyum
ATPazın katalitik subünitini kodlayan ATP1A2
gen mutasyonları FHM2 subtipine neden olurken FHM3 subtipi ise nöronal voltaj kapılı sodyum kanalı alfa subünitini kodlayan SCN1A geni
mutasyonları ile görülür. Daha sonra prolinden
zengin transmembran proteini kodlayan PRRT2
geni FHM4 ile ilişkili gen olarak bildirilmiştir ve
olası yeni genlerin sayısı zaman içinde artabilir
görünmektedir. Motor güçsüzlüğün olduğu auralı migren atakları olan birinci ve ikinci derece
akrabalarında benzer bir tablo olmayan olgular
ise sporadik hemiplejik migren olarak tanımlanır. Etiyolojide olası diğer nedenlerin dışlanması için genellikle nörogörüntüleme ve diğer
tetkiklerin yapılması gerekir. Lomber ponksiyon
yapılması ise HaNDL ( Headache and Nörolojik
Defisit ile BOS da Lenfositoz) sendromunu dışlamak için gerekli olabilir. Epidemiyolojik çalışmalar sporadik olguların da familyal olgularla aynı
prevalansta olduğunu göstermiştir.

Tanı kriterleri
A. Auralı migren (1.2) kriterlerini karşılayan ataklar*
B. Aşağıdakilerden ikisini de içeren auralar
1. geri dönüşümlü motor güçsüzlük
2. geri dönüşümlü görsel, duysal ve/veya konuşma –dil semptomları
Pleji kavramı paralizi anlamına gelse de pek
çok atak motor güçsüzlük ile karakterizedir.
Motor semptomlar genellikle 72 saatten daha
az sürse de bazı hastalarda haftalarca kalıcı olabilir. Motor aura HM de genellikle elden başla-
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yıp kola ve yüze basamaklı şekilde yayılır. Güçsüzlüğü duyu kaybından
ayırt etmek zor olabilir.
FHM de klinik tablo oldukça değişkendir ve bazı ataklar şiddetli olabilir. Bu ataklar epileptik nöbetler, koma, ansefalopati, ateş, serebellar
tutulum, serebellar ödem, serebral enfarkt ile birlikte görülebilir. Ender
de olsa minör bir kafa travması sonrası ölümle sonuçlanabilen olgular
bildirilmiştir.
HM başağrısı ve güçsüzlük
kliniği olan hastalarda
dışlama tanısı olmalıdır.

Tablonun ayırıcı tanısında migrenin diğer formları, serebrovasküler hastalıklar, hemiparezinin (Todd paralizisi) eşlik ettiği epilepsi, enfeksiyon, inflamatuvar hastalıklar ve tümörler dikkate alınmalıdır. HM
başağrısı ve güçsüzlük kliniği olan hastalarda dışlama tanısı olmalıdır.
Uzamış auralı migrenlilerde özellikle ilk epizotta ayrıntılı tetkik gerekebilir. Auralı migren inme benzeri hastalıklar arasında üçüncü sıradadır.
Uygunsuz trombolitik tedavi uygulanan bir grup hasta vardır. Nöbetler
ve psikiyatrik hastalıklar da ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken diğer
durumlardır. Daha zor olanı HM ni GİA tan ayırt etmektir. Çünkü her
iki tablo da tamamen düzelir ve görüntülemede herhangi bir patoloji
saptanmaz. HM ataklı bir grup hastada atakların ani başlangıcı ve sürenin de yeterince uzun olduğu durumlarda iskemik inme için de risk
faktörleri varsa klinisyenler yanlışlıkla GİA tanısı koyabilir. Genellikle
GİA ve inme akut başlangıçlı iken HM tipik olarak basamaklı ilerleyici
bir yayılım gösterir. Nörogörüntüleme, tabloları ayırt etmede yardımcı
olabilir. Başağrısı başlama zamanı da ayırıcı tanıda fikir verebilir. HM
de başağrısı genellikle motor güçsüzlüğü izlerken hemorajik inmelerde
güçsüzlükten önce gelişir. Başağrısı hemorajik inmede sık görülürken
GİA larda enderdir. HM gençlerde daha fazla görülürse de geç başlangıçlı HM olguları da akılda tutulmalıdır. Ayırıcı tanısında herediter serebral anjiopatilar de vardır. Serebral otozomal dominant arteriopati
subkortikal enfarktlarla birlikte (CADASIL) erişkinlerde herediter inmenin en sık nedenidir. Kromozom 19 da NOTCH3 gen mutasyonu sonucu
oluşur. HM gibi auralı migren CADASIL in başlangıç semptomu olabilir.
Basamaklı motor semptomlar görülebilir. Kognitif bozukluklar, MRG
bulguları da CADASIL de ön plana çıkar. Amiloid ataklar son zamanlarda
kanama olmaksızın amiloid anjiopatili hastalarda oluşan geçici nörolojik defisitler olarak tanımlanmaktadır. HM ataklarından ayırıcı tanıda
dikkate alınmalıdır. MRG de süperfisyal siderozis ve mikro kanamalar
tanı açısından anlamlı olabilir. Çocukluğun alternan hemiplejisi çok ender görülen genetik bir tablodur. ATP1A3 gen mutasyonu sonucu olur
ve periyodik hemipleji, kuadripleji epizodları ile karakterizedir. Distoni,
epilepsi ve kognitif bozukluk gibi eşlikçi tablolar doğru tanıda kolaylık
sağlar. HaNDL ender görülen sporadik bir durum olup epizodik başağrısı, hemiparezi ve afazi ile karakterizedir. Tanı spinal sıvıda lenfositoz
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ile konur. Ancak BOS da pleositozun olduğu FHM hastaları da vardır.
HaNDL monofaziktir. Üç ay içinde düzelir. HaNDL ataklarının çok az bir
kısmında görsel semptomlar olurken, HM de görsel aura çok sık olarak
tanımlanır. Değişik inflamatuvar veya metabolik bozuklar, bazı mitokondriyal hastalıklar da HM ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Rekürren
migren benzeri başağrıları ve nörolojik belirtiler gösteren bu tablolar
klinik, görüntüleme ve genetik özelliklerle ayırt edilirler.
HM li hastalarda randomize kontrollü çalışmalar olmadığı için tedavi
tek olgu raporları ve küçük çaplı çalışmaların sonuçlarına dayanmaktadır.
HM tedavisinin yönetimi, tetikleyici faktörlerin kontrolü ve gerektiğinde sıvı ve beslenme amaçlı hospitalizasyonu bile gerektirebilir. Ateş ve
nöbetler semptomatik olarak tedavi edilebilirler. Ergotamin, dihidroergotamin gibi vazokonstruktif ilaçların ekzaserbasyonu ile ilişkili raporlar
nedeniyle triptanların kullanımı da tartışmalıdır. Pekçok çalışmacı kortikal yayılan depolarizasyonun glutamat salınımı ve NMDA reseptör aktivasyonu aracılığı ile ilerlediği düşüncesini desteklemektedir. Bu nedenle
amaç auranın akut tedavisi olmalıdır. Kortikal yayılan depolarizasyonu
engellemek auranın tedavisinde faydalı olacaktır. Ketaminin nazal kullanımı FHM li hastalarda auranın süresini azaltacaktır. Furosemid ve magnezyum da benzer etki mekanizmasını gösterir. Verapamil, flunarizin,
lamotrijin HM de profilaktik ilaç olarak kullanılabilir. Randomize olmayan çalışmalarda asetazolamidin de profilaktik tedavide etkin olabileceği
ileri sürülmüştür. Profilakside verapamil, flunarizin veya asetozolamid ile
başlanmalı yanıtsız olgularda özellikle başağrısından ziyade aurası olanlarda lamotrijin denenmelidir. Kullanılabilecek diğer tedaviler auralı migrende kullanılan amitriptilin, topiramat ve valproik asit gibi tedavilerdir.

Verapamil, flunarizin,
lamotrijin HM de profilaktik
ilaç olarak kullanılabilir.

RETINAL MIGREN
Retinal migren ilk kez 1970 yılında Caroll tarafından tanımlandığında
tartışmalı olsa da olasılıkla migrenin ender görülen olguları olarak düşünülmüştür. Görme kaybının mekanizması olarak da santral retinal
arter veya oftalmik arterin paroksismal konstrüksiyonu veya spazmı
hipotezi ileri sürülmüştür.
Uluslararası ortak tanımı ise ilk kez 1988’de uluslararası başağrısı
topluluğu sınıflamasında yer almıştır. Gözden geçirilen ikinci sınıflamada (2004) aynı kriterler geçerli olsa da migrenin aurasız migren kriterlerini karşıladığı belirtilmiştir. Son sınıflamada retinal migren; en az iki kez
tipik migren başağrısı ile birlikte tekrarlayan skotom, sintilasyon, körlük
gibi monooküler görme bozukluğu olarak tanımlanmış ve migrenin auralı migren kriterlerini karşıladığı belirtilmiştir. Tabloda nöro-oftalmolojik bakı normal olmalı ve diğer olası nedenler dışlanmalıdır. Retinal migren; ender görülen bir durumdur. Güncel bir gözden geçirmede Maher
ve ark. 2006-2020 yılları arasında 15 yıllık literatürü gözden geçirmiş-

Retinal migren; ender
görülen bir durumdur.
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ler ve son uluslararası başağrısı sınıflaması kriterlerine göre sadece 12 retinal migren olgusu
belirlemişlerdir. Bu olguların 10 u kadın olup yaş
ortalaması 39.5 yıldı. Olguların onbirinde dördü
auralı olmak üzere migren öyküsü mevcuttu. En
az iki kez tipik migren başağrısı ile tam düzelen
monoküler görme bozukluğu atakları olarak tanımlandı. Mevcut literatürün yetersizliği ve bu
konuda ortak konsensüs olmaması hastalığın
epidemiyolojisi ve risk faktörleri ile ilgili bilgilerimizi kısıtlamaktadır.

Tanı kriterleri
A. Auralı migren kriterlerini karşılayan ataklar
1.2
B. Aşağıdakilerden ikisi ile karakterize aura
1. tam geri dönüşümlü, monoküler, pozitif
ve/veya negatif görsel fenomen (sintilasyon, skotom veya körlük) atak sırasında
aşağıdakilerden birisi veya ikisi ile doğrulanan
a. klinik görme alanı muayenesi
b. hastanın monoküler alan defekti çizmesi
2. aşağıdakilerden en az ikisi
a. 5 dakika üzerinde basamaklı yayılım
b. semptomlar 5-60 dakika sürmeli
c. atak ile birlikte veya sonlandıktan 60
dakika içinde başlayan başağrısı
C. Tablo IHS son sınıflamasındaki bir başka tanı
ile açıklanmamalı ve amarozis fugax’ın diğer
nedenleri dışlanmalıdır.
Monoküler görsel bozukluk tanımlayan bazı
hastalar gerçekte hemianopiden de bahsetmiş
olabilirler. Başağrısı tanımlamayan bazı hastalar
olsa da migren altta yatan patoloji olarak doğrulanamaz. Retinal migren geçici monoküler görme kaybının oldukça nadir nedenidir. Migren ile
ilişkili kalıcı görme bozuklukları da tanımlanmaktadır. Gerekli tetkiklerle geçici monoküler görme
kaybının diğer nedenleri dışlanmalıdır.
Migren hala tam olarak anlaşılamamış olsa
da patofizyolojisini anlamaya yönelik gelişmeler;
hipotalamik aktivasyon, talamokortikal devre134

lerdeki değişiklikler, beyin sapı aktivasyonu, kortikal yayılan depolarizasyon, kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) ve pituiter adenilat siklaz aktive
edici polipeptid (PACP) gibi kimyasal maddelerin
salınımı gibi mekanizmaların kompleks etkileşimini göstermektedir. Migrende görsel auranın
2-3 mm/dakika hızla perifere yayılmadan önce
santral görme merkezinden başladığı gösterilmiştir. Görsel auranın kortikal bir fonksiyon bozukluğu olup her iki gözde semptom oluşturduğu düşünülürse retinal migren tanımı anatomik
olarak uyumsuzdur. Başağrısı olmayan sadece
tek gözünde rekürren pırıltılı ışıklar, görme kaybı
yakınmaları olan genç bir kadında ışık algısının
olmadığı bir atak sırasında (RAPD nin eşlik ettiği)
yapılan fundus floresein anjiografide (FFA) normal koroidal dolaşımla birlikte gecikmiş santral
retinal arter dolaşımı olduğu belirlenmiştir. Görmesi 2 saat içinde tam olarak düzelen hastada
2 gün sonra tekrarlanan FFA nın normal olduğu
saptanmış ve monoküler görme kaybının diğer
olası nedenleri de dışlanmıştır. IHS başağrısı klasifikasyonu “retinal migren” kriterlerini karşılamamasına rağmen tek başına fokal vazospazmın
da mevcut tabloyu açıklayamayacağı belirtilmiştir.
Retinal migrenin retinal vazospazmdan ayrı
bir antite olduğu düşünülmektedir. On yıldır auralı migren öyküsü ve monoküler semptomları
olan olan bir kadında fundus video kaydı yapılmış, fundustaki dinamik değişiklikler değerlendirerek oftalmik arterin temel komponent olduğunu vazokonstruksiyon ve ardından retinal
hipoksi kompansasyonu sağlayan vazodilatasyon ile atağın sonlandığı ileri sürülmüştür.
Bazı çalışmacılar retinal nöronların kortikal
yayılan depolarizasyon teorisini, akılcı bir açıklama olarak ileri sürmüşlerdir. Kortikal yayılan
depolarizasyon bugüne kadar insanlarda direkt
olarak demonstre edilmemiş olsa da auralı migrenli hastalarda görsel semptomların biyolojik
mekanizmalarından birisi gibi görünür. Başlangıçta oksipital lobda başlayıp tüm korteks boyunca rostrale yayılan kısa süreli hiperemik faz
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uzamış oligemi ile izlenir. Yayılan depresyonun CGRP reseptörleri içeren tavuk retinasında da oluştuğu gösterilmiştir.
Retinal migren; geçici monoküler görme kaybı yapan diğer etiolojilerden dışlama tanısıdır. Özellikle amarozis fugax nedeni olan karotid
arter tıkayıcı hastalığı ve temporal arterit gibi arteritik hastalıklar dışlanmalıdır. Amarozis fugaxta santral retinal arter veya oftalmik arterde
kan akımının kesintiye uğraması görme alanının yarısında veya tamamında kararmaya neden olur. Hastalar bir gözde perde inmesi tanımı
yaparlar. Bu yakınma geçicidir ve tipik olarak dakikalar içinde bir saati aşmayacak sürede düzelir. İnternal karotis arterdeki aterosklerotik
plaktan orjin alan tromboemboli veya kalp veya aorttan kaynaklanan
emboli sonucu oluşur. Emboli karotid arter disseksiyonundan da kaynaklanabilir. Dev hücreli arterit gibi arteritler de geçici görme kaybının
başka bir ciddi nedenidir. Başağrısı da eşlik eden özelliğidir.

Retinal migren; geçici
monoküler görme kaybı
yapan diğer etiolojilerden
dışlama tanısıdır

Geçici görme kaybının diğer nedenleri kuru göz, intermittan dar açılı
glokom, papil ödem gibi optik sinir hastalıkları ve posterior silier arter
iskemisi gibi diğer vasküler hastalıklardır.
Retinal migren için IHS başağrısı kriterlerini karşılayan bir hastada
öncelik geçici görme kaybının olası diğer nedenlerinin dışlanması için
gerekli tetkiklerin yapılmasıdır. Ayrıntılı anamnez, görme kaybının özellikleri, süresi, sıklığının anlaşılması açısından çok önemlidir. Hastanın auralı veya aurasız migren öyküsünün olması da yardımcı olabilir. Görme
alanı, fundus fotoğrafları ve optik koherans tomografi (OCT) ve makula
ve diskin OCT anjiografisi de epizodu saptamayı sağlayabilir. Diğer tıkayıcı damar hastalıklarını dışlamak için karotis doppler ultrasonografi, arteritik etiolojiler açısından da gerekli incelemelerin yapılması gereklidir.
Retinal migrende kanıta dayalı tedavi alternatifleri sınırlı olduğu için
literatürde olgu sunumları şeklinde öneriler vardır. Propranolol, imipramin, nortriptilin ve verapamil gibi migren temelli tedavi önerileri bunlar arasındadır.

EK
*Auralı migren (1.2) kriterleri:
A. B ve C kriterlerini tam olarak karşılayan en az iki atak
B. Aşağıdaki geri dönüşümlü aura semptomlarından bir veya daha fazlası
1. görsel
2. duysal
3. konuşma ve/veya dil
4. motor
5. beyin sapı
6. retinal
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C. Aşağıdaki altı özellikten en az üçünü karşılamalı
1. en az bir aura semptomu basamaklı bir şekilde 5 dakikadan fazla sürede gelişmeli
2. iki veya daha fazla aura semptomu ardısıra
gelişmeli
3. herbir aura semptomu 5-60 dakika sürmeli
4. en az bir aura semptomu tek taraflı olmalı
5. en az bir aura semptomu pozitif semptom
olmalı
6. aura ile birlikte veya 60 dakika içinde aurayı izleyen başağrısı olmalı
D. tablo IHS son sınıflamasındaki bir başka tanı
ile açıklanmamalı
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Vestibüler Migren

Neşe ÇELEBİSOY1

GİRİŞ
Migren hastalarında vestibüler yakınmalar çok eski zamanlardan itibaren tanımlanmıştır. Son 20 yılda konuya ilgi artmış ve çok sayıda çalışma yapılmıştır. 2001 yılında ortaya konulan ilk tanı kriterlerinden sonra
ancak 2012 yılında Uluslararası Başağrısı Topluluğu ve Barany topluluğu bir araya gelerek ortak tanı kriterleri oluşturmuşlar ve bu kriterler ICHD-III te Appendix kısmında kendine yer bulabilmiştir. Vestibüler
migren tanı kriterleri:
A.
B.
C.
D.

C ve D kriterlerini karşılayan en az 5 atak
Mevcut auralı veya aurasız migren tanısı
5 dak-72 saat süreli orta veya şiddetli vestibüler semptomlar
Atakların en az %50 sine eşlik eden aşağıdaki migrenöz özelliklerden
en az birisi
1. aşağıdaki özelliklerden en az ikisini gösteren başağrısı:
A) unilateral lokalizasyon
B) pulsatil özellik
C) orta veya şiddetli
D) rutin fizik aktivite ile artış
2. fotofobi ve fonofobi
3. görsel aura
E. Başka bir ICHD-3 tanısı veya vestibüler hastalıkla açıklanamama
1

Vestibüler migren; migren
ile nedensel ilişkili baş
dönmesini tanımlar.

Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
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Spontan epizodik
vertigonun en sık nedeni
olarak kabul edilmektedir.

Öykünün tipik olduğu
olgularda ek test gerekli
değildir.

Vestibüler migren migren ile nedensel ilişkili baş dönmesini tanımlar. Popülasyon temelli bir çalışmada yaşam boyu prevalansı %1 olarak bulunmuştur. Başağrısı ve baş dönmesi ile spesifik olarak uğraşan
kliniklerin başvurularının yaklaşık %9’unu oluşturmaktadır. Bugün için
spontan epizodik vertigonun en sık nedeni olarak kabul edilmektedir.
Her yaşta ortaya çıkabilmekle beraber önceden bilinen migren başağrısı olan hastalarda ortalama 8 yıl kadar bir süre sonra baş dönmesi yakınmalarının başladığı gösterilmiştir. Kadınlarda erkeklerden 1.5-5 kat
daha sıktır. Hastalar spontan ataklar yanı sıra pozisyonel ataklar, dizziness, dengesizlik yakınmaları tanımlayabilir. Atak süresi dakikalardan
günlere değişebilir. Başağrısı ve dönmesi beraber veya farklı ataklarda
birbirinden bağımsız ortaya çıkar. Foto, fonofobi, görsel veya diğer auralar ataklara eşlik edebilir. Tinnitus, dolgunluk gibi işitsel yakınmalar
tanımlansa da işitme kaybı beklendik bir durum değildir. Atak arasında
muayene genellikle normal olmakla beraber sakkadik izleme, persistan
pozisyonel nistagmus gibi santral bulgular tanımlanmıştır. Atak döneminde santral tipte spontan veya pozisyonel nistagmus gözlenmiştir.
Laboratuvar testlerinde spesifik bir bozukluk yoktur ancak %10-20 kadar hastada unilateral/bilateral kanal parezisi, oküler ve servikal vestibüler uyarılmış myojenik potansiyel amplitüd değişiklikleri bildirilmiştir. Öykünün tipik olduğu olgularda ek test gerekli değildir.
Patofizyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte ağrı ve vestibüler
yolların iç kulaktan başlayarak beyin sapı ve kortikal düzeylerde kesişmesi nedeni ile migren başağrısı tetiklenmesi ile beraber vestibüler bulguların ortaya çıkabileceği ya da tam tersi vestibüler bir uyarım
ile ağrı yollarının aktive olacağı kabul edilmektedir. Klinik özelliklerin
familyal hemiplejik migren ve epizodik ataksi tip 2 ye benzemesi nedeniyle kanal hastalığı yönünden araştırılmış ancak CACNA1A geninde defekt gösterilememiştir. Atak sırasında fluorodeoxyglucose PET ile
temporoparietoinsular alanlar ve talamuslarda artmış metabolizma
vestibulotalamokortikal yollarda aktivasyon ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Ayırıcı tanıda ilk akla gelmesi gereken tanı Meniere hastalığıdır. Başlangıç döneminde işitme kaybı ortaya çıkmadan ayırım yapmak zorluk
yaratabilir. Meniere hastalığı 20 dakika ile 12 saat süren baş dönmesi
ataklarıyla karakterizedir. Düşük frekansları tutan işitme kaybı tipiktir.
İşleri karıştıracak şekilde migrenin Meniere hastalarında sağlıklı kontrollere göre daha sık olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca Meniere hastalığı
ile vestibüler migren birlikteliğinin tanımlandığı olgular da mevcuttur.
Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) kısa süreli pozisyonel
baş dönmesi tanımlayan hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve
pozisyonel testler yapılmalıdır. BPPV nin de migren hastalarında sık olduğu bilinen bir durumdur.
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Tedavi ile ilgili yaklaşımlar olgu sunumları, olgu serileri ve uzman
görüşlerine dayanmaktadır. Migren tedavisi için kullanılan yaklaşımlar
geçerlidir. Akut atak tedavisi ile ilgili zolmitriptan ile yapılmış plasebo
kontrollü çalışmada zolmitriptan atağı ortadan kaldırmada etkili bulunmuşsa da olgu ve atak sayısı çok düşük olması nedeniyle gücü düşük
bir çalışma olarak kabul edilmiştir. Taşıt tutması için Rizatriptanın denendiği plasebo kontrollü çift kör çalışmada rizatriptan taşıt tutması
semptomlarını anlamlı şekilde azaltmıştır. Sık ve şiddetli ataklar geçiren
hastalara koruyucu tedavi önerilebilir. Sekiz gözlemsel çalışmanın incelendiği bir gözden geçirmede migren proflaksisinde kullanılan ajanlar
ile elde edilen yararın çok belirgin olmadığı görülmüştür. Migren proflaksisinde kullanılan klasik ajanlar dışında asetazolamid ve lamotrijin
ile yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Metaprolol ile başlanmış olan
randomize kontrollü çalışma yeterince olgu toplanamaması nedeniyle
yarım kalmıştır. Proflakside kullanılacak ajan seçilirken komorbiditeler
ve ilaç yan etkileri dikkate alınmalıdır. İlaçların düşük dozda başlanması
ve yavaş artış yapılması, hastanın günlük tutarak atak gün, süre ve şiddetini işaretlemesi ve sonucun etkin dozda ilacın 3 ay kullanımından
sonra değerlendirilmesi önerilmektedir. Etkin olmayan ilaç bir başka
ajan ile değiştirilebilir. Atak frekansında %50 lik azalma hedef olmalıdır.
Proflaktik tedavi süresi için kesin bir görüş olmamakla beraber 6-12 ay
kullanılması önerilmektedir. Migrende bilindiği gibi yaşam şekli değişiklikleri, düzenli egzersiz yararlıdır. Atak arası dönemde dizziness, dengesizlik yakınmaları devam eden hastalarda vestibüler rehabilitasyon
etkili bulunmuştur. 9 yıllık bir izlem çalışmasında hastaların %90’ının
atak geçirmeye devam ettiği ancak atak sıklığının olguların yarısından
fazlasında azalmış olduğu bulunmuştur.

Migren tedavisi için
kullanılan yaklaşımlar
geçerlidir.
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Görsel Kar
Sendromu
(Vısual Snow)

Neşe ÇELEBISOY1

GİRİŞ
İlk tanımlama 1995 yılındadır. Kişinin günlük yaşamını bozan, tüm görme alanını kaplayan, sabit, bilateral titreşim veya pikselasyon görsel kar
olarak adlandırılmıştır. Semptomlar çocukluktan ileri yaşlara kadar her
dönemde ortaya çıkabilirse de genellikle genç erişkin yaşlarda başlar
ve kadın, erkek etkilenmesi arasında fark yoktur. Organik bir hastalık ya
da normal duysal fenomenlerin aşırı algılaması mı olduğu halen tartışılmakla beraber hastaların tanımlamalarının birbirine çok benzer oluşu
nedeni ile psikojen etyoloji çok olası görünmemektedir.

Kişinin günlük yaşamını
bozan, tüm görme alanını
kaplayan, sabit, bilateral
titreşim veya pikselasyon
görsel kar olarak
adlandırılmıştır.

Görsel kar sendromu tanı kriterleri:
1. 3 aydan daha uzun süreli tüm görme alanını kaplayan dinamik, süregen ince noktaların varlığı
2. En az iki ek semptom
Palinopsia: art görüntüler
Artmış entoptik fenomenler: her iki gözde artmış yüzenler, mavi
alan entoptik fenomeni, gözün kendi ışığını görme, spontan fotopsi
Fotofobi
Niktalopi
3. Semptomlar migren görsel aurası ile uyumlu değildir
4. Semptomlar başka bir hastalıkla açıklanamaz
1
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Entoptik fenomenler görsel sistemden kaynaklanan fenomenler demektir. Mavi alan entoptik fenomeni mavi gökyüzü gibi homojen parlak
alanlara bakıldığında görülen çok sayıda küçük gri/beyaz/siyah noktalar, halkalar, renkli dalga veya bulutlardır.
Tanı kriterleri 2018 yılında gözden geçirilmiş ve 2 (b) başlığındaki
entoptik fenomenler yerine
Diğer persistan pozitif görsel fenomenler
Artmış yüzerler (floater)
Kaleidoskop benzeri renkli görüntüler
Fotopsi
kullanılmaya başlanmıştır.
Hastaların oftalmik, nörolojik muayeneleri yanı sıra görme alanı,
optik koherans tomografi, elektroretinografi ve görsel uyarılmış potansiyeller gibi tetkikleri de normaldir. Kranial görüntülemelerde az sayıda
hastada sol oksipital hacim artışı ve kıvrılma görülmüşse de anlamı bilinmemektedir. Bunun dışında kranial MRI normaldir.
Başta migren olmak üzere
tinnitus, konsantrasyon
bozuklukları, anksiyete,
depresyon, tremor ve
dengesizlik sık eşlikçilerdir.

Hastalarda başta migren olmak üzere tinnitus, konsantrasyon bozuklukları, anksiyete, depresyon tremor ve dengesizlik sık eşlikçilerdir.
Patofizyolojisi santral görsel işlemleme bozukluğu olarak düşünülmektedir. Afferent bilginin işlenmesi, filtrelenmesi ve baskılanmasında
subkortikal, kortikal düzeyde bozukluk söz konusudur. Talamokortikal
disritmi, kortikal hipereksitabilite ileri sürülmüş mekanizmalardır. VEP
te N75-P100 potansiyelinin tekrarlayan testlerde habitüe olmaması
kortikal hipereksitabilite lehine değerlendirilmiş, N75-P100 latansları
değişmezken N145 latansı uzamış bulunması görsel karın ekstrastiat
korteks disfonksiyonu olarak yorumlanmasına neden olmuştur.
Görüntülemelerin genel olarak normal bulunduğu hastalarda yapılan [(18) F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose PET ile sağ lingual girus ve sol
anterior serebellar lobda hipermetabolizma görülmüştür. Lingual girus
akan görsel uyarıların işlemlenmesinde temel görevli yapıdır ve migrende fotofobi ile ilişkili yapı olarak kabul edilmektedir.
Tinnitus ile çok sık birlikte oluşu ve tinnitus varlığında görsel kar şiddetinin artmış bulunması ortak bir patofizyolojik mekanizmanın her iki
tablodan sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak görsel
kar pek çok duyuyu içeren bir duysal algılama bozukluğu olarak görünmektedir.
Fonksiyonel MRI ile istirahat halinde yapılan çalışmalarda görsel kar
hastalarında form ve hareket işlemleyen alanlar yanı sıra dikkat ve bellek alanları arasında hiperkonnektivite saptanmış ve bu durum görsel
kortekste artmış metabolizma yanı sıra diğer alanlar ile olan bağlantılarda da olan bozulmanın eşlikçi bulguları açıklayabileceği şeklinde
yorumlanmıştır.
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PET ile birlikte volumetrik MRI çalışmasında ekstrastiat görme korteksinde sağ lingual ve fuziform girus bileşkesinde hipermetabolizma ve
kortikal hacim artışı saptanırken sağ superior temporal girus ve sol inferior parietal lobulde hipometabolizma görülmüştür. Temporal ve limbik
loblarda gri cevher hacim artışı ve superior temporal girusta azalması
bozukluğun görsel sisteme sınırlı olmayıp, tinnitus gibi eşlikçi yakınmaları açıklayacak şekilde diğer alanları da ilgilendirdiğini göstermiştir.
Sonuç olarak görsel kar sendromu görsel, işitsel, emosyonel ve
kognitif işlemlemeden sorumlu pek çok alanın disfonksiyonu ile giden
kompleks bir klinik tablodur.
Tedaviler bugüne kadar olgu sunumu, olgu serileri ve uzman görüşüne dayanmaktadır. İlk yapılması gereken kişiye bu durumun iyi huylu
olduğunun açıklanmasıdır. Çok az sayıda hasta medikal tedavi almayı
tercih etmektedir. 47 hastanın retrospektif değerlendirmesinde 29
hasta tedavi istememiş, lamotrijin en sık reçete edilen ilaç olup ılımlı
düzelme %20 civarında tanımlanmıştır. Topiramat, valproat, asetazolamid, flunarizin diğer denenmiş ajanlardır. Tedavi etkisi sınırlı olup seçici
olgularda ilaç kullanılmalıdır. Eşlik eden migren, depresyon gibi diğer
hastalıkların tedavisi önerilmekle birlikte bu durum görsel kar yakınmasını çok değiştirmemektedir.

Görsel, işitsel, emosyonel
ve kognitif işlemlemeden
sorumlu pek çok alanın
disfonksiyonu ile giden
kompleks bir klinik tablodur.

Tedavi etkisi sınırlı olup
seçici olgularda ilaç
kullanılmalıdır.
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Migren - Atak ve
Profilaktik Tedavi

Belgin MUTLUAY1
Musa ÖZTÜRK2

GİRİŞ
Migren başağrısı ataklar halinde ortaya çıkan,
4‐72 saat süren, başın bir yarısında lokalize, kişinin iş yapmasını engelleyen, fiziksel aktivite
ile artan, zonklayıcı, orta şiddette veya şiddetli
ağrıdır. Migren başağrılarının yaklaşık %80‐85’i
aurasız ve %15-20’sii ise auralı migrendir. Aurasız ve auralı migren dışında, sıklıkla migren
öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları, retinal migren ve kronik migren (15 gün/
ay üzerinde ağrılı gün) gibi daha seyrek görülen
migren tipleri de vardır. Migren başağrısı atakları hastanın ev ve iş yaşamını, eğitimini ve sosyal
hayatını olumsuz etkilemektedir. Yarattığı kısıtlılık üzerine yapılan çalışmalarda kadınlarda ilk
beş, erkeklerde ise ilk yirmi hastalık içinde yer
alır . Yapılan maliyet çalışmalarında migren atak
sayılarının artmasıyla iş gücünün ve üretkenliğinin azaldığı, dolayısıyla ekonomik kaybın arttığı

1
2

dikkati çekmektedir. Sık sağlık yardım arayışı da
ekonomik kaybı ve sağlık giderlerini arttıran diğer bir unsurdur. Bu nedenle migren atakları en
kısa sürede ortadan kaldırılmalı veya önüne geçilmelidir. Tedavi başağrısı sıklığı, şiddeti ve süresinde iyileşmeyi, migren ile ilişkili özürlülüğün
azaltılmasını ve hastanın yaşam kalitesindeki
bozulmanın düzeltilmesini kapsamalıdır. Tedavi
beklentisinin ve zamanının gerçekçi bir şekilde
berlirlenmesi ve bu stratejinin hasta ile paylaşılması(yani hastaya ve hastalığa zaman ayrılması)
tedavinin önemli basamaklarındandır . Komorbiditelerin ve ağrı sıklığının artışına sebep olabilecek tetikleyicilerin gözönünde bulundurulması
önemlidir. Sonuçta tedavinin bireyselleştirilmesi, hastanın ihtiyaç ve komorbiditeleri dikkatle
alınarak bir tedavi stratejisi belirlenmesi esastır.
Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak
üzere ikiye ayrılır.

Uzm. Dr., İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
Doç. Dr., İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
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Şekil-1: Migren tedavisi

1-İLAÇ DIŞI TEDAVI
A. Bilgilendirme: Hastanın hastalığın nedeni, klinik gidişi, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgilendirilmesi.
B. Yasam Şeklinin Düzenlenmesi:
-Düzenli uyku ve beslenme
-Egzersiz

-Relaksasyon teknikleri uygulama
C. Tetikleyicilerin farkında olma ve kaçınma:
Tetikleyiciler kişiden kişiye değişmektedir. Bu
yüzden hastaların kendi ağrı tetikleyicisini belirlemesi ve bunlardan kaçınması gereklidir.
Tablo 1.’de ağrıya en çok neden olan tetikleyiciler verilmiştir.

Tablo 1. Migren hastalarında tetik faktörler
Stres
Açlık
Yüksek ses
Uykusuzluk
Yorgunluk
Parlak ışık
Adet dönemleri
Keskin kokular
Fazla uyumak
Hava değişikliği
Başa ani darbe
Sigara
Yüksek rakım
Bazı ilaçlar (nitrit ve nitrat içeren ilaçlar)
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Gıdalar
Yağlı yiyecekler
Çiğ soğan-sarımsak
Çay, kahve, kola
Alkol
Çikolata
Soğuk yiyecekler
Mayalı yiyecekler
Kırmızı şarap
Fındık, fıstık
Eski Peynir, süt
Salam, sosis
Portakal, Limon
Vanilya
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D. Diğerleri. Biyofeedback, Kognitif-davranışsal tedaviler(İlgili bölümde anlatılacaktır).

2-İLAÇ TEDAVISI
İlaç tedavisi, akut atak ve profilaktik tedavi olarak iki alt gruba ayrılır.

A. AKUT ATAK TEDAVISI
Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatıldığı
gibi migren nöronal hipereksitabilite ile başlar
ve daha sonra santral jeneratörün aktivasyonunu takiben iki periferik meningeal ağrı mekanizması tetiklenir. Bunlar nörojenik enflamasyon
ve vazodilatasyondur. Nörojenik enflamasyonla
kininler, kalsitonin gen-ilişkili pepdit (KGİP) ve
prostoglandinler salınır. Kininler araşidonik asidi prostoglandinlere dönüştüren siklooksijenaz
üretiminine neden olur. KGİP’ler ise meningeal
kan damarlarında vazodilatasyona ve çevre dokularda enflamasyona neden olurlar.
Atak tedavisinde bu iki periferik mekanizma
önlenerek ağrının sonlandırılmasına çalışılır.
Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) araşidonik asid kaskatını sonlandırırlar. Triptanlar
ve ergo türevleri serotonin reseptörleri üzerinden KGİP salınımını önlerler. Nöroinflamasyon
ve vazodilatasyonla zonklayıcı ağrı oluşurken ek
olarak ağrı sinyalleri trigeminal nükleus kaudalisden assendan sinyaller ile talamus ve kortekse
yayılarak daha çok nöronun etkilenmesine ve
komşu otonomik nükleusların uyarılmasına sebep olurlar. Bu, klinikte allodini(santral sensitizasyona bağlı) ile karakterizedir. Ayrıca migren
atağının şiddetli olduğu dönemde ışık (fotofobi), ses (fonofobi), koku (osmofobi) ve dokunma
(kutanöz allodini) rahatsız edicidir. Bu nedenle,

migren akut atak tedavisinin mümkün olduğunca en erken dönemde ve etkin doz ilaçla tedavi
edilmesi gereklidir. Eşlik eden ve atağı tetikleyen
faktörlerin tanınması, özürlülük ve atak özelliklerinin ve daha önceki tedavilerin sonucunun
belirlenmesi yani hastaya özel atak tedavisinin
planlanması başarı için önemli kriterlerdir.
Migren atak tedavisinde kullanılan ilaçlar için
yapılan çalışmaların kalitesine dayanarak kanıt
gücü seviyesi belirlenmiştir. Bunlar: A düzeyi; en
az 2 klas 1 çalışma ile etkinliği gösterilmiş, B düzeyi; En az 1 klas 1 çalışma veya 2 klas 2 çalışma
ile etkin olduğu desteklenmiş, C düzeyi; En az 1
klas 2 çalışma veya 2 klas 3 çalışma ile olası etkin
olduğu gösterilmiş, U düzeyi; kanıtlar ilacın kullanımını desteklemek ya da ret etmek için çelişkili ya da yetersizdir.

a. Amaç
1. Migren ataklarını etkili, hızlı, tutarlı ve 24 saat
içinde tekrarı olmaksızın kalıcı bir şekilde tedavi etmek,
2. Ağrıya eşlik eden bulguları azaltmak veya ortadan kaldırmak,
3. Atakların oluşturduğu özürlülüğü azaltıp yaşam kalitesini yükseltmek,
4. Tedaviye bağlı gelişebilecek yan etkilere en az
maruz kalmasını sağlamaktır.

b. Atak Tedavisinde Genel
Prensipler
- Mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlamak,
- Doğru doz ve formulasyonu kullanmak,
- Atakla birlikte olan bulguların tedavisini yapmak,
- Rebaund ağrıyı önlemektir.
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Atak tedavisi kişi ve ağrının durumuna göre iki türlü yapılır.
Migren başağrısı tedavisi
evde yapılabilmelidir.
İdeal atak tedavisinde
hasta 2-3 saat içinde tüm
fonksiyonlarını yapabilecek
hale gelmelidir.

1. Basamaklı tedavi: Bu tedavide, ilk tercih non-spesifik migren ilaçlardır. Non-spesifik migren ilaç tedavisinden hasta fayda görmez ise
spesifik migren ilaçlarına (triptanlara veya ergotamin ve türevlerine)
geçilir.
2. Atağa uygun tedavi: Atağa uygun tedavide, migren ataklarının şiddetine, süresine, sıklığına, semptomlara, eşlik eden hastalıkların varlığına, daha önce kullanılan tedavilerin başarı durumuna ve hastanın
işine ve tercihine göre uygulanacak tedaviye karar verilir.

c. Atak Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
1. Basit ve Kombine analjezikler, Non-steroidal anti-inflamatuvar
ilaçlar
2. Migrene özgü ilaçlar (Triptanlar, Ergot türevleri)
3. Anti-emetikler
4. Opioidler
5. Nöroleptikler
6. KGİP reseptör antagonistleri(gepantlar)
Migren ağrısı atak tedavisinde kullanılan ve kanıt düzeyi yüksek olan
ilaçlarda çalışmalar plaseboya karşı bulunan sonuçlardır. Aşağıda söz
edeceğimiz ilaçların birbirleriyle etkinliği kıyaslanmamıştır. Bu çalışmaların birincil sonlanım noktaları çoğunda aynı (2 saat sonra ağrısızlık)
olsa da çalışma dizayn farklılıkları nedeniyle geniş bir metaanaliz yapmak zordur. 2012’de yayınlanan Uluslararası Başağrısı Topluluğunun
klıavuzu atak tedavisinde “ideal migren tedavi cevabı” nı diğer migren
semptomları ile birlikte 24 ya da 48 saat başağrısızlık olarak kabul eder.

1. Basit ve Kombine analjezikler ve Non-steroidal
anti-inflamatuvar ilaçlar [NSAIİ]
- Hafif-orta şiddette migren ataklarında etkindirler. Şiddetli ataklarda etkinlikleri sınırlıdır.
- Basamaklı tedavide ilk olarak basit analjezikler, daha sonra NSAİİ
ve kombine preparatlar tercih edilirler.
- Sıklıkla tek başlarına ya da kafein veya anti-emetik bir ilaçla kombine şekilde verilirler.
- Özellikle naproksenin ve triptanların birlikte kullanımında etkinliklerinin daha fazla olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.
- Etkinliklerinin kısıtlı oluşu, kolay ulaşılabilirlikleri, tolerans gelişmesi ve verdikleri öforik hal nedeniyle özellikle kombine preparatların sık
kullanımlarında ilaç aşırı kullanımına dikkat edilmelidir. Kombine preparatların ayda 10 günden, diğer NSAİİ ların 15 günden fazla üç aydan
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daha uzun süreyle alınması öyküsünde ilaç aşırı
kullanım başağrısının sorgulanmasını gerektirir.
Atak tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kanıt düzeyi A ve B olan ilaçlar:
Parasetamol: Kısıtlayıcı olmayan ataklarda
500-1000mg/atak olarak önerilmektedir. Genellikle iyi tolere edilen bir maddedir, ancak ender
olarak kızarıklık, döküntü gibi allerjik reaksiyonlar görülebilir. Yaygın olmayarak trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni ve agranülositoza ve böbrek harabiyetine neden olabilir.
Yüksek dozlarda parasetamol kullanan hassas
kişilerde ek olarak karaciğer harabiyeti, serebral ödem, renal tübüler nekroz, kalp aritmileri,
ensefalopati, merkezi sinir sistemi stimülasyonu,
anemi, methemoglobinüri görülebilir. Kumarin
ve indandion grubu antikoagülanların etkisini
arttırdığından, bu grup hastalarda dikkatli olunmalıdır. Atakta antiemetik olarak bazen kullandığımız metoklopramid parasetamolün ince
barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır. Genç
kadınlarda oral kontraseptifler ilaç eliminasyonunu azalttığından sorgulanmalıdır. Gebelik kategorisi B’dir.
Asetil salisilik asit: ASA ataklarda 500 mg dozda etkinliği gösterilmiş kanıt gücü A seviyesinde
ilaçtır. Bulantı, kusma, karın ağrısı, gastro-intestinal kanama, ciltte döküntüler, kanama riskinde artış görülebilir. Gebeliğin son trimesterinde
kontrendike, birinci ve ikinci trimestrinde C kategorisinde olduğundan çok gerekli olmadıkça
kullanılmaması önerilmektedir. ASA’nın antiagregan etkisini azalttığından ibobrufen ile kullanılmamalıdır. Sık kullanımda valproik asidi proteine
bağlanma yerinden uzaklaştırarak valproik asit
toksisitesinde artışa yol açabilir. Kalsiyum kanal
blokerleri, dasatinib, glukosamin, ketorolak (nazal/sistemik), omega-3 yağlı asitleri, polisülfat
sodyum, potasyum fosfat, vitamin E, amonyum
klorür, tipranavir aspirinin etkisini artırır.
Ibuprofen: İbuprofen 200-400 mg/ dozlarda atak tedavisinde etkinliği A kanıt düzeyinde

NSAİ ilaçtır. Dispepsi, diyare, bulantı, kusma,
abdominal ağrı, konstipasyon, gastrointestinal
hemoraji, döküntü, yorgunluk yaygın; tubulo-interstisyel nefrit, nefrotik sendrom ve renal
yetmezlik, lökopeni, trombositopeni, agranülositoz, aplastik anemi ve hemolitik anemi, insomnia, anksiyete ve somnolans yaygın olmayan yan
etkilerinden bazılarıdır. Karaciğer, böbrek ve ileri
kalp yetmezliklerinde, gastrointestinal kanamalı
hastalıklarda ve gebeliğin 3. trimestrinde kontrendikedir. Antihipertansif (ACE inhibitörleri) ve
diüretiklerin etkilerinde azalma, kardiyak glikozidlerin kan düzeyilerinde artma yapabilir. Ayrıca kanama riski olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında sinerjist etki gösterir.
Naproksen: 500-1000mg / dozunda atak tedavisinde etkinliği kanıt gücü A sevyesinde NSAI
ilaçtır. Yan etkileri ve ilaç etkileşimleri diğer NSAİ
ilaçlarla benzerdir(Bakınız ibuprofen). SSRI (Seçici serotonin gerialım inhibitörleri) ile birlikte kullanıldığında gastrointestinal kanama riski artar.
Hamileliğin 1. ve 2. trimestrinde C, son döneminde diğer NSAİİ’ler gibi ductus arteriosus’un
erken kapanmasına neden olabileceği için D kategorisindedir.
Diklofenak: 50-100 mg / dozunda A seviye
kanıt gücünde etkiye sahip NSAİİ ilaçtır. Yan etki
ve ilaç etkileşimleri ve gebelik kategorisi diğer
NSAİ ilaçlarla benzerdir.
Ketoprofen ve Deksketoprofen: Ketoprofen
NSAİ ilaçların arylpropiyonat ailesindendir. Deksketoprofen ise ketoprofenin aktif enantiyomeridir.
Ketoprofene göre daha lipofilik olması ve molekülüne trometamol eklenerek çözünürlüğünün
arttırılmış olması deksketoprofenin etkisinin
daha hızlı başlamasına ve gastrointestinal yan etkilerinin daha az görülmesine neden olur. Bu durum ketoprofene göre onu daha avantajlı yapar.
Yan etki ve ilaç etkileşimleri ve gebelik kategorisi
diğer NSAi ilaçlarla benzerdir. Etkinlik olarak kanıt gücü B seviyesinde olarak değerlendirilmiştir.
Deksketoprofen 50 mg/doz, ketoprofen ise 100-
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200 mg/doz oral önerilmektedir. Ayrıca ketoprofen 30/iv ve 60/im parenteral dozları da atak tedavisinde gerektiğinde kullanılmaktadır.
Flurbiprofen: B seviyesinde kanıt gücünde etkinliği olup atak tedavisinde 100-200 mg/doz olarak kullanılması önerilir. Yan etki ve ilaç etkileşimleri
ve gebelik kategorisi diğer NSAi ilaçlarla benzerdir.
Metamizol: 1000 mg dozda B seviyesi kanıt
gücüne sahiptir. Agranulositoz riski nedeniyle
son yıllarda atak tedavisinde son sıralarda yer
almaktadır.

Kombine preparatlar: (ASA + kafein /± kodein) Hem Avrupa hem de Amerika Nöroloji kılavuzlarında yapılan çalışmalar sonrası kanıt gücü
A seviyesinda kabul görmektedir. Ancak çabuk
bağımlılık ve İAKBA yaptıkları için atak tedavisinde son sıralarda kullanılması önerilmektedir.
Tablo 2’de NSAİ ilaçların migren ağrı atağında
önerilen doz, yan etki, kontrendikasyon ve kanıt
düzeyleri, tablo3’ de ise ilaç etkileşimleri kısaca
özetlenmiştir.

Tablo 2. NSAİİ’ın önerilen doz, yan etkileri. Uzun etki: 8-12 saat Kısa etki: 6 saatten az
İlaç
Asetil salisilik asit
Naproksen
Deksketoprofen
Flurbiprofen
Diklofenak
Ketoprofen
Etodolak

Doz
5001000

Etki süresi Yan etki
Kısa
Bulantı, dispepsi, döküntü,
ülser/kanama, diyare,
hipertansif hastalarda kan
750Uzun
basıncında artma, interstisyel
1250
nefrit, nefrotik sendrom,
50
Uzun
akut renal yetmezlik veya
100-200 Kısa
akut tubuler nekroz,
hemostazda yavaşlama,
50-100 Kısa
kanama süresinde uzama ve
30/iv
Kısa
daha nadir olarak aplastik
60/im
anemi, trombositopeni
400-800 Kısa
(TSP), agranülositoz ve kan
diskrazileri, fotosensitivite

Kanıt gücü
A
A
B
B
A
B

Kontrendikasyon
Karaciğer, böbrek
ve ileri kalp
yetmezliklerinde,
gastrointestinal
kanamalı
hastalıklarda,
gebeliğin 3.
trimestrinde

?

Tablo3. NSAİİ’ların etkileşimleri
NSAİİ'ların etkisini artırdıkları

NSAİİ'ların etkisini azalttıkları

NSAİİ'ların etkileyenler

Oral antikoagülanlar
Oral hipoglisemikler
Fenitoin düzeyi
Digoksin düzeyi
Aminoglikozidlerin düzeyi

Lityumun atılımı
Antasitler emilimleri
Probenesit atılımı

Barbitüratlar bu ilaçların metabolik
klirensini artırır
Kafein emilim hızlarını artırır
Kolestiramin emilimlerini yavaşlatır.

2. Migrene Özgü İlaçlar (Triptanlar,
Ergotamin ve türevleri)
Triptan (Selektif 5 HT1B/D
agonistleri)
Triptanlar: Spesifik selektif 5HT1B/1D agonistleridir. Orta ve ağır siddetteki migren ataklarında
kullanılırlar. Migren ağrı atak tedavisinde A sınıf
152

kanıt gücüne sahiptirler. Triptanların, klinik etkinliklerindeki farklılıklar farmako - kinetik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Triptanlar ayrı
bir bölüm olarak anlatılacak olup bu bölümde
özet olarak bir tablo verilecektir. Ayrıca yeni FDA
onayı alan 5HT1F agonisti olan lasmitidan yine
triptanlarla aynı bölümde anlatılmaktadır.
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Tablo 4. Triptanların doz, yan etkileri ve kontrendikasyonları.
Oral triptanlar Doz / Günlük
Yarılanma Ömrü Dikkatli kullanım
mg
max. doz (saat)
Sumatriptan
50
100
3
MAO inhibitörü
son iki haftada
kullanılmamış
olmalı
Naratriptan
2.5
5
6
Zolmitriptan
2.5
5-10
3
MAO inhibitörü
son iki haftada
kullanılmamış
olmalı
Eletriptan
40
80
4
Potent
CYP3A4
inhibitorleriyle
kullanımdan
kaçınılmalı
Frovatriptan
2.5
7.5
26
Rizatriptan
10
30
2 ila 3
MAO inhibitörü
son iki haftada
kullanılmamış
olmalı
Nazal triptanlar
Sumatriptan
20
40
Zolmitritan
2.5
5
Subkutan triptan
Sumatriptan
6

12

Yan etkileri

Kontrendikasyonları

Ateş basması,
halsizlik,
sersemlik
hissi, baş
dönmesi,
bulantı,
parestezi,
ağız kuruluğu
disfaji

Serebrovaskuler
hastalık, periferik
damar hastalığı,
prinzmetal
anjina, kontrolsüz
hipertansiyon,
gebelik, baziler ve
hemiplejik migren*,
son 24 saatte ergo
kullanımı

Ek tat duyusu Ek olarak nezle,
bozukluğu
gripal enfeksiyon,
sinuzitis*
Ek enj.
yerinde lokal
reaksiyonlar

*O dönemlerde verilmeseler daha iyi olur.

b. Ergotamin ve türevleri (Ergotamin
tartarat ve Dihidroergotamin)
Ergotamin ve türevleri selektif olmayan 5-HT,
alfa adrenerjik ve dopaminerjik aktivite gösterir.
Yan etkileri bağlandıkları reseptörlere göre değişir. Triptanlara göre yan etkileri ve bağımlılık
yapıcı etkileri fazladır. İlaç aşırı kullanım başağrısı(İAKBA) sık görülür. Orta ve ağır şiddetteki

migren ataklarında etkinlikleri hafif veya orta
derecededir. Atak tedavisinde kanıt gücü B sevyesindedir. Oral kullanımı olan ergotamin tartaratın yalnız kafein veya kafein ve parasetamol ile
birlikte olan formları mevcuttur. Çalışmalarda
kanıt gücü A seviyesinde olan dihidroergotaminin inhaler ve nasal formları ise şu anda ülkemizde bulunmamaktadır.
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Tablo 5. Ergotamin tartaratın özellikleri
İlaç
Ergotamin
tartarat+
kafein+
parasetamol

Doz /mg
0.5 - 2

Maksimum doz/atak Yan etki
6mg/atak
Akut :
10mg/hafta
Bulantı ve kusma
kramplar, tremor, angına
pektoris, GI şikayetler,
parestezi
Kronik : Ekstremitelerde
ağrı, periferik ve serebral
vazokonstruksiyon, HT,
taşikardi, renal bozukluk,
İAKBA

3. Anti-emetik ilaçlar
Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ağrı atağında
kullanılır. Ayrıca mide ve barsak hareketlerinde
yavaşlamayı önleyip ve ilaç emilimini artırarak

Kontrendikasyonları
Gebelik, kontrolsüz HT,
mitral stenoz, AV shunt,
İskemik SVH, Periferik
damar hastalığı, KC veya
böbrek hastalığı, sepsis
Dikkatli kullanım: Beta
blokerlerle

ağrı kesicilerin etkisini artırırlar. Atak tedavisinde tek başına kullanımları üzerine yapılan çalışmaların bazıları ağrı kontrolünde de etkin olduğunu göstermiş olmakla birlikte kanıt düzeyi
yeterli değildir.

Tablo 6. Anti-emetik ilaçlar.
İlaç
Metoklopromid

Doz /mg Maksimum doz/atak
10-20
20

Trimetobenzamid 100-200 400

Domperidon

10-20

30

4. Nöroleptikler
Klorpromazin, proklorperazin ve haloperidol
gibi nöroleptikler; antiserotonerjik, antidopaminerjik ve alfa adrenerjik antagonist etkileri
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Yan etki
Sedasyon, huzursuzluk,
akatizi, akut distonik
reaksiyonlar.
Sedasyon, huzursuzluk,
akatizi, akut distonik
reaksiyonlar.
Sedasyon, kalp ritminde
değişiklik, laktasyon,
sinirlilik, depresyon.

Kontrendikasyonları
Gebelik,epilepsi, çocuklar.

Gebelik,epilepsi, çocuklar.

Aşırı duyarlık, hipofiz
tümörü, eritromisin,
klaritromisin, amiodaron,
kullananlarda, mide
kanaması

nedeniyle akut migren tedavisinde etkilidirler.
Hem bulantı hem de ağrı üzerine etkinlikleri nedeniyle tek başlarına veya kombine olarak kullanılabilirler. Kanıt güçleri B sevyesindedir.
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Tablo 7. Nöroleptiklerin doz, yan etki ve kontrendikasyonları.
İlaç
Klorpromazin

Doz /mg
12.5-25

Proklorbenazin

5

Haloperidol

5

Maksimum doz/atak Yan etki
50-100
Hipotansiyon, taşikardi,
aritmi, baş dönmesi, görme
bozukluğu, istemdışı hareket
bozuklukları.
10
Sedasyon, huzursuzluk,
akatizi, akut distonik
reaksiyonlar.
10
Sedasyon, huzursuzluk,
akatizi.

5. Opioidler
Rutin migren tedavisinde yeri yoktur. Tedavideki etkinliği konusunda yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. En önemli endikasyonları, iskemik
kalp hastalığı olan ve triptanların veya ergota-

Kontrendikasyonları
Hipotansiyon, epilepsi.

Gebelik,epilepsi,
çocuklar.
Gebelik, çocuk hasta

min türevlerinin kullanımının kontrendike olduğu migrenlilerde atak tedavisidir. Migren statusu
veya ilaçlara yanıt vermeyen ağrı ataklarında da
kullanılabilirler. Bağımlılık oluşturma potansiyeli
yüksektir.

Tablo 8. Opioidlerin doz, yan etki ve kontrendikasyonları.
İlaç
Doz /mg
Meperidin 50-150
İM veya İV
Morfin
5-15
Tramadol Oral ( 50- 100
mg), injektabl
(100mg) ve
rektal (5mg)
Butorfanol Nasal
1

Maksimum mg/atak Yan etki
150
Hipotansiyon, bulantı, kusma,
baş dönmesi, sedasyon,
30
konstipasyon, konfüzyon ve
kognitif bozukluk, solunum
depresyonu, bağımlılık.

Kontrendikasyonları
Gebelik, kafa trauması,
solunum, karaciğer ve
böbrek yetmezliği, MAO
inhibitör kullanımı.

2

6. KGİP(Kalsitonin gen ilişkili
peptid)
Küçük molekül kalsitonin genle ilişkili peptid reseptör antagonistleri migrende atak tedavisinde
etkili bulumuştur. Rimegepant(75,150,300mg)
ve urbogepant (25,50,100mg) ile akut migren
atak tedavisi için yapılan çalışmalarda ağrıyı
kesme veya hafifletmede plaseboya göre üstün
bulunmuşlardır. Bunlarda telcegepant ve olcegepantın aksine karaciğer enzimlerinde yükseklik görülmemiştir. Ayrıca vaskuler hemodinami

üzerine etkileri olmadığından periferik ve koroner arter hastalıklarında kullanılabilineceği öne
sürülmektedir. FDA onayını yeni alan bu ilaçların
gerçek yaşam verileri migren atak tedavisinde
yeni yol haritaları ortaya koyabilir.

Atak Tedavisinde Dikat Edilmesi
Gerekenler:
-Erken tedavinin başlanması: Hem ilacın etkinliği artacak hem de allodini riski azalacaktır.
-Atak tedavi sıklığı: Haftada iki ile sınırlanması
ilaç aşırı kullanım başağrısı yönünden önemlidir.
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-İlaç yanıtsızlığı: En az iki atakta uygun dozda
ve erken dönemde verilmesine rağmen tam veya
%50’den fazla iyileşme olmamasıdır. Önce mümkünse ilacın veriliş yolu(oral – parenteral – nazal
- süpozituar) değiştirilir, şayet yine gerekli kontrol
sağlanamazsa aynı grup bir ilaca (NSAİİ - NSAİİ) o da
olmazsa değişik grup NSAİ ilaca veya triptana geçilir.
- Opioidler: Kişinin vasküler hastalığı olması
hemen opioidler ya da butalbital seçimini akla
getirmemelidir. Çünkü bu ilaçlar migrende kronik forma dönüşüm ve bağımlılık açısından risk
taşırlar ve kaçınılmaları gerekir.

d. Migren Statusu
72 saatten daha fazla süren ataklar migren statusu olarak kabul edilirler. Bu dönemde ağrısız
dönemler olabilir ancak bunlar 3 saatten daha
azdır. Sıvı ve elektrolit replasmanı (gerekli ise),
ağrının kontrolü için İV farmakoterapi ve gerekli
ise atak tedavisi yanında migren profilaksisinin
başlanması tedavinin temel ilkeleridir.

Farmakoterapi
1. Proklorperazin 5-10 mg veya metoklopramid
10 mg/IV
2. IV DHE 0.5-1 mg, 1/2 saat sonra başağrısı devam ediyorsa IV DHE 0,5 mg ilave edilir.
Türkiye’de DHE bulunmadığından sumatriptan parenteral kullanılabilir. Nasal spreyler sumatriptanın parenteral kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.
3. Ek olarak deksametazon10-25 mg IV, diazepam 5-10 mg IV(kontrendikasyon yoksa) verilebilir.
4. Alternatif olarak, ketorolak 30 mg İV-60 mg
İM, opioidler, klorpromazin 0.1 mg/kg IV ya
da IM veya valproik asit 500-1200 mgIV/doz
uygulanabilir.

B. MIGREN PROFILAKTIK TEDAVI
Profilaktik tedaviye ilk kez 1960 yılında metiserjit kullanımıyla başlanmıştır. Ayda belli sayıda
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ağrı atağı olan hastalara profilaktik tedavi uygulanır. Bazı çalışmalarda profilaktik tedavi alan
migrenlilerde atak tedavisine de daha iyi yanıt
alındığına dair kanıtlar mevcuttur. Ayrıca uygun
tedavi altında hastalarda ilaç aşırı kullanım riski
azalacaktır. Migren profilaksisi için şu anda kullanılan ilaçlar genellikle bir başka hastalık tedavisinde gözlenen ve sonrasında çalışma yapılarak
migren tedavisi kullanımına giren ilaçlardır. Son
yıllarda sırf migren tedavisine özgü ilaçlar FDA
onayı almış olup yavaş yavaş reçetelenmeye
başlanmaktadır. Bu ilaçlar yeni tedaviler başlığı
altında anlatılmaktadır.

Profilakside Amaç
-Atakları önlemek veya atak sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak,
-Akut atak tedavilerini en aza indirmek,
-Özürlülük yaratan durumun ortadan kalkması ile yaşam kalitesini yükseltmek,
-Hastanın en az yan etkiye maruz kalmasını
sağlamaktır.

Profilaksi Gerektiren Durumlar
• Ayda ≥2 atak, ayda 4 ya da daha çok ağrılı gün,
• Seyrek, ama uzun süreli ve/veya özürlülüğe
yol açan ataklar, (2‐3 gün süren ve işlevsel kayıp oluşturan, daha seyrek fakat ciddi kayıp
oluşturan ataklar),
• Atak tedavisine rağmen günlük aktiviteleri
engelleyen ataklar,
• Atak ilaçlarına kontrendikasyon, ciddi yan
etki ya da atak ilaçlarının aşırı kullanımında,
• Giderek sıklaşan ataklar ve ilaç aşırı kullanım
başağrısı gelişme riski,
• Hastanın profilaksi isteği,
• Özel durumlar: Baziler migren, komplike migren.

Profilaktik Tedavide Genel
Prensipler
Seçilecek olan ilaçta ilk ve en önemli kriter etkinliktir. Etkinlik için genellikle kabul edilen ölçüt
atakların sıklığında en az %50 azalma olmasıdır.
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Bunu; eşlik eden hastalıklar ve olası yan etkiler
izler. Olası yan etki durumlarında ilacın dozu değiştirilir veya aynı gruptan ya da başka gruptan
bir ilaca geçilebilir. İlaç düzenli olarak, yeterli
dozda kullanılmalı, düşük dozdan başlanıp yan
etki oluşmadan etkin doza çıkılmalıdır. Yeterli
süre, etkinlik için en az 2 ay ve tedavi için en az
6 ay olarak kabul edilmektedir. Yaş, cinsiyet, gebelik, aşırı ilaç kullanımı ve eşlik eden diğer hastalıkların varlığına dikkat edilmelidir. Profilakside
kullanılan ilaçlar:
1. Beta‐blokerler
2. Kalsium kanal blokerleri
3. Antiepileptik ilaçlar
4. Serotonin antagonistleri
5. Antiserotonin ilaçlar
6. Nörotoksinler
7. Antidepresanlar
8. KİGP antagonisti monoklonal antikorlar ve gepantlar
9. Diğer ilaçlar

Profilakside kullanılan ilaçlar
1. Beta-blokerler
Migrenin önleyici tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. Presinaptik noradrenerjik reseptör blokajı,
noradrenalinin sentez ve salınımının azalması,
santral beta adrenerjik reseptörlerin ve lokus seruleus aktivitesinin azaltılması ve/veya inhihisyonu ile koruyucu tedavide etkili oldukları düşünülmektedir. Propranolol, timolol, nadolol, atenolol
ve metoprolol etkindir. Anjina veya hipertansiyon
gibi ek hastalığı olanlarda ilk seçenektir. Diyabet,
hipertiroidi, tirotoksikoz ve periferik vasküler hastalıklarda dikkatli kullanılmalı, sporcularda tercih
edilmemelidir. Doz, etkinlik, yan etki ve kontrendikasyonları Tablo 8’de verilmiştir.

2. Kalsiyum kanal-blokerleri
Flunarizin, verapamil ve diltiazem kullanılmaktadır. Kortikal yayılan depolarizasyonu inhibe
ederek etkili oldukları düşülmektedir. Bunu kalsiyum akışını ve 5HT salınımını inhibe etme, glutamat salınımını azaltma yoluyla yaptıkları düşünülmektedir. Kalsiyum kanal blokerleri, ailesel

hemiplejik migren, baziler tip migrende ve komorbid olarak hipertansiyon, Raynaud fenomeni, anjina ve astımı bulunan hastalarda ilk tercih
olabilir. Tablo 8’ de kullanım dozu, yan etkileri ve
kontrendikasyonları verilmiştir.

3. Antiepileptik ilaçlar (AEİ)
AEİ özellikle epilepsisi, anksiyete, bipolar hastalığı ve nöropatik ağrısı olanlarda ilk planda seçilecek ilaçlardır. Günümüzde en sık valproat ve
topiramat kullanılmaktadır. Lamotrijin özellikle
uzamış aurası olan hastalarda tercih edilebilir.
Topiramat kalsiyum ve sodyum kanallarını bloke
eder, uyarıcı glutaminerjik reseptörlerin inhibisyonu yoluyla dolaylı olarak GABA etkisini arttırırlar. Ayrıca trigeminal nukleus kaudatus üzerine
de inhibe edici etkisi vardır. Bu üç mekanizma ile
migren profilaksisinde A kanıt gücünde ilaçtır.
Valproat ise beyinde GABA seviyesini arttırırarak
GABA-B reseptörleri yoluyla nörojenik enflamasyonu baskılaması, genel glutamat seviyesinin
bastırılması (kortikal yayılan depolarizasyonun
süpresyonu), 5HT’yi modüle etmesi sonucu
rostral beyin sapı modülatörünün süprese olması ile profilaktik tedavide etkin olduğu düşünülmektedir. Depresyon, Raynaud fenomeni, astım
ve diyabet gibi beta‐blokerlerin kullanılamadığı
durumlarda AEİ rahatlıkla kullanılabilirler. Kullanılan doz, yan etkileri ve kontrendikasyonları ile
Tablo 8- 9 ’da verilmiştir

4. Serotonin Antagonistleri
Tedavi protokollerinde serotonin antagonisti alt
grubunda yer alsa da etkinlik mekanizması tam
bilinmemektedir. Metiserjidin serotonin reseptörleriyle etkileşimleri farklılık(5HT 1 agonist
5HT2 antagonist) gösterir. Migrende daha etkili
olan metaboliti metil ergonovin 5HT1 reseptörlerine agonist etkilidir. Önceleri 5HT2 antagonistliği üzerinden olduğu düşünülen etki mekanizması; diğer 5HT2 ilaçlarında aynı sonuçların
alınamaması nedeniyle tam olarak bilinmemekte birlikte 5HT2 yanında diğer etkilediği 5HT reseptörlerin (5HT1/ 2/ 7) kombine etkileri sonucu olduğu düşünülmektedir.
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Metiserjid etkin bir migren profilaksi ilacıdır,
ancak yan etkileri nedeniyle kullanımı çok sınırlıdır hatta bazı tedavi protokollerinde artık yer
almamaktadır. Yan etkileri kilo alımı, periferik
ödem, uzun süreli kullanımda ise retroperitoneal, perikardiyal ve pulmoner fibrozistir. Kontrendikasyonları hipertansiyon ve gebeliktir. Triptanlar ile kombine edilmemelidir.

5. Antiserotonin ilaçlar
Siproheptadin çocuklarda migren profilaksisinde kullanılmaktadır. Histamin ve serotonin
reseptörleri üzerinden nörolojik inflamasyonu
önlediği düşünülmektedir. İştah artışı, kilo alma,
hafif sarhoşluk hissi gibi yan etkileri vardır.

6. Nörotoksinler
Kronik migrende onabotulinumtoksin A’ nın etkinliği hastaların % 70 inde başağrılı gün sayısında % 50 den fazla azalma olarak gösterilmiştir.
Ayrıca kronik migrenin yanı sıra dirençli ilaç aşırı
kullanım başağrısında da etkin olduğuna dair
yayınlar mevcuttur. Botulinum toksini (BoNT),
Clostridium Botulinumun ürettiği bir nörotoksindir. BoNT, kas sinir kavşağında presinaptik
keseciklerden asetil kolin salınımını inhibe eder.
Doza bağımlı ve geri dönebilir müsküler paraliziye yol açar. Ağrıda ise aktive olmuş duysal sinir
terminallerinden salınan glutamat A, kalsitonin
gen ilişkili peptid ve substans P’yi inhibe ettiği
gösterilmiştir. Bu nörotransmiterlerin inhibisyonuyla nörojenik inflamasyon ve periferik sensitizasyonu, ağrı sinyallerinin azalması ile de
santral sensitizasyonu dolaylı olarak bloke eder.
Kullanım kriterleri ; kronik migren tanısı, altı ay
süre ile diğer profilaktik ilaçlara yanıtsızlık ve ilaç
aşırı kullanımına bağlı başağrısı olmaması olarak
belirlenmiştir. Uygulama ile ilgili ayrıntılı anlatım
takip eden başlıklarda mevcuttur.

7. Antidepresanlar
Amitriptilin migrenin profilaktik tedavisinde en
çok kullanılan ve etkinliği en iyi gösterilen trisiklik antidepresandır. 5 hidroksi triptaminin
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yüksek affinite ile alımının inhibe edilmesi, beta
adrenerjik reseptörlerinin downregülasyonu
ve GABA-B reseptörlerinin upregülasyonu ile
nöronal uyarılabilirliği düşürdükleri ve koruyucu
tedavide bu yolla etkili oldukları düşünülmektedir. Depresyon, uyku bozuklukları, anksiyete ve
diğer ağrı bozukluklarının eşlik ettiği durumlarda tercih edilebilirler. Serotonin-noradrenalin
geri alım inhibitörlerinden venlafaksinin migren
profilaksisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Trisiklik antidepresanlara göre yan etkileri az olsa da
başlangıç(sıkıntı hissi, çarpıntı, tansiyon arteryelde yükseklik) ve bırakma döneminde (yoksunluk
belirtileri) fazladır. Bu sınıfta yer alan diğer iki
ajan olan duloksetin ve milnasipran için yeterli
kanıt halen mevcut değildir. Serotonin geri alınım inhibitörlerinin ve diğer antidepresanların
etkinliğine dair kanıtlar güçlü değildir. Antidepresanlar eşlik eden depresyon anksiyete ve bazı
nevrotik durumlarda her iki hastalığa etkisi nedeniyle tercihde ilk sırada yer alabilirler. Tablo
8’de migrende anti‐depresanların kullanımı ile
ilgili bilgiler verilmiştir.

8. KGİP antagonisti monoklonal
antikorlar ve gepantlar
KGİP antagonisti iki molekül migren profilaktik
tedavisine girmiştir. Zumab’lar(fremanezumab,
galcanezumab, eptinezumab) %90 insan molekülü içeren (humanized), umab(erenumab) ise
tamamı insan molekülü içeren(human) ajanlardır. Bunlar büyük moleküller olduğundan kan
beyin bariyerini geçmeden daha çok periferik
nosisepsiyon bölgesinde KGİP molekülüne veya
reseptörlerine bağlanarak nörojenik inflamasyonu önleme şeklinde etkilerini gösterirler. Böbrek
ve karaciğerden atılamazlar ve emilimleri yoktur. Enjeksiyon bölgesinde ağrı irritasyon, nazofarenjit, kabızlık, sinuzitis, bulantı sık görülen
yan etkileridir. Küçük moleküllü KGİP reseptör
antogonistlerinden atogepant koruyucu tedavide etkin bulunmuştur. Migrenin atak ve profilaktik tedavisine giren bu yeni ajanlar sonraki
bölümlerde ayrıntılı anlatılacaktır.
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Tablo 8. Migrende kullanılan profilaktik ilaçların yan etki ve kontrendikasyonları
Tedavide Kullanılan Günlük Doz mg/gün
İlaç
1. Beta adrenerjik blokerler
Propranolol
80-240
Atenolol
50‐100
Metoprolol
50‐150
Timolol
10-20
Nadolol
20-160

2. Kalsiyum kanal blokerleri
Flunarizin
10
Verapamil
180-480
Diltiazem
80-240
3. Antiepileptik İlaçlar
Topiramat
25-150
Pregabalin
50-200
Sodyum Valproat
250-1500
Gabapentin
300-1800
Zonisamid
100-200
4. Serotonin antagonisleri
Metiserjid
50-150
Metilergonovin
0.2

5. Antiserotonin ilaçlar
Sipraheptadin
0.25‐1.5 mg/kg

Kanıt Seviyesi

Yan Etkiler

Kontrendikasyon

A
B
A
A
B

Uykuya meyil,
yorgunluk, sedasyon,
uyku ve bellek
bozuklukları,
depresyon,
bradikardi, egzersiz
intoleransı,
hipotansiyon,
impotans

Astım, kalp yetmezliği
2‐3. derece AV blok,
sinüs bradikardisi,
depresyon, diyabet

Uyku hali, kilo
alımı, halsizlik,
U
parkinsonizm
Yeterli kanıt yok

Hipotansiyon,
depresyon, anksiyete

A
Farklı yan etkileri
Yeterli kanıt yok aşağıda tabloda
ayrıca verilmiştir.
A
Yeterli kanıt yok
Yeterli kanıt yok

Antiepileptikler
tablosuna bakınız.

Yeterli kanıt yok Kilo alımı,
Yeterli kanıt yok periferik ödem,
uzun kullanımda
retroperitoneal,
perikardiyal ve
pulmonerfibrozis.

Hipertansiyon, gebelik.
Triptanlar ile kombine
edilmemelidir

C

6. Nörotoksinler
Onabotilinium Toksin Kendi bölümünde bilgisi verilmiştir.
7. Antidepresan ilaçlar
Amitriptilin
25-150
B
Venlafaksin
37.5-150
B
Floksetin
20-40
U
Sitoprolam
20-40
Yeterli kanıt yok
Nortriptilin
25-75
Yeterli kanıt yok
Duloksetin
30-60
Yeterli kanıt yok
Doksepin
25-100
Yeterli kanıt yok
Sertralin
50-100
Yeterli kanıt yok
Protriptilin
5-10
Yeterli kanıt yok

İştah artışı, kilo alma,
hafif sarhoşluk hissi

Ağız kuruluğu,
kabızlık, çarpıntı,
sedasyon, görme
bulanıklığı, kilo
alımı, ortostatik
hipotansiyon, aşırı
duyarlılık, MAO
inhibitörleri ile
kullanımda aritmiler,
hipertansiyon, mani,
idrar retansiyonu
kalp bloğu

Aşırı duyarlık,
epilepside dikkatli,
glokom, prostat
hipertrofisi, kardiak
ileti bozuklukları,
feokromasitoma
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Tablo 8. Devamı
8.a. Diğer ilaçlar-Alfa agonistler
Klonidin
0.075-0.15
C
Guanfasin
1
C
Tizanidin
24
Yeterli kanıt yok
8.b. Diğer ilaçlar- Anjiyotensin konverting enzim inhibitör ve reseptör blokerleri
Lisinopril
10
C
Anjionörotik ödem,
hiperpotasemi,
Kandesartan
16
C
bilateral renal arter
darlığı, gebelik

Tablo 9 - Antiepileptik İlaçlar
İlaç
Valproik asit
Topiramat

Gabapentin
Lamotrijin
Pregabalin

Yan Etki
Sedasyon, alopesi, kilo alma, tremor,
bulantı, kusma, hepatotoksisite
Somnolans, halsizlik, kilo kaybı, parezteziler,
kognitif işlevlerde bozulma, metabolik
asidoz, böbrek taşı
Vertigo, fenalık hissi, uykuya meyil, halsizlik,
tremor, sinirlilik
Döküntü, Stevens‐Johnson sendromu
Vertigo, fenalık hissi, uykuya meyil, halsizlik,
tremor, sinirlilik

9. Diğer ilaçlar
Migren tedavisinde etkinlikleri kesin gösterilmemiş olmakla birlikte, klinik pratikte kullanılabilen
ve halen araştırılmakta olan ilaçlardır. Bunlar:
İntranazal ve IV Lidokain, İsomeptenmukuat , Riboflavin, Magnezyum, Coenzim Q, Herbal ilaçlar
(petasideshybridus ve Tanacetumparthneium),
Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitör ve reseptör blokerleri, COX‐2 İnhibitörleridir. Anjiotensin II
potasyum kanallarını ve kalsiyum aktivitesini modüle eder, 5 HT turnover’ını arttırır ve 5- hidroksi
indol asetik asit metabolitini arttırır. Ancak anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin profilaksideki etki yolu halen tam bilinmemektedir.

Herbal ilaçlar
Petasides hybridu(butterbur):
Bir adet plasebo kontrollü çalışmada etkin bulunmuştur . Düz kaslarda L tipi kalsiyum kanalla160

Kontrendikasyon
Karaciğer hastalığı, kanama diatezi, gebelik
Azalmış renal veya hepatik fonksiyon

Böbrek ve karaciğer hastalığı
Karaciğer yetmezliği
Böbrek ve karaciğer hastalığı

rının antagonistidir ve lökotrenleri inhibe eder.
75mg X2 / gün olarak tedavide önerilmektedirler.

Tanacetum parthneium (Feverfew):
Nükleer Kappa B nin aktivasyonunun bloke edilmesi ve buna bağlı olarak NO sentazın zayıflaması ile etkili olabileceği düşünülmektedir. Yapılan
plasebo kontrollü çalışmalarda migren ağrısında
anlamlı azalma sağladığı bulunmuştur.

Migrenlilerde eşlik eden hastalık
varsa seçim nasıl olmalıdır?
Migren+hipertansiyon …..Betabloker, ACE veya
AT1 inhibitörü veya kalsiyum antagonisti
Migren+angia …..Beta blokerler veya kalsiyum antagonisti
Migren+bipolar bozukluk …..Valproik asit, lamotrijin
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Migren+depresyon …..Antidepresanlar
Migren+epilepsi ….Valproik asit, topiramat,
lamotrijin
Migren+obezite …..Topiramat

Migrenlilerde eşlik eden hastalık
varsa nelere dikkat etmeliyiz?
Migren ve epilepsi: TCA
Migren ve dikkat gerektiren iş: TCA, Beta bloker
Migren ve depresyon : Beta bloker, flunarizin
Migren ve obezite :Valproat, flunarizin
Migren ve Raynaud, astma : Beta bloker
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Migren - Atak ve Profilaktik Tedavi

MİGREN TEDAVİ ALGORİTMASI

Migren Ağrı Atak Tedavisi

Atağa uygun tedavi yap

Basamaklı tedavi yap

Yan etkikontrendiksyonlara
dikkat(tabloya bak).

Sadece basit veya kombine analijezikler ver
ve/veya
Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar ve/
veya Ek olarak antiemetik ver.

Migrene özgü ilaçlar
(Triptanlar, Ergot türevleri) ve/veya
antiemetik ilaç ver.

Ağrı devam ediyor

Migrene özgü ilaçlar
(Triptanlar, Ergot türevleri)
anti-emetik ver

Opioidler (mümkünse
kullanma)
Nöroleptikler

Ağrı devam ediyor
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MİGREN TEDAVİ ALGORİTMASI

Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanırken etkileşime dikkat et

Etkilerini artırır

Etkilerini azaltır

Oral antikoagülanlar
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Oral hipoglisemikler

Lityumun atılımı

Fenitoin düzeyi

Antasitler emilimleri

Digoksin düzeyi

Probenesit atılımı

NSAİİ'lar Etkilenir
Barbitüratlar bu ilaçların
metabolik klirensini artırır
Kafein emilim hızlarını artırır
Kolestiramin emilimlerini
yavaşlatır

Migren - Atak ve Profilaktik Tedavi

MİGREN TEDAVİ ALGORİTMASI- MİGREN STATUSU

Migren statusu

Önceden kullandığı ilaçları öğren.
Atak ilaçları kullanılmışsa

Sıvı replasmanı
Proklorperazin + Sumatriptan

Ağrı devam ediyor

Deksametazon 10-25mg/doz veya 0,51 mg/kg metil prednisolon

Diazepam 5-10mg/doz

Ağrı devam ediyor

Ketorolak 30 İV60 mg IM

Opioidler

Klorpromazin
0.1 mg/kg İM
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MİGREN TEDAVİ ALGORİTMASI

Hastayı bilgilendir. Beklenen
iyileşme oranını anlat.

Genel Prensipler

Migren Ağrı Profilaktik Tedavi

Komorbidite ve özel durum yoksa A
grubu ilaçla başla

İlaç düzenli olarak, yeterli dozda
kullan, düşük dozdan başla yan etki
oluşmadan etkin doza çık

Yeterli süreyi etkinlik için en az 2 ay
tedavi için en az 6 ay olarak belirle

Yaş, cinsiyet, gebelik, aşırı ilaç
kullanımı ve eşlik eden
diğer hastalıklara dikkat et
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MİGREN TEDAVİ ALGORİTMASI

Kontrendikasyonlar
Beta-Blokerler
A grubu: Propranolol
metaprolol, timolol
Anti-Depresanlar
A grubu: Yok
B grubu: Amitiriptilin,
venlefaksin

Migren Profilaktik Tedavi

Anti-Epileptik İlaçlar
A grubu: Topiramate,
sodyum valproat
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Flunarizin

Antiserotonerjikler

Astım, Kalp yetmezliği ve
blokları, sinüs bradikardisi,
depresyon, diyabet

Aşırı duyarlık, epilepside
dikkatli, glokom, prostat
hipertrofisi, kalp hastl.

Kontrendikasyonlar için
tabloya bak.

Hipotansiyon, depresyon,
anksiyete

Obezite

C grubu: Sipraheptadin

Nörotoksinler:
Onabotilinium Toksini

Aşırı duyarlık reaksiyonu

Sadece kronik migrende
Diğer ilaçlar:
C grubu

İlaç kontrendikasyonlar için
tabloya bak.

Lisinopril, candesertan
* yan etkiler için tabloya bakınız
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16

Özellikli
Durumlarda
Migren Tedavisi
Sırma GEYİK1

GİRİŞ
1) ÇOCUKLUK ÇAĞI MİGRENİ
Çocuklarda migren prevelansı kızlar için %10, erkeklerde ise %5 civarındadır. Çoculuk çağı migren baş ağrıları yetişkinlerden gibi tipik özellikler
taşımamaktadır. 12 yaşından küçük çocuklar başağrısını tanımlamakta
sıkıntı çekebildikleri gibi tanı kriterlerinde yer alan fotofobi, fonofobi
gibi tipik semptomlar görülmeyebilir, bu nedenle %10 civarında tanı
kriterlerine uymayan migren tarzı başağrısı ve %45 civarındada olası
migren denilebilecek baş ağrılarını çocuklarda görebiliriz. Tanıyı zorlaştıran bir diğer sebep ise çocuklarda migren varyantları şeklinde atakların görülebilmesidir. Okul başarısını, oyun hayatını, yaşam kalitesini etkileyebilen migren ataklarına, sekonder sebepleri ekarte ettikten sonra
tedavi uygulamalıyız.
Tedavi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. Çocuklarda
öncelikle ilaç dışı yöntemler denenmelidir.

1

1. ICHD-3 kriterlerine göre
çocuklarda ve ergenlerde
migren atakları daha
kısa sürebilir (2 saat)
ve erişkinlerde olan
tipik migren özelliklerini
göstermeyebilir.
2. Siklik kusmalar, karın
ağrıları, bening paroksismal
vertigo, bening paroksismal
tortikolis migren ile ilişkili
olabilir.

Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
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İlaç Dışı Tedavi
1) Hasta ve hasta yakınlarının hastalık hakkında bilgilendirilmesi
2) Yasam şeklinin düzenlenmesi:
Düzenli uyku ve beslenme
Egzersiz
Relaksasyon teknikleri
Tetikleyicilerin farkında olma ve kaçınma

Çocuklarda öncelikle ilaç dışı
yöntemler denenmelidir.

4) Atak esnasında sessiz karanlık bir odada dinlenme ve uyku (gerekirse
antihistaminik)
5) Davranışsal terapi
- Gevşeme egzersizleri
- Rahatlatma, biofeedback

İlaç Tedavisi
İlaç tedavisi, akut atak ve profilaktik tedavi olarak iki alt gruba ayrılır.
Akut atak tedavisinde yaş dikkate alınmalıdır .
Akut Atak Tedavisi: (Tablo 1)
Tablo 1: Çocuklarda migren atak tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar:
AJAN
Asetominofen

DOZ
Başlangıç: 15 mg/kg
4 saatte bir yineleme: 10-15 mg/kg
Toplam: 65mg/kg(3000 mg/gün)
Ibuprofen
6 ay-12 y: 10mg/kg (4-6 satte bir)
>12y: 200-400 mg (6 saatte bir)
Naproxen
5-10 mg/kg
Asetominofen-Asetil salisilat- >12 y: 6 saatte bir 2 tablet
kafein
(maximum 6 tb/gün)
Metoklopramid HCl
0,2 mg/kg (maximum 10 mg)
Proklorperazine
0,15 mg/kg (maximum 10 mg)
Chlorpromazine, IM
(Largactil)
Almotriptan
Rizatriptan
Sumatriptan

Zolmitriptan
Dihidroergotamin
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1 mg/kg (şiddetli atakta)
12,5 mg
40 kg<:5 mg
40kg>:10 mg
Oral: <12y: 50 mg,>12y: 100 mg
Intranazal20-39 kg:10 mg
40 kg>:20 mg
Subkutan: 0,06 mg/kg
12 yaş<:2,5 mg
12 yaş>5 mg
IV: 9 yaş< veya 25 kg<:0,5 mg/kg
9 yaş> veya 25 kg>1 mg/kg
Intranazal: 12 yaş<0,5 mg

YAŞ SINIRI
Yok
6 ay
2 yaş
12 yaş
2 yaş
Migren için 8 yaş
Diğer endikasyonlarda 2 yaş
Migren için 8 yaş
Diğer endikasyonlarda 2 yaş
12 yaş
6 yaş
Oral:8 yaş
Intranazal: 5 yaş
Subkutan: 6 yaş
6 yaş
6 yaş

Özellikli Durumlarda Migren Tedavisi

Profilaksi Tedavisi
Günlük yaşam aktivitelerini engelleyen, anksiyete yaratan ayda 3-4 günden fazla başağrısı varsa
çocuklarda migren profilaksi tedavisi uygula-

nabilir (Tablo 2). Çocuklarda profllkasi yetişkinlerdekine benzer özellik taşımaktadır. İlaç seçiminde yan etki profiline ve komorbid durumlar
öncelikle dikkate alınmalıdır.

Tablo 2: Çocuklarda migren profilaksi tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar:
AJAN
Amitriptilin

DOZ
Başlangıç dozu: 5mg
Hedef doz:1 mg/kg /gün (akşam)
Siproheptadin Başlangıç dozu:2 mg
Hedef doz: 0,25 mg/gün-1,5 mg/kg/gün
(günlük 2-3 doz şeklinde)
Propranolol
Başlangıç dozu: 20 mg/gün
Hedef doz: <12 y: 120 mg/gün
>12 y: 240 mg/gün
(günlük 2-3 doz şeklinde)
Flunarizin
Başlangıç dozu: 5 mg
Hedef doz: 5-10 mg/gün
Topiramat
Başlangıç dozu: 15 mg
Hedef doz: 1 mg/kg/gün-2 mg/kg/gün

YAŞ SINIRI
3 yaş

EK ÖNERİLER
Uyku yapabileceği için akşam
verilmesi öneriliyor
2 yaş
10 yaş üzerinde doz aşımı
nedeni ile yan etkilere dikkat
edilmeli
Migrende 3 yaş Astımlı hastalarda tercih
edilmemeli
Anksiyete eşliğinde iyi bir
tercih
5 yaş
Vertigo eşlik ediyorsa ve
migren öncüllerinde etkili
Migren için 8yaş Kognitif ve kilo kaybı yan
etkilerine dikkat, böbrek taşı
yapabilir
Valproat
Başlangıç dozu: 10 mg/kg/gün
2 yaş
Hepatotoksisite, kilo alımı,
Hedef doz: 20-40 mg/kg/gün ( günlük 2-3
polikistik over, kıllanma artışı,
doz şeklinde)
tremor yan etkileri
Levetirecatam 10 mg/kg/gün (günlük 2 doz şeklinde)
Diziness, sersemlik ve
iritabilite yapabilir
Lamotrijin
Başlangıç dozu: 0,5 mg/kg/gün
2 yaş
Özellikle auralı migrende
Hedef doz: 3 mg/kg/gün
Koenzim Q10 100 mg/gün
3 yaş
Magnezyum 9 mg/kg/gün (günde 3 eşit doza
3 yaş
Kabızlık sorunu eşlik edenlerde
bölünerek max. 500 mg/gün)
iyi bir seçenek
Riboflavin
200-400 mg/gün
8 yaş
İdrar sarı yada turuncu olabilir

2) ERGENLERDE MİGREN TEDAVİSİ
Migren başağrıları seks hormonlarının etkisiyle özellikle ergenlik döneminde kızlarda artmaktadır. 12 yaş öncesi kızlarda %10 sıklığında
görülürken, 12-14 yaş arasında bu oran %18’ lere çıkmaktadır. Migren
ataklarının menstrual döngü ile ilişkisini saptamak için en az iki aylık bir
başağrısı günlüğü hasta tarafından tutulmalı ve buna göre karar verilip
tedavi uygulanmalıdır. Akut atak sırasında ve profilakside yetişkinlerde
kullanılan tüm ilaçlar kullanılabilinir.

3) MENSTRÜEL MİGREN

1. Adet dönemi, aurasız
migren için önemli bir
tetikleyicidir
2. MM atakları diğer
dönemlerde görülen
ataklara göre daha
şiddetlidir

Menstrüel dönem aurasız migren için önemli bir tetikleyici iken auralı
migren ataklarında tetikleyici etkisi yoktur. Aurasız migren insidansının
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en sık olduğu 5 gün adet öncesi 2 gün ve adet
döneminin ilk 3 gününü oluşturmaktadır. Menstrüel migren (MM) tanı kriterlerinde iki alt başlık olarak ele alınmıştır: 1) Pür menstrüel aurasız
migren 2) Menstrüasyonla ilişkili aurasız migren.
Bu kriterlere göre pür MM, menstrüasyondan 2
gün önce ve 3 gün sonra olmak üzere en az 3
menstrüel siklusun 2’sinde var olan aurasız migren atakları olarak tanımlanmıştır. Menstrüasyonla ilişkili migren ise perimenstrüel dönem
yanında siklusun diğer zamanlarında da aurasız
migren atakları ile karakterizedir. MM atakları
diğer dönemlerde görülen ataklara göre daha
şiddetlidir. Fonksiyonel kayba neden olmaktadır.
Hasta günlüğü tedavinin planlanmasında önem
taşımaktadır. Başağrısı derneği olarak önerimiz,
en az üç aylık süre boyunca tutulan başağrısı
günlüğü ile menstrüel migren veya menstruasyonla ilişkili migren tanıları konulduktan sonra
tedavi planı yapılmasıdır. MM tedavisindeki strateji seçimi, akut tedavisinin etkinliğine, mens-

trüel döneminin düzenine, oral kontraseptif
kullanımının gerekliliğine ve premenapozal dönemdeki vazomotor semptomlara bağlıdır.

Nonfarmakolojik yaklaşımlar
Menstruel migrende, diğer migren atakları gibi,
uyku düzensizlikleri, oral kontraseptifler, anksiyete, hava şartları, alkol, bazı besinler ve kokular, parlak ışıklar gibi dış etkenlerle tetiklenir, bu
nedenle öncelikli olarak tetikliyici faktörlerden
kaçınılmalıdır. Davranışsal terapiler ve relaksasyon tekniklerininde migren ataklarını azaltıcı etkisi vardır.

Akut atak tedavisi
Migren atak tedavisinde onay alan tüm ilaçlar
MM atak tedavisinde kullanılabilir. Atak tedavisinde analjezik aşırı kullanımına ve rebaund
başağrılarına dikkat edilmelidir. (Tablo 3). Bu
ilaçlar atak başlangıcının ilk 1 saatinde verilmelidir. Akut tedavinin amacı atakları kısa sürede
sonlandırıp, hayat kalitesini arttırmaktır.

Tablo 3: Menstruel migren atak tedavisi
AJAN
Asetominofen 250 mg,
aspirin 250 mg,
kafein 65 mg
Mefenamik asit
Naproksen sodium
Ergotamin tartarat 1mg+100 mg
kafein
Eletriptan
Frovatriptan
Naratriptan
Rizatriptan˟
Sumatriptan

Zolmitriptan
Almotriptan

KULLANIM ŞEKLİ
Oral

DOZ
2 tb

MAXİMUM GÜNLÜK DOZ
8 tb

Oral
Oral
Oral

250-500 mg
500 mg
1 tb

1500 mg
1000 mg
Haftada 10 mg aşmayacak

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Subkutan
Intranazal
Oral
Oral

20-40 mg
2,5 mg
1-2,5 mg
5-10 mg
25-100 mg
6 mg
5-20 mg
2,5 mg
6,5-12,5 mg

80 mg
7,5 mg
7,5 mg
30 mg
200 mg
12 mg
40 mg
10 mg
25 mg

˟ Propranolol kullanan hastalarda başlangıç dozu 5 mg maximum doz 15 mg
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Kısa süreli önleyici tedavi
Kısa süreli önleyici tedavide ilaçlar atakları en sık
görüldüğü menstruasyondan 2 gün önce başlanıp sonraki 3 günde kullanılmalıdır. Migren atak
tedavisinde kullanılan analjezikler ve migren
spesifik ilaçlar (ergotamin, dihidroergotamin ve
triptanlar), antiemetikler kullanılabilinir. Eğer
MM’ ye östrojen geri çekilmesinin neden oldu-

ğunu düşünüyorsak östrojen seviyesini stabilize
etmek amacıyla transdermal kontraseptif patcler ve perkuanöz jel kullanılabilinir. Kısa süreli
önleyici tedavide kullanımı önerilen ilaçlar Tablo 4’ de özetlenmiştir. Kısa süreli siklik profilaksi
ancak menstruasyonu düzenli olan kadınlarda
kullanılabilinir, düzensiz olduğu durumlarda ise
kadınlara günlük bazal ısı ölçümü öğretilir ve ilaca başlama buna göre ayarlanır.

Tablo 4: Kısa süreli profilakside kullanımı önerilen ilaçlar ve dozları
AJAN
Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar
Naproxen 500-550 mg
Mefenemik asit 500 mg

DOZ

SÜRE

1X1,1X2
1X1,1X2

Tahmini menstruasyondan 7 gün önce
başlanır ve menstruasyon boyunca
devam edilir
Menstruasyon -2. Gününde 5 mg/gün,
-1 ve +4. Günler arasında 2,5 mg/gün
(toplam 6 gün)
2x1/2 tb Menstruasyonun -3. Gününde
başlanır toplam 6 gün kullanılır
2x1 veya 3x1/gün Menstruasyonun -2
ve +3 günleri arasında (toplam 7 gün)
1x1/gün Menstruasyonun -2 ve +3
günler arasında
Menstruasyonun -2 ve +3 günler
arasında

Triptanlar
Frovatriptan

2,5-5 mg

Naratriptan

2,5 mg

Zolmitriptan

2,5 mg

Eletriptan

40 mg

Ergot deriveleri
1 mg Ergotamin tartarat+100 mg kafein
0,75 mg Ergotamin tartarat+80 mg
kafein
Östradiol

Haftada 10 mg’ı
aşmayacak şekilde

100 μg östrodiol
içerenlerden 1x1

Menstruasyondan onceki 2-3 günde
başlanıp yaklaşık
1 hafta devam edilir

Uzun süreli önleyici tedavi
Fonksiyonel kayıba neden olan, uzun süreli ataklarda, atak tedavisi uygulamaya engel durum varsa proflaksi planlanmalıdır. Klasik migren
tedavisindeki ilaçlar (Beta blokorler, kalsiyum kanal blokerleri, antikonvulzanlar, trisiklik antidepresanlar, magnezyum) ve hormonal tedaviler
(20 μg etinil estrodiol içeren kombine oral kontraseptifler veya 100 μg
estrodiol içeren transdermal östrojen yamaları) bu amaçla kullanılabilir.
Sürekli hormonal tedavilerin amacı yumurtalık aktivitesini baskılamak ve istikrarlı bir hormon ortamı sağlamaktır. Özellikle auralı migreni
olan, yaşı ileri veya diğer risk faktorlerini olan hastalarda iskemik inme
açısından hormon tedavisi dikkatli uygulanmalıdır.

1. Menstruel migren
tedavisindeki strateji seçimi
akut tedavinin etkinliğine,
menstruasyonun düzenine,
perimenapozal vazomotor
semptomlara bağlıdır.
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Sadece progesteron içeren metodlar ile ilgili
az veri bulunmaktadır. Bu amaçla, lokal endometrial etkisi olan intrauterin levonorgestrelli
sistem kullanılabilir. Dirençli MM tedavisinde
Gonadotrophin-releasing hormon analoglarının
östrojen tedavisine eklenebileceği bildirilmiştir.

4) PERİMENAPOZAL DÖNEMDE
MİGREN
Perimenapozal dönem adet dönemlerinin düzensizliğine bağlı birçok komplikasyonla beraber
migren ataklarının sıklaşma riski olduğu bir dönemdir. Bu dönemde gözlenebilen vazomotor
semptomlar hormon replasman tedavisi ile önlenebilir. Oral östrojen preparatları migren ataklarını tetikleyebilir bu nedenle bu semptomlar
için non oral tedaviler önerilir. Intrauterin levonorgestrel bir tedavi seçeneği olabilir. Östrojen
kullanımı kontrendike kadınlarda vazomotor
semptomları engellemek amacıyla paroksetin
7,5 mg (gece) veya gabapentin kullanılabilinir.

5) HAMİLELİK VE LAKTASYONDA
MİGREN
Hamileliğin ilk döneminde östrojen seviyesi hızla artar ve hamilelik süresince yüksek kalır. Özellikle 2. ve 3. trimesterde birçok migrenli kadının
başağrısı östrojen seviyesinin stabilleşmesi, endorfin salınımının artması, kaslardaki relaksasyon ve glukoz toleransının düzelmesi sebebiyle
azalır, %4-8 kadında migren başağrıları kötüleşebilir
Gebelerde migren başağrılarında tedaviye
cevapsızlık ikincil nedenleri (preeklampsi, eklamsi, sinüs ven trombozu) araştırmayı gerektirir. %10 oranında ise ilk migren atağı hamilelik
esnasında ortaya çıkar.
Gebelik planı hastalarla mutlaka konuşulmalı, almakta olduğu tedavi ona göre kesilme
yönünde planlanmalıdır. Kullanılan İlaçların risk
grupları dikkate alınmalıdır.
Gebelikte kullanılabilecek ilaçlar ve risk grupları tablo 5’ de özetlenmiştir.

Tablo 5. Gebelikte kullanılan migren ilaçları
Katogori A
Yok
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Katogori B
Parasetamol
Asetominofen
Kafein
Siproheptadin
Kodein
Hidrokodon
Metoklopramid
Meperidin
Ondansetron

Katogori C
Triptanlar
Prometazin
Narkotikler
NSAI’ler( 1. Ve 2.
Trimesterde)
Butalbital
Prochlorperazine
Aspirin(1. Trmester)
Methocarbamol
Propranolol
Nadolol
Metoprolol
SSRI and SNRI (paroksetin
dışındakiler)
Tizanidine
Baclofen
Amitriptyline
Onabotulinum toxinA

Katogori D
Magnezyum
Benzodiozapinler
NSAI’ ler(3.
Trimesterde)
Aspirin (2. Ve 3.
Trimesterde)
Valproik asit
Topiramat
Nortiptilin
Imıpramin
Lityum
Paroksetin

Katogori X
Dihydroergotamine

Özellikli Durumlarda Migren Tedavisi

Hamilelik sonlandıktan sonra ilk bir hafta östrojen seviyesinin ani düşmesi sebebiyle migren
atakları rebound olarak sıklaşarak geri döner. Uyku
düzensizlikleri, loğusalığa bağlı depresyon, gündüz
uykululuk hali, yaşam kalitesindeki bozulmada,
migren ataklarının sıklaşmasında rol oynayabilir.

verilecek şekilde) atak tedavisinde kullanılabilinir. Koruyucu tedavide beta blokerler, kalsiyum
kanal blokerleri, antiepileptikler, antidepresanlar kullanılabilinir.

Atak tedavide parasetamoller ve NSAI’ ler tercih edilebilir. Metoklopramid kullanımında santral
sinir sistemi yan etkilerine, ASA kullanımında ise
trombosit disfonksiyonuna dikkat etmek gerekir.
Eğer triptan kullanımı varsa sütü boşaltıp 24 saat
sonra emzirmeye dönülebilir. Koruyucu tedavide
ise beta blokerler (metoprolol/ propranolol), magnezyum elimizdeki en uygun seçeneklerdir.

Migren statusu atakların 72 saatten uzun sürmesidir. Kronik migrenden en önemli farkı zaman(
kronik migren gibi 3 ay devam eden bir ağrı değildir), ağrının ve eşlik eden bulguların şiddetidir.
Sekonder sebebler mutlaka ekarte edilmelidir.

6) YAŞLILARDA MİGREN
Yaşla birlikte primer başağrıları azalmakta, ayırıcı tan da sekonder başağrıları dışlanmalıdır.
Çok nadir migren başağrıları 50 yaşından sonra
çıkabilir. Aura ile geçici iskemik atak ayırımı yapılmalıdır. Bu semptomları olan hastalarda ya
da iskemik riski olan hastalarda tedavide ergotamin ve triptanlardan kaçınmak gerekir. Bu yaş
grubunda komorbidite olasılığı yüksek olduğu
için atak tedavisinde ve koruyucu tedavide bu
durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Parasetamol, NSAI, kombine analjezikler, antiemetik
ajanlar, IV magnezyum sulfat (2 gr, 10 dakikada

7) STATUS MİGRENOZUS

Ayırıcı tanı:
Vasküler Hastalıklar: Subaraknoid kanama, Serebral venöz tromboz, Vaskülitlere bağlı baş ağrıları
İntoksikasyon: Başağrısı olan ilaçlar, ağır metaller, aerosoller, asidoz ve alkoloz
Metabolik nedenler: Hiperkarbi, böbrek yetmezliği, hipotiroidizm.
Enfeksiyonlar: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, kranial sinir herpes enfeksiyonu, kulak
ve sinüs bölgesi enfeksiyonları.

Tedavi:
Tedavide kesin kabul edilmiş bir protokol olmamakla beraber ciddi fonksiyonel kısıtlamaya neden olduğu için olguların acilen tedavi edilmesi
gerekir (Şekil 1).

Şekil 1: Migren statusu tedavi algoritması
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Migren statusunda tercih edilebilecek ilaçlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir
(Tablo 6):
Tablo 6
AJAN
Magnezyum Sulfat
Dopamin Reseptör Antagonistleri
Metoklopramid
Prometazin
Proklorperazin
Droperidol
Klorpromazin
Non steroid antienflamatuarlar
Antiepileptik İlaçlar
Sodyum Valproat
Levetiracetam
Vazokonstruktörler
Dihidroergotamin
Sumatriptan
Kortikosteroidler
Metilprednisolon
Deksamethason
Bilateral Greater oksipital sinir blokajı

DOZ
500-1000 mg IV

AÇIKLAMA
Hipotansiyon yan etkisi

10 mg IV
12.5-25 mg IM veya IV
10 mg IV
0.625-2.5 mg IV
2.5-25 mg IV

Ekstrapiramidal yan etkiler
Gecikmiş akatizi, konfüzyon,
uzamış QT sendromu
Hipotansiyon, uzamış QT
sendromu
Gastrik yan etkiler

400-1200 mg IV
250-1000 mg IV

Hepatik yan etkiler

0.5-1 mg IV
6 mg SC,
20 mg intranazal

İskemik risk faktörü olan
hastalarda dikkat edilmeli

100-200 mg IV
4-16 mg IV
Bupivacaine %0,5

Avasküler nekroz

KAYNAKLAR
1.

2.

176

Wöber-Bingöl C. Epidemiology of migraine and
headache in children and adolescents. Curr
Pain Headache Rep. 2013 Jun;17(6):341. doi:
10.1007/s11916-013-0341-z.
Andrew D. Hershey, MD, PhD,. Pediatric Headache. CONTINUUM: Lifelong Learning in
Neurology: August 2015 - Volume 21 - Issue
4, Headache - p 1132–1145 doi: 10.1212/
CON.0000000000000197.

3.

4.
5.

MacGregor EA. Migraine Management During
Menstruation and Menopause. CONTINUUM:
Lifelong Learning in Neurology: August 2015 –
Volume 21-Issue 4, Headache-p 990-1003. doi:
10.1212/CON.0000000000000196.
Anne H. Calhoun. Migraine Treatment in Pregnancy and Lactation. Curr Pain Headache Rep
(2017) 21: 46 DOI 10.1007/s11916-017-0646-4.
Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi; Başağrısı Özel
Sayısı:Ocak 2018- Cilt 11-Sayı 1.

BÖLÜM

17

Migren
Komorbiditesi ve
Ciddi Komorbid
Hastalığı Olan Migren
Hastalarında Tedavi
Şebnem BIÇAKCI1

GİRİŞ
Komorbidite, bir hastada primer hastalığa eklenen birden fazla hastalık
ya da ayrı iki hastalığın birlikte görülmesi durumudur. Migren yaygın
görülen özellikle genç kadın popülasyonda ciddi fonksiyonel kayıba neden olan, kronik nörolojik bir hastalıktır. Bir grup hastalık migren ile
birlikte daha sık görülmektedir. Bu birliktelikte cevaplaması gereken
pek çok soru mevcuttur.
Migren aurası bir elektrokortikal fenomen olan kortikal yayılan depresyon tarafından uyarılan, trigeminal-vasküler sistemin birinci sıra
nöronlarının aktivasyonunu göstermektedir. Merkezi ve periferik sinir
sisteminin yaygın katılımı ile gerçekleşen bu olaylar döngüsünün, genetik bir örüntüsü vardır. Geniş bir migren hasta kohortu üzerinde yürütülen daha yakın tarihli genom ilişkilendirme çalışmaları migren riski
ile ilişkili bir dizi lokus tanımlamıştır. Bu lokuslar, glutamat homeostazı,
sinaptik plastisite ve ağrı ile ilgili yolaklara dahil olan, vasküler yapılarda ve kaslarda yer alan genleri içine almaktadır. Migrende nörogörüntüleme, genetik ve kontrollü farmakolojik çalışmalardan elde edilen
kanıtlar, mitokondriyal enerji metabolizmasının nasıl değişebileceğini
ve atakların tekrarlamasına yatkınlık oluşturabileceğini göstermektedir.
Birden fazla komorbiditenin varlığı, klinik ve prognostik seyri daha da
karmaşık hale getirmektedir.

1

Bir grup hastalık migren ile
birlikte sık görülmektedir.

Birden fazla komorbiditenin
eşzamanlı varlığı, klinik ve
prognostik seyri daha da
karmaşık hale getirmektedir

Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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Talamokortikal ağın
diseksitabilitesi, çoklu
organların geçici veya
kalıcı proinflamatuar
durumu ve orantısız enerji
ihtiyacının uyarılabilir hale
gelmesi bu birliktelikte
suçlanmaktadır, nörolojik,
psikiyatrik, kardiyolojik,
ve serebrovasküler,
gastrointestinal,
metabaloendokrin ve
immünolojik hastalıklar ile
birlikte görülebilir.

Çalışmalar migren ile nörolojik, psikiyatrik, kardiyolojik, ve serebrovasküler, gastrointestinal, metabaloendokrin ve immünolojik hastalıklar ile birlikte görüldüğünü göstermiştir. Bu hastalıkların her birinin
kendi genetik yükü vardır ve migrenle bazı ortak özellikleri paylaşmaktadır. Farklı hastalıkların birarada görülmesi, muhtemel talamokortikal
ağın diseksitabilitesi, çoklu organların geçici veya kalıcı proinflamatuar
durumu ve orantısız enerji ihtiyacının uyarılabilir hale gelmesi ile ilişkilendirilmektedir.
Bazı insanların taşıdıkları genetik özellikler nedeni ile migren ve
diğer komorbiditelere yatkın olduklarına inanılmaktadır. Bu birlikteliği anlamak, klinik, hastalık, patofizyoloji ve genetiğin anlaşılması ile
mümkündür. Birkaç potansiyel mekanizma söz konusudur. Bunlar tek
ya da çift yönlü nedensellik, paylaşılan çevresel veya genetik faktörler
olarak sıralanabilir.
Migren tedavisi her zaman olası risk ve komorbid faktörleri tanımlamayı ve gerekirse ortadan kaldırmayı amaçlayan multidisipliner bir
yaklaşımı gerektirmektedir.
Son yıllarda, migren komorbiditesi ile ilişkili ciddi sayıda güncel literatür verisi mevcuttur.
Serebrovasküler hastalıklar ve migren; Metaanalizlerin sonucunda, migrende kardiyovasküler ve serebrovasküler olay riski arttığı bilinmektedir. Rölatif risk, auralı migrende 1.56-2.41, aurasız migrende,
1.11–1.83 olarak saptanmıştır. İnme ve migren arasındaki fizyopatolojik bağlantı çok yönlüdür: Tromboembolizm, hemodinamik disfonksiyon ve enerji eksikliği gibi farklı bağlantılar söz konusudur.
Güncel bilgilerimiz doğrultusunda, migren hastalarında artmış vasküler riskte klinik aterosklerozun sorumlu olduğu netleşmiştir. Diğer
yandan bazı çalışmalar, subklinik aterosklerozun (intimal kalınlaşma)
bu birlikteliğin belirteci olabileceğini ileri sürmektedir.
Endotel lokal değişikliklere tepki olarak, nitrik oksit, endotelin-1,
von Willebrand faktörü, plazminojen aktivatör inhibitörü-1, anjiyotensin II, prostasiklin ve trombosit aktive edici faktör salgılar. Lokal inflamasyon ve tromboza neden olabilir. Bu endotel aktivasyonu anlamına
gelmekte, migren hastalarını vasküler hastalıklara yatkın hale getirdiği
düşünülmektedir. Proinflamatuar ve pro-pıhtılaştırıcı bir ortam, migrenlilerde, özellikle auralı ve kronik migrenli (KM) kadınlarda, ağırlıklı
olarak premenopozal dönemde gösterilmiştir. Özellikle auralı migren
hastalarında, sigara alışkanlığı varlığında, yüksek östrojen durumu
inme oluşumu riski açısından en önemli faktörlerdir. Patent foramen
ovale saptanmamış, auralı migrenli olgularda antitrombosit tedavisi
yararlı bulunmuştur.
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Atak sırasında ortaya çıkan endotel aktivasyonun nasıl başladığı hala netleşmemiştir. Proinflamatuar ve protrombotik durumlara bağlı
geçici hipoperfüzyonun, migreni indükleyen nöral distresi destekleyebileceği düşünülmektedir.
Serebral hemodinami, serebral kan akışını
riske sokan koşullarda yeterli beyin perfüzyonuna izin veren karmaşık bir sistemdir. Nörojenik,
miyojenik, endotelyal ve metabolik tepkilerin
uyumu esasına dayanmaktadır. Nörojenik kontrol, vazoaktif özelliklere sahip [CGRP, serotonin,
hipofiz adenilat siklaz aktive edici polipeptit ve
NO] nörotransmiterler tarafından sağlanmaktadır. Sempatik, parasempatik ve duyusal nöronlar
tarafından ve nöronal ateşlemeye yanıt olarak
daha küçük arteriollerden salınırlar. Miyojenik
kontrol, transmural basınçtaki değişime (otoregülasyon) yanıt olarak damar kalınlığını düzenlemektedir. Metabolik yanıt ise H+ konsantrasyonundaki lokal artışın ardından vazodilatasyona
izin vermektedir (VMR: vazomotor reaktivite).
Serebral VMR, hemodinamik verimliliğin bir
göstergesidir ve inme riski ile ilişkilidir. Migren
atakları sırasında, özellikle aura sırasında, VMR
ve nörovasküler bağlantının bozulduğu gösterilmiştir. Kronik durumda hem serebral hem de
periferik hemodinami değişmiş görünmektedir.
Triptanların veya ergotların sık kullanımı vazokonstriksiyona doğru hemodinamik dengeyi bozabilir.
Migrenli hastanın beyni vasküler hareketler
sırasında negatif durumların kolayca yaşanabildiği bir alt yapı özelliği taşımaktadır. Robertson
filogenetik olarak kortikal yayılan depresyonu
(KYD) homeostaziyi geri kazanmayı ve zararlı
oksidatif stres seviyesini azaltmayı amaçlayan
enerjik taleplerinin, kaynakları aştığında meydana gelen serebral aktivitenin metabolik bir
sıfırlaması olarak tanılamaktadır. Enerji eksikliği
kavramı bir şeyin az bulunmasından çok, geçici
veya kalıcı duyusal aşırı duyarlılık ve verimsiz
kullanım nedeniyle aşırı gereksinimden kaynaklanan durumu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Eksiklikten çok kırılganlıktan bahsetmek mümkündür. Migrenli beyninin enerjik kırılganlığı,
onu özellikle iskemik hasara karşı savunmasız bırakmaktadır. Sonuç olarak nöro-vasküler-endotelyal ünitenin tüm bileşenlerinin bu birliktelikte
rol oynadığı görüşüne varılmıştır.
Metabolik ve Endokrin Hastalıklar ve Migren: Diyabet, obezite gibi metabolik ve endokrin
hastalıklar toplumda oldukça yaygın görülmektedir. Son zamanlarda, bazı çalışmalar, migren ve
bu bozukluklar arasında komorbiditenin varlığına işaret etmektedir. Migrende hiperinsülinemi
riski 5-7 kat daha yüksek bulunmuştur. Genetik
çalışmalar, insülin reseptör geni polimorfizmlerinin migren ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar ortaya koymuştur. İnsülin direnci ve metabolik sendrom birbiriyle ilişkilidir. Ortak aracıları ve yolları
paylaşmaktadır. Metabolik sendrom proinflamatuar bir süreçtir. Son 15 yıldır birçok çalışma
migren, insülin direnci ve metabolik sendrom
arasında bir ilişkinin varlığını göstermektedir.
Spontan migren atakları sırasında, plazma glikoz
ve insülin seviyeleri artmakta, ataklar karmaşık
metabolik paternlerde bozulmaya yol açmaktadır. Özellikle KM'de ve ilaç aşırı kullanım başağrısı olan hastalarda insülin direnci ve metabolik
sendrom riskinin önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Auralı migen hastalarında da metabolik
sendrom riski daha yüksek bulunmuştur.
Metabolik sendrom ve migren ilişkisini gösteren gözlemsel çalışmalarda insülin metabolizmasına bağlı metabolik yolun modülasyonu
ve migren profilaksisi ile ilişkili olabileceği ileri
sürülmüştür.
Epidemiyolojik veriler, migren hastalarının
tip 2 diyabet gelişimi açısından yüksek risk altında olmadıklarını göstermektedir.
Populasyon çalışmalarında obezite ve başağrısı özellikle migren arasında bir ilişki belirlenmiştir.
Obez hastalarda migren, yaş ve cinsiyet açısından değerlendirilmiş, riskin %27 arttış gösterdiği
tespit edilmiştir. Hem epizodik migren, hem de
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KM'de leptin, adipokinlerin plazma konsantrasyonları önemli ölçüde artmaktadır. Migren obesite birlikteliğinde bu proinflamatuar mediatörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Ketojenik
diyet, migren ataklarının önlenmesinde büyük
umut vermektedir. Gözlemsel çalışmalar migren
ve endometriozis birlikteliğinin tesadüfen beklenenden daha fazla ortaya çıktığını göstermiştir.
Yakın tarihli bir sistematik inceleme, endometriozis ile migren riski arasında anlamlı bir ilişki
saptamıştır. (OR=1.56; %95 GA: 1.21–1.90) Bir
genom çalışmasında ise endometriozis ile anlamlı bir genetik korelasyon saptanmıştır.
Epilepsi ve migren; Migren ve epilepsi ile ilişkili
yolaklarda voltaj kapılı iyon kanallarının kritik bir
rol oynadığı düşünülmektedir. Birbirini taklit edebilir ve oksipital lob nöbetleri kolaylıkla görsel auralı migren olarak yanlış yorumlanabilir. Migrenli
kişilerde epilepsi sıklığı (%1-17) genel popülasyondan (%0.5-1) daha yüksektir. Epilepsili hastalarda
migren prevalansı epilepsisi olmayan bireylerde
bildirilenden daha yüksek bulunmuştur. Yaşam
boyu prevalansı epilepsisi olmayan bireylere göre
%52 daha fazladır.
Glutamaterjik, serotoninerjik, dopaminerjik
metabolizma ve iyon kanalı (sodyum, potasyum
ve klorür) işlevi hem epilepside hem de migrende bozulabilir.
Migren ve epilepsi ile ilişkili yolaklarda voltaj kapılı iyon kanallarının kritik bir rol oynaması
muhtemeldir. Artmış nöronal uyarılabilirliğin ve
KYD’nin migren ve epilepsi komorbiditesinde rol
oynayabileceği öne sürülmüştür. KYD, başağrısı ve
epilepsi arasındaki bağlantılardan biri olarak kabul
edilebilir ve yavaş yayılan sürekli güçlü bir dalga ile
karakterize edilir. KYD ve epileptik odağın birbirini
kolaylaştırabileceği, KYD için gerekli eşiğin bir nöbetten daha düşük olduğu öne sürülmektedir. Bu
şekilde epileptik bir hastada ortaya çıkan periiktal
başağrısı açıklanabilir.
Çevresel veya bireysel (genetik ya da değil)
tetikleyici nedenler, genellikle epileptik nöbetlerin yayılmasında olduğu gibi, interstisyel boşluk-
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lardan ziyade nöronal ve glial sitoplazmik köprüler yoluyla bir iyon akışına neden olabilir.
Bu birlikteliği değerlendirmek amacıyla, familyal hemiplejik migren üzerine yapılan genetik
çalışmalarda, başağrısı ve epilepsi arasında ortak bir genetik temele işaret eden güçlü kanıtlar
saptanmıştır.
Son zamanlarda başağrısı, epilepsi ve diğer
paroksismal bozukluklar arasındaki komorbidite
açıklanırken genetik rol vurgulanmaktadır. Aynı
gendeki genetik varyantlar bazı durumlarda migren, bazılarında ise epilepsi ile ilişkilendirilebilir.
Psikiyatrik hastalık ve migren; bu iki durum
arasında yüksek komorbidite oranları mevcuttur. Bu iki durum, birbiriyle örtüşür ve kesişir.
Patofizyolojilerinde birkaç ortak mekanizma rol
oynamaktadır.
Nörotransmitter; Serotonin depresif hastalar
da olduğu gibi migrenlilerde de kan seviyelerin
de değişiklik gösterir. Migren atakları sırasında
daha yüksektir. Bu nörokimyasal değişiklikler,
trigeminovasküler nosiseptif yolun aktivasyonuna yol açar ve aynı zamanda KYD’ye eşlik eden
anormal nörovasküler eşleşmeyi destekleyebilir.
Serotonin sistemine etkili olan ilaçlar migren tedavisinde kullanılmaktadır.
Diğer monoaminler, migren ile psikiyatrik
hastalıklar arasında çift yönlü mekanizmalar rol
oynayabilir. Depresif KM hastaları depresyonu
olmayan hastalara göre beyin omurilik sıvısında
daha düşük GABA değerine sahiptir. Diğer yandan dopaminin rolü gösterilmiştir. Bu nörotransmitterin anahtar rol oynayabileceği düşünülmektedir.
Nöroinflamasyon; Hipotalamo hipofizer adrenal aksın değiştiğine dair kanıtlar her iki grup
hastalıkta da gösterilmiştir. KM ve depresyonu
olan obez hastalarda, daha yüksek proinflamatuar sitokin kan seviyeleri, hem migren hem de
bipolar bozukluk olan hastalarda yaygın nöroinflamatuar bozukluk saptanmıştır. TNFa ve IL-1
gibi proinflamatuar sitokinler komorbidite sürecinde yer alabilir.
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Genetik; Migren ve bipolar bozukluk tanılı hastalarda kalsiyum ve sodyum kanallarında
mutasyonların paylaşıldığı ve antiepileptik bir
ajan olan sodyum valproatın her iki hastalığın
tedavisinde etkin olduğu bilinmektedir.
Stres; psikiyatrik bozuklukları hazırlar, tetikler
veya kötüleştirir. Benzer şekilde, stresli olaylar
migreni tetikler, yaşamını etkiler. Aynı zamanda
birbirlerini tetiklerler. Migren atağı stresle tetiklenir, migren başağrısı strese yol açar.
Uyku bozuklukları ve migren; Hem migren
hem de uykuda, hipotalamus, beyin sapı ve talamo-kortikal devreler modülatör rolu oynamaktadır. Epidemiyolojik kanıtlara ek olarak, migren
ve uyku arasında yakın patofizyolojik bağlantılar
söz konusudur. Bu bağlantılar uyku/uyanıklık
ritminde 24 saat aralığında meydana gelen biyolojik değişiklikler, REM ve NREM değişiklikleri
ve arousal mekanizmalarının modifikasyonları
olarak sıralanabilir. Oreksinerjik, serotoninerjik
ve dopaminerjik nörotransmisyonlar migren ve
uykuda çok önemli ve ortak görevlerde rol oynamaktadır.
Migrenin prodromal semptomları olan esneme, iştah değişikliği ve mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi, dopamin aracılı olduğu varsayılan
semptomların, huzursuz bacaklar sendromu
olan migren hastalarında daha sık yaşandığı
bildirilmiştir. Migrende dopamine aşırı duyarlılık söz konusudur. Dopaminerjik projeksiyonlar
trigeminovasküler bilginin işlenmesinde önemli
görev alırlar. Hipotalamik dopaminerjik çekirdek
A11’deki işlev bozukluğunun, migren ve huzursuz bacaklar sendromunun karmaşık patofizyolojisinin bir parçası olabileceği ve genetik alt
yapısının varlığı ileri sürülmektedir.
Ağrı sendromları ve migren; Migren ataklarına bağlı santral sensitizasyon meydana gelir. Bu
nedenle migren, santral sensitizasyonu temel
paydaş olarak paylaşan diğer ağrı sendromları

ile birlikte görülebilmektedir. Migren ile dismenoreye eşlik eden kronik bel ve temporomandibular ağrı gibi kronik ağrılar arasında çift yönlü
bir ilişki gözlenmiştir. Sık bel ağrısına sahip olma
riski, migren dahil tüm epizodik baş ağrılarında
2,1-2,7 kat arasında daha yüksek olarak saptanmıştır. Son yıllarda pek çok çalışmada, migrenli
hastalarında fibromiyalji görülme oranını %530 olarak tespit etmiştir. Üçüncü basamakta bu
oran daha da yüksek bulunmuştur. Özellikle sık
atak, fonksiyonel kayıp, allodini ve uyku bozukluğu varlığında bu oran daha yüksektir. Fibromyalji, temel patofizyolojik mekanizma olarak santral
sensitizasyonu primer başağrılarıyla paylaşan en
yaygın ve engelleyici durumlardan biridir. Kronik
ağrının son sınıflandırılmasında, “gerçek veya
tehdit altındaki doku hasarına dair net bir kanıt
olmamasına rağmen değişen nosisepsiyondan
kaynaklanan” “nosiplastik ağrı” kategorisinde
yer almaktadır. Migren hastalarında fibromyaljinin saptanması ve tadavi edilmesi hastalık profili ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından
önem taşımaktadır.
Gastrointestinal hastalıklar ve migren; Multifaktöriyel ortak yol nedeniyle, gastrointestinal
bozukluklar migren hastalarında oldukça yaygındır. Reflü, ishal, kabızlık veya mide bulantısı
semptomları migren hastalarında daha yüksek
oranda belirlenmiştir. Bulantı ve kusma klasik
tanı kriterleri içerisinde yer almaktadır. Ayrıca
bağırsak geçiş değişiklikleri prodromal ve postdromal evrelerine eşlik eden otonomik bulguların
bir parçasıdır. Çölyak hastalığı ile ilişki netleşmemiş ancak bu hastaların glutensiz diyetten bir
miktar fayda gördükleri düşünülmektedir. Diğer
yandan irritabl barsak sendromu ve migren sıklıkla birlikte görülmektedir. Araştırmacılar migrenin geçmişi ve şiddeti ne kadar uzun ise, riskin
o kadar yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca her ikisinin varlığında hastalar daha karmaşık
hale gelmektedir.
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Enterik ve otonom sinir sisteminin olaya katkısı, inflamatuar sitokinlerin üretimi ayrıca mikrobiyal bir dengesizlik veya uyumsuzluk olmak
üzere üç farklı etki mekanizması ileri sürülmüştür. Ağızdan bağırsağa kadar bu sistemin farklı
organlarında bozukluk tanımlanabilir.
Mikrobiyota ve beyin fonksiyonlarının karşılıklı bir ilişki içerisinde olduğu iyi bilinmektedir.
Bazı nöropsikiyatrik bozukluklar, bozulmuş mikrobiyota ile ilişkilendirilmiştir. Hayvan modellerinde, bağırsak mikrobiyota disbiyozisi, trigeminal nosiseptifte TNF-α seviyesini yükselterek
migren benzeri ağrının kronikleşmesine katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca probiyotik
uygulama, antibiyotik kaynaklı migren benzeri
atakları kontrol altına almaktadır. Probiyotiklerin etkinliğini, insanlarda yapılan klinik çalışmalarda net olarak gösterilememiştir.
İmmünolojik/otoimmün hastalıklar ve migren; Bu ilişki oldukça karmaşık ve netleşmemiştir. Birkaç epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar
kanıt bu ilişkiyi desteklemektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, migren başağrılarının kadınları
daha sık etkilediğini, migren ve otoimmun hastalıkların kadınlarda daha yüksek oranlarda ortaya çıktığını göstermiştir.
MS hastalarında migren prevalansını %19,878 arasında saptanmıştır. Klinik özellikleri ve alt
tipleri ile migren başağrıları karşılaştırıldığında,
başağrısı ve özellikle migreni olan MS hastaların önemli ölçüde daha genç, daha sık olarak
kadın ve klinik olarak izole sendrom veya RRMS
tanısına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Migrenli MS hastalarının migreni olmayan hastalara
göre daha fazla relaps gösterdiğini ve hastaların
%85’inin MS alevlenmeleri sırasında kötüleşen
başağrısı bildirdiği tespit edilmiştir. MS hastalarında migren, hastalığın semptomatik seyri ile
önemli ölçüde ilişkili ancak görüntülemede lezyon yükü ile ilişkili olmadığını belirlenmiştir.
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SLE hastalarında migren prevalansı %7.9-52
olarak bulunmuştur. Auralı migren prevalansı
daha yüksektir.
Euro-Phospholipid Projesi’sine göre, antifosfolipid antikor sendromlu hastalarda migren
prevalansını %20'dir. Bu başağrılarında tedaviye
yanıt çok yeterli değildir. Tipik olarak tanıdan
birkaç yıl önce başlamakta, warfarin ile uzun süreli antikoagülasyon, birçok vakada migrenin net
bir şekilde iyileşmesini veya çözülmesini sağlamaktadır.
SLE ve migren arasındaki olası bağlantı netleştirilmemiştir. Bu hastaların, ICHD-3 kriterlerine göre sınıflandırılması ve genel olarak mevcut
tedavi kılavuzlarına göre yönetilmesi önerilmektedir.
Primer Sjögren sendromlu hastalarda migren, migrenlilerde romatoid artrit prevalansı
yüksek oranda saptanmıştır. Ayrıca migrenli hastalarda daha sonraki yaşamlarında RA geliştirme
olasılığının daha yüksek olduğunu gösterilmiştir.
Bu zamansal ilişki, migren ve RA arasında nedensel bir bağlantı varlığını düşündürmektedir.
Hem yetişkin hem de çocuk popülasyonlarında migren ve atopik hastalıklar arasında ilişki araştırılmıştır. Özellikle migrenli kadınlarda
saman nezlesi, rinit ve dermatit prevalansının
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Diğer nörolojik hastalıklar ve migren; Esansiyel tremor (ET); Kesitsel bir çalışmada, iki hastalık arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu ve ET
hastalarının %36.5’inde migren, migrenlilerin ise
%17,2’sinde ET varlığı gösterilmiştir. Başka bir çalışmada ise ET’de aile öyküsü varlığında hastaların %26’sında auralı migren öyküsü saptanmıştır.
ET hastalarının %26’sının, kalıtsal ET ilişkili auralı
migren yaşadığını tespit edilmiştir. ET ve migren
arasındaki ilişki hala netlik kazanmamıştır. Genetik ortak bir alt yapı varlığı kuvvetle muhtemel-
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dir. Sonuçlar, ET hastalarının yaşam boyu migren
riskinin daha yüksek ve dopamin reseptörü D3
Ser9Gly varyantının, migrenli ET’de, diğerlerine
göre daha düşük olabileceğini göstermiştir.
Tourrette sendromu; bu olgularda migren 4
kat daha sık görülmektedir. Serotonin metabolizmasından kaynaklanan ortak mekanizmanın
varlığı düşünülmektedir.
Anormal vestibüler disfonksiyon; Migren
hastalarında vertiginöz semptomların yüksek
oranlarda varlığı bilinmektedir (%34-80). Başdönmesi ve dengesizlik yakınmaları çocuklarda
migren öncülü olabilir. Vestibüler semptomlar
tipik migren ataklarında aura fazında veya ağrıyı
takiben ortaya çıkabilir. Çoğu hastada bu durum

aura özelliklerinden bağımsız olarak yaşanmaktadır. Epizodik dengesizlik hissi başağrısından
bağımsız olarak gözlenebilir. Hareketle tetiklenen öznel baş dönmesi en sık görülen formdur.
Dakikalar ve saatler süren rotasyonel baş dönmesi varlığı diğer bir grup olarak tanımlanabilir.
Benign paroksismal pozisyonel vertigonun karekteristik özelliğini taşıyan ve labirint tutuluşu
ile giden muayenede objektif bulguların saptanan olgular diğer alt grupları oluşturmaktadır.
Meniere hastalarda %8 civarında migren varlığı bilinmektedir. Yine 50 yaş altı benign paroksismal pozisyonel vertigolu hastaların yaklaşık
%50'si migren hastası olarak saptanmıştır .

Tablo. Migren ve komorbid durumlar
Ana Başlıklar

Alt Gruplar

Migren

Psikiyatrik

Depresyon
Anksiyete
Panik bozukluğu
Bipolar bozukluk
Epilepsi
Tourette
Tremor
Anormal vestibüler fonksiyon
Huzursuz Bacaklar sendromu
İskemik Serebrovasküler hastalık
Subklinik beyaz cevher lezyonları

2-4 kat
3-5 kat
3-4 kat
3-4 kat
%8-23
4 kat
1.83-1.9 kat
%34-80
%11.4
5.46 (kat)
(auralı migren)
%6-46
%28.5
%37.7
%40.0
1.5 kat
%25-66
%60
1.14 kat
2-4 kat
%27

Nörolojik

Vasküler

Kardiyak

Diğer

Atrial septal anevrizma
Patent foraman ovale
Mitral valv prolapsusu
Alerjik astım
SLE
Başağrısı dışı ağrı
Fibromyalji
Uyku bozuklukları
Obesite

Çalışmaların sonuçlarına göre OR ve % lik oranlar kullanılmıştır.
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Covid 19 ve migren; Başağrısı, başdönmesi,
konfüzyon, ataksi, epilepsi, iskemik inme, nöropatik ağrı ve miyopati gibi çeşitli semptom ve
sendromlar bu hasta grubunda yagın olarak bildirilmektedir. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklar en sık eşlik
eden hastalıklar arasındadır. Migren hastalarının, özellikle ilerleyen yaş ve vasküler, inflamatuar komorbid bozukluklarla ilişkili olarak anjiyotensin sistemi ve NLRP3 inflamatuar aracılı
mekanizmalar nedeniyle artan COVID-19 riskine
maruz kaldığını varsayılmaktadır. Net bir yorum
yapmak henüz mümkün değildir.
Sonuç olarak komorbiditenin varlığının sap
tanması çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü;
• Var olan durum migreni kötüleştirebilir. Depresyonun varlığında sık migren ataklarının
yaşanması, patent foramen ovale varlığında
kontrolsüz auralı atakların yaşanması
• Migren, diğer durumun kliniğinin anlaşılmasına engel olabilir. Lupus alevlenmesinin migren atağı olarak algılanması etkin tedavinin
uygulanamaması
• Atak tedavisinin komorbid durum açısından
kötüleşmeye neden olabilir. Ergo kullanımının reyno ve kardiyovasküler hastalıklar açısından risk yaratması ya da tremoru olan bir
migren hastasında sodyum valproat ile tremorun belirginleşmesi ve fonksiyonel yetersizliğe yol açması
• Koruyucu tedavi-komorbid durum açısından
kötüleşmeye neden olabilir. Trisiklik antidepresanların kardiyovasküler yan etkiye yol
açması, flunarizin kullanımının depresyonu
kolaylaştırması
• İlaçlar hem migren hem de komorbidite üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Obesiteye
neden olan koruyucu ilaçlar, hem migren
hem de ikinci durum açısından negatif etkisi
• Komorbid durum ile migren tek ilaçla kontrol
altına alınabilir. Depresyon, kardiyovasküler
hastalık, tremor ya da epilepsi tedavisi sırasında migren ataklarının kontrolü.
184
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Serotonin
Agonistleri

Derya ÖZDOĞRU1
Şebnem BIÇAKCI2

GİRİŞ
Serotonin (5-HT (5-hidroksitriptamin)) duygu
durum, uyku ve ağrı gibi birçok fizyolojik süreçte
rol oynayan bir nörotransmitter (NT) dir. Sicuteri
migren atakları sırasında (1959) 5-HT metobolitlerinin idrarda atılımının arttığını tespit etmiş
ve sonrasında, migrende terapötik hedef olarak 5-HT reseptörlerine olan ilgi yoğunlaşmıştır.
1990’larda 5-HT1 reseptör seçici agonistlerini
hedef alan çalışmaların sonuçları daha ileri terapötik hedeflere ulaşılmasını sağlamıştır. 5-HT
reseptörlerinin yedi subgrup (5-HT1-7) ve 15
reseptör alt tipi mevcuttur. Migrende en çok görev alan 5-HT1’dir, 5 reseptör alt tipi vardır. Son
40 yılda çalışmaların hedefi, spesifik antimigren
ilaçlarda serotoninerjik sinyalleşme üzerinde
toplanmıştır.
5 HT, triptofandan hidroksilasyon ve dekarboksilasyon yoluyla sentezlenir, presinaptik
veziküllerde depolanır. Sinir terminallerinden
salgılanır ve reseptörlere bağlanarak etkilerini

1
2

başlatır. Triptofan hidroksilaz aktivitesi serotonerjik innervasyon göstergesidir. Genetik polimorfizmleri anksiyete ve depresyona yatkınlığı
etkilemektedir. Bu enzimlerin transkripsiyon,
translasyon veya post-translasyonel modifikasyonları NT sistemini değiştirir. Sinaptik monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, 5HT düzeyini
arttırır ve atakları önler. Trigeminal ganglion
nöronlarının yarısı nitrik oksit (NO) içerir, nöronlarda birlikte yer alır ve salınırlar. 5HT tükenmesi
durumunda, NO’e karşı konulamaz ve ağrı algılanır.
5HT migren patogenezinde rol oynamaktadır.
Hem nosiseptif, hem de antinosiseptif etkileri
olan önemli bir nöromodülatördür. Kan damarlarında vazokontriksiyon yaparak nosiseptif ağrıyı
etkiler. Ortaya çıkan dalgalanmaların ve PH değişiminin atakları tetiklediği ileri sürülmektedir.
Endojen 5HT, beyinde normal seviyelerde atakları önler ve kusma sırasında ortaya çıkan bağırsak
hareketliliği, kanda 5HT düzeyini yükseltir. 5HT
serebral damarlarda hem vazokonstriksiyon,

Uzm. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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hem de vazodilatasyon şeklinde dramatik ve
karmaşık bir şekilde yanıt verir. 5HT agonistleri
seçici olarak kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP)
seviyesini düşürür ve NO etkisine karşı koyar.
Spesifik etki reseptör tipi ve eylemin gerçekleştiği anatomik bölge ile ilişkilidir. Her bir reseptörün
rolü net bilinmemektedir. 5-HT1, 5-HT2 ve 5-HT3
reseptör aktivasyonu trigeminal sinir uçlarında
migren ataklarından sorumlu tutulmuştur.

5 HT1B RESEPTÖRLERI

5-HT1, Gi/Go proteinine bağlanır, siklik adenozin monofosfatın (cAMP) hücresel seviyelerini düşürerek, vazokonstriksiyon ve NT salınımını
inhibe eder.

5-HT1D RESEPTÖRLERI

5-HT2, Gq proteinlerine bağlanır ve ikinci haberci inositol trifosfatın ve diasilgliserolün hücresel seviyelerini artırarak, Ca+2 seviyesini yükseltir.
5-HT3, seçici olmayan ligand kapılı Na+/K+
iyon kanalı reseptörleridir. Dopamin salınımı,
gama aminobütirikasiterjik (GABA) sistemin ve
asetilkolin salınımının regülasyonunu düzenler.
5-HT7, serotonin tarafından uyarıldığı zaman
uyarıcı G proteini Gs’nin salınmasıyla başlayan
bir dizi olayı başlatır. Gs cAMP’nin hücre içi seviyelerini artıran adenilat siklazı aktive eder.
5 HT1, A, B, D, E ve F olarak bilinen beş alt
tipten oluşmaktadır (Tablo 1).

5HT1A
5-HT reseptörlerinin en yaygın olanıdır. Serebral korteks, hipokampus, septum, amigdala ve
rafe çekirdeğinde yüksek, bazal gangliyon ve
talamusta düşük miktarlarda bulunmaktadır.
Rafe çekirdeğindeki 5-HT1A reseptörleri büyük
ölçüde somatodendritik otoreseptörlerdir, hipokampus gibi diğer alanlardakiler postsinaptik
reseptörlerdir. İşlev bozukluğu major depresif
bozukluk fizyopatolojisinin oluşumunda rol oynamaktadır.
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5-HT1B reseptörleri, santral sinir sistemi(SSS)'de
hem presinaptik hem de post sinaptik görev alırlar. Ağrı duyu nöronlarında presinaptik inhibitör
reseptörler olarak bulunur, bazal gangliyonlarda
ve ön kortekste, terminal otoreseptör olarak aktivite gösterirler. Ayrıca serebral arterler ve diğer
vasküler dokularda eksprese edilirler.

Trigeminal nosiseptif nöronların periferik ve
santral terminallerinde bulunurlar. Trigeminovasküler yolağın aktivasyonunu, CGRP, glutamat
gibi nöropeptit (NP) lerin ve NT’lerin salınımını,
periferik sinir sistemi ve SSS ağrı yayılımını sağlayan nöronların hipereksitabl hale gelmesini
engellerler. Ayrıca nörojenik inflamasyonu ve
nosiseptör ağrı sinyalinin şiddetlenmesini, desensitizasyon gelişimini bloke ederler.

5-HT1E RESEPTÖRLERI
Frontal korteks, hipokampus ve koku alma ampulündeki yüksek reseptör yoğunluğu nedeniyle
insanlarda belleğin düzenlenmesinde rol oynadığı varsayılmaktadır.

5-HT1F RESEPTÖRLERI
Trigeminal ganglionun periferinde, trigeminal
sinir kaudal nukleus santralinde olmak üzere,
trigeminovasküler sistemin değişik lokalizasyonlarında yer alırlar. Ağrı sinyallemesinin modülasyonunda rol alan nöronal sinapslarda bulunurlar. Aktivasyonları, trigeminal uyarıları inhibe
eden sinir terminallerini hiperpolarize eder. Gi/
Go protein ile adenilat siklaz aracılı postsinaptik
cAMP oluşumunu, CGRP ve glutamat salınımını
inhibe ederek, uyarılabilirliği azaltır ve ağrı sinyalini düzenler.
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Tablo 1. 5-HT1 reseptörlerinin temel özellikleri
Reseptör Dağılım
subtipi

Etki mekanizması

Fizyolojik etki

HT1A

SSS rafe nukleus,
hipokampus,
amigdala, septum,
entorinal
korteks, hipotalamus PSS
kolineriik heteroreseptör

Adenil siklaz
inhibisyonu
K+ kanallarının açılması
Voltaja bağlı Ca+2
kanallarının
inhibisyonu

HT1B

SSS, subikulum
substansia nigra, PSS,
vasküler düz kas

Adenil siklaz
inhibisyonu hücre içi

Serotonerjik oto reseptör
Nöronal inhibisyon
Ach ve NA salınımını
fasilitasyonu hiperfaji
Miyenterik pleksustaki
kolinerjik sinir terminali
Sinir terminallerinde hiperfaji
Serotonerjik oto reseptör
Ergot
Ach ve NA salınımını kontrolü alkoloidleri
Vasküler düz kasların kasılması Triptanlar

HT1D

SSS,
kranial kan damarları,
PSS
vasküler düz kas

HT1E

HT1F

SSS,
korteks striatum
PSS
vasküler yapılarda mRNA
SSS,
korteks, spinal kord,
hipokampus,
lokus seruleus
hipotalamus,
amigdala, serebellum,
dorsal rafe
nükleus, pineal bez, PSS
Uterus, mesenter
vasküler düz kas

cAMP akt düşürür
Adenil siklaz
inhibisyonu

Serotonerjik oto reseptör
GABAerjik ve kolinerjik
heteroreseptör
intrakranial kan damarlarında
vazokontriksiyon
Bilinmiyor

cAMP akt düşürür
Adenil siklaz
inhibisyonu

Tedavide
agonist
kullanım
Yok

Ergot
alkoloidleri
Triptanlar
Yok

cAMP akt düşürür
Adenil siklaza negatif
olarak
bağlanır, fosfoinositid
fosfolipaz
C aktivasyonunu
indükleyebilir

Kobaylarda ve farelerde
Lasmiditan
trigeminal nöroinhibisyon,
CGRP'nin presinaptik veziküler
salınımını düzenlenmesi

Vila-Pueyo M. Targeted 5-HT1F Therapies for Migraine Neurotherapeutics (2018) 15:291–303 ‘den uyarlanmıştır.
SSS: Santral Sinir Sistemi
PSS: Periferik Sinir Sistemi

ERGOT ALKALOIDLERI
İlk olarak 1925’de İsviçre’de Maier tarafından
akut tedavide kullanılmıştır. Bu grupta yer alan
ilk spesifik antimigren ilacıdır. Akut tedavide ergotamin ve dihidroergotamin; proflakside ise
metiserjid kullanılmaktadır. α-adrenoseptörlerine (α1 ve α2), dopamin (D2) ve 5-HT reseptörlerine bağlanır. 5-HT1B ve α-adrenoseptörlerine
bağlanarak, serebral ve meningeal arterlerde
vazokonstriksiyona neden olur. Trigeminal afferentlerin periferik ve santral terminallerinde
5-HT1B, 5-HT1D ve 5-HT1F reseptörleri yoluyla
CGRP ve diğer vazoaktif peptitlerin salınımını engeller ve vazodilatasyonu önler. Trigeminal gang-

lionda sinyal amplifikasyonunu ve pozitif geri
besleme döngüsünü kırar. Vasküler serotonerjik
reseptörlere yoğun afiniteleri nedeniyle koroner arterlerde vazokonstriksiyona neden olarak
kardiovasküler riskleri arttırır. Bu vazokonstriktör etki nedeni ile hipertansiyon, koroner arter
hastalığı, periferik damar hastalığı, karaciğer
ve böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uterus üzerindeki kontraktil etki nedeniyle, gebelerde kontrendikedir. Ergotamin pulmoner,
serebral ve periferik arterlerde; dihidroergotamin (DHE) ise venöz damarlarda vazokonstriksiyona yol açar. 5-HT2B reseptörlerine afiniteleri
nedeniyle kalp kapakları gibi dokularda fibrozisi
189
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Ergot alkoloidleri
vazokonstriktör etkileri
nedeni ile hipertansiyon,
koroner arter hastalığı,
periferik damar hastalığı,
karaciğer ve böbrek hastalığı
olanlarda ve gebelerde
kullanılmamalıdır.

tetikler. Ergotamin ve DHE’nin parenteral terapötik dozlarından sonra
yaklaşık 3 saat boyunca kan basıncı geçici olarak yükselir. Ayrıca bulantı, kusma, bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, kas krampları, uykusuzluk,
tremor, göğüs ağrısı yapabilir.
Uzun süreli etkileri, rekürrensi daha iyi önlemeleri ve ucuz olmaları nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Triptanlara göre bağımlılık
yapıcı etkileri fazladır. 3 ay veya daha uzun süre ayda 10 gün veya daha
fazla ergotamin kullanımı, nedeniyle ilaç aşırı kullanım başağrısı sık
görülür. Başağrısı ergotamin aşırı kullanımı sırasında gelişmiş veya belirgin şekilde kötüleşmiştir, ergotamin kesildikten sonra kaybolur veya
önceki şekline döner.
İntravenöz, intramusküler, subkutan, nasal dihidroergotamin; rektal, sublingual ergotamin formları da mevcuttur. Subkutan dihidroergotamin ile subkutan sumatriptanı karşılaştıran çalışmalarda DHE etkinliği
daha düşük bulunmuş ama başağrısı nükslerinin daha az olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde ergotamin tartaratın farklı oral ilaç kombinasyonları (kafein ve asetaminofen) ve formları olup, dihidroergotamin IV, IM ve
nazal formları bulunmamaktadır.

TRIPTANLAR
1990’larda migren tedavisinde yer almaya başlayan, triptan ailesi,
5-HT1B, 5-HT1D reseptörlerine selektif olup, bazıları 5-HT1F reseptör
afinitesine sahiptir. Reseptör selektivitesi migren ağrısına seçici olmasını
sağlar, böylece ergot alkoloidlerinde görülen birçok yan etkiye yol açmaz
ve daha etkindirler. Santral ve periferik etkileri vardır. Mast hücrelerinde
degranülasyon ve histamin açığa çıkışını engeller. Vasküler 5-HT1B reseptörleri kraniyal arterlerin vazokonstriksiyonuna yol açar. Merkezi 5-HT1D
reseptörleri, trigeminal sinirlerin aktivasyonunu inhibe eder, vazoaktif
nöropeptidlerin salınımını ve ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini önler.
Dural nörojenik inflamasyon, periferik ve santral nosiseptör sensitizasyon
süreci baskılanır. Temel etkinin vazokonstriksiyon değil, dural nörojenik
inflamasyonu baskılaması olduğunu düşünülmektedir. 5-HT1B aktivasyonu yoluyla serebral vazokonstriksiyona yol açması nedeni ile kardiyovasküler hastalık, serebrovasküler hastalık, kontrolsüz hipertansiyon ve
hemiplejik migren formları olan migren hastalarında kontrendikedir.
Almotriptan (AT), eletriptan (ET), frovatriptan (FT), naratriptan (NT),
rizatriptan (RT), sumatriptan (ST) ve zolmitriptan (ZT) olmak üzere bu
grupta 7 molekül vardır. İlk kullanıma giren ST’dir. Biyokimyasal olarak
benzer ancak kendilerine özgü farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri taşırlar (Tablo 2). T-max, yarı ömür, yağda çözünürlük, biyoyararlanım oranı bu ailenin farklı üyelerinin atak üzerine etkilerini göstermektedir. Örneğin tmax’ı düşük, yarı ömrü uzun, yağda çözünürlüğü
fazla ve biyoyararlanımı yüksek bir ajan, hızlı, daha fazla etkili, barsak190
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larda iyi emilerek SSS'ye geçip ve sistemik dolaşımda yüksek bir oranda
(tekrar oranı düşük) bulunuyor anlamına gelmektedir. İdeal atak tedavi
ajanıdır.
Birbirlerinden farklı özellikleri, farklı atak özellikleri taşıyan hastalarda kullanım avantajı sağlamaktadır. Örneğin ST subkutan formunun
etkinliği en hızlıdır. Şiddetli oral alımının mümkün olmadığı ataklarda
hızlı etki gösterir. Rekürrens olasılığı yüksek olan hastalarda yarılanma
ömrü uzun olan frovatriptan ve naratriptan daha iyi tolere edilebilirler.
Triptan ailesi auralı ve aurasız akut migren ataklarında ilk seçenektirler. Auralı migrende kullanımları tartışmalı olup, aura dönemi
sonlandıktan, ağrı başladıktan sonra uygulanmaları önerilmektedir.
Ağrının başlangıç evresinde alınmalıdır. Gerekirse 2 saat sonra doz tekrarlanabilir. Haftada ikiden fazla kullanılmamalıdır, aşırı kullanım rebaund başağrısı geliştirir. Atakta daha önceki 24 saat içinde ergotamin
verilmiş ise vazokonstriktör etkiyi arttırabileceği için triptan verilmesi önerilmez. Oral tablet, ağızda eriyen tablet, nazal sprey ve deri altı
enjeksiyon formları mevcuttur. Ajan seçimi kişiselleştirilmeli, atakta
üç denemeden sonra, yanıt alınamıyorsa, doz artışı, aynı ajanın farklı
bir dozajı veya başka bir triptan seçimine gidilmelidir. Triptan kullanımından sonra 2 saatte hastaların %42-76’sında ağrılarında hafifleme,
%18-50’sinde tam iyilik hali sağlanmakta, olguların % 25’inde triptan
formlarının hiçbiri etkili olmamaktadır. Triptanların hızlı etkili nazal ve
subkutan formları küme başağrılarında atak tedavisinde, oral özellikle
yarılanma ömrü uzun olanlar profilaksisinde köprü tedavisinde kullanılmaktadır (Tablo 2).

Etkinliği en hızlı başlayan
subkutan sumatriptan olup,
rekürrens olasılığı yüksek
hastalarda yarılanma ömrü
uzun olan frovatriptan ve
naratriptan kullanılabilir.

Migren atak tedavisinde
aynı triptan ile üç
denemeden sonra yanıt
alınamıyorsa doz artışı veya
başka bir triptan seçimine
gidilmelidir

Sumatriptan (ST)
Yukarıda belirtildiği gibi, kullanıma ilk giren triptan preparatıdır, hızlı
çözünen tabletleri (25 mg, 100 mg), nazal spreyi (5 mg ve 20 mg) ve
subkutan formu (6 mg) bulunmaktadır. Subkutan formu biyoyararlanım
oranı %95 ve iki saatlik etkinliği %82 olması nedeni ile tüm triptanlar
içerisinde en etkin olan formdur (Tablo 2). 10 dk içerisinde etkisi başlar,
hızlı şiddetlenen migren ataklarını için en uygun atak tedavisidir. Oral
formlarının biyoyararlanım oranı %15 ve iki saatlik etkinliği %59'dur.
Triptanların sık görülen yan etkileri (göğüste rahatsızlık hissi, ağırlaşma,
özellikle kafa, boyun ve ekstremitelerde paresteziler, endişe duygusu,
bazen hafif solunum güçlüğü) subkutan formunda daha sık görülmektedir. Hızlı çözünen formlarının etkisi, ağızda değil, midede hızlı çözülmesinden kaynaklanmakta, diğer formlarla benzer etki göstermektedir. Nazal formlar özellikle şiddetli bulantı ve kusması olan, subkutan
sumatriptan kullanılamadığı durumlarda tercih edilebilir. Subkutan ve
nazal formları küme başağrılarında kullanılmaktadır. Atak esnasında
100 mg tab başlangıç dozudur ve 24 saat içerinde maksimum 2 tablete

191

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

kadar çıkılabilir. 50 ve 100 mg oral tablet; 6 mg
subkutan enjeksiyon, 20 mg nazal sprey ülkemizde bulunmaktadır.

Zolmitriptan (ZT)
ZT 2.5, 5 mg lık tablet, aynı dozlarda hızlı çözünen tablet, 5 mglık nazal sprey formu mevcuttur. ZT nazal, 12 yaş ve üstü çocuklar için FDA
onaylıdır. Diğer triptanların kullanımı çocuklarda
endikasyon dışıdır. Tmax’ı median 3, yarı ömrü
2.5-3 saat biyoyararlanımı %40-48 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Nazal formu, hızlı bir şekilde
yaklaşık 10 dk içinde etki etmekte, 15 dk içerisinde anlamlı yanıt oluşturmaktadır. Hızlı yanıt
elde edilmek istenen ve gece başlayan ataklarda
tercih edilmektedir. Maksimum doz 10 mg dır.
Türkiye’de 2,5 mg’lık oral tablet ve ağızda eriyen
tabletleri bulunmaktadır. Hızlı etki etmesi nedeniyle küme başağrılarında kullanılmaktadır.

Eletriptan (ET)
ET, ST ile karşılaştırıldığında 5HT1B ve 5HT1B
reseptörlerine 4-8 kat daha hızlı ve selektif bir
şekilde bağlanmaktadır. Aynı zamanda 5HT1F
reseptörlerine afinite göstermektedir. Lipofilik özelliği diğerlerinden fazladır ve bu özelliği
nedeniyle hızlı emilim göstermekte, SSS’ye iyi
geçmektedir. Plazmaya bağlanma oranı ve uzun
yarılanma ömrüne sahiptir. Tmax 1.5 saatir. Bu
özellikleri daha tutarlı yanıt ve düşük rekkürens
özelliği sağlamaktadır. Karaciğerde CYP3A4 yolakları üzerinden metabolize olur, benzer yolakları kullanan ilaçlarla etkilişim açısından dikkat
edilmelidir. Yetişkinlerde başlangıç dozu 20-40
mg'dır, yetersiz etki durumunda ikinci doz önerilmektedir. Günlük maksimum doz 80 mg dır.
Emzirme döneminde 80 mg ET sonrasında 24
saat boyunca anne sütünde saptanan ilaç miktarı, anne dozunun ~%0.02’si olarak belirlenmiştir.
Anne sütündeki düşük konsantrasyonu sebebiy-
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le, emzirme ile uyumlu olduğu düşünülmektedir. Dikkatli karar verilmelidir. Son dozdan sonraki 24 saat boyunca anne sütünün pompalanması
ve atılmasıyla ET maruziyetini en aza indirmek
mümkündür.

Almotriptan (AT)
5 HT1B, 5-HT1D, 5 HT1F reseptörlerine karşı nanomoleküler, 5HT1A ve 5HT7 reseptörlerine karşı mikromoleküler ve tüm diğer reseptörler için
gözardı edilebilir bir afinitesi vardır. AT’nin Tmax
1.5-1.9 saat, yarı ömrü, 3-4 saattir. Biyoyararlanım oranı en yüksektir. 30 dk içerisinde etkinlik
gösterir. İki saatte ağrı yanıtı %39 dur. MAO ve
CYP, 3A4 ve 2D6 ile metabolize olmaktadır. Ağrı
rekürrens oranı düşüktür. En iyi tolere edilebilen
bir triptan formudur. Yanıt tutarlılığı %75 olarak
belirlenmiştir.
Diğer ilaçlarla önemli bir etkileşimi yoktur.
Renal eliminasyonu nedeniyle renal hastalıkları
olanlarda doz ayarlaması yapmak gerekmektedir. AT dozu 24 saatte 12.5 mg’ı geçmemelidir.
12.5 mg en iyi doz olarak belirlenmiştir, %82 başağrısı kontrolü sağlanır, tekrar oranı düşüktür.
100 mg ST alanlara göre başağrısı daha düşük
oranda tekrarlamıştır. ST yanıt vermeyen olgularda AT’ye yanıt saptanmıştır. Ergenlerde en az
4 saat süren migreni tedavi etmek için FDA endikasyonu olan tek triptandır.

Rizatriptan (RT)
RT tmax 1 saat, biyoyararlanımı %40 civarında,
yarı ömrü ise 2 saattir. 2 saatlik ağrısız dönem
yanıtı %86 dır. 24 saatlik süren ağrısız dönem
yanıtı ve üç ataktan ikisine yanıt nedeniyle en
iyi yanıt tutarlılığına sahiptir. Bu özellikleri ile
ST’den daha üstün bulunmuştur. ST yanıtı yetersiz olgularda tercih edilebilir. Rekkürrens oranı
yüksektir. Rizatriptanın 10 mg oral formu ülkemizde bulunmaktadır.
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Frovatriptan (FT)
Triptan ailesi içerisinde, en uzun yarı ömre sahip olandır. Yarı ömrü 26 saattir. Etki süresi diğer
triptanlara göre uzundur. Bu nedenle uzun süren
ataklarde tercih edilmektedir. Menstrüel ilişkili
migren ataklarında premenstrüel dönemden itibaren, iki gün önce başlanarak 5-6 gün, günde
2.5 mg devam edilmesi (mini proflaksi) önerilmektedir. 2 saatlik yanıtı %40, ortalama rahatlama süresi 4 saat olarak gösterilmiştir. MAO ve
CYP3A4 sistemini kullanmadığı için ilaç etkilişimi
çok endişe verici değildir. İyi tolere edilmektedir.
Kardiyovasküler risk açısından güvenilir bir preparattır. ST ile yan etkileri karşılaştırılmış ve göğüste sıkışma hissinin daha az olduğu gözenmiştir. 2,5 mg oral tabletleri ülkemizde mevcuttur.

Naratriptan (NT)
FT gibi yavaş etki göstermektedir, biyoyararlanım oranı çok düşüktür. Hızlı etki beklenen hastalarda tercih edilmez, ancak uzun süren migren
ataklarında tercih edilebilir. Düşük tekrarlama
oranı vardır. Bu nedenle FT gibi uzun süren ataklarda, menstrüel ilişkili ataklarda, prodromal ve
premenstrüel dönemde önerilmektedir. Önerilen doz 2.5 mg, maksimum 5 mg dır. NT bir süre
ülkemizde 2,5 mg oral formu ile piyasada yer almış, ancak bir süredir bulunmamaktadır.

Yan Etkileri
Başlıca yan etkileri, göğüs ağrısı, başdönmesi, uyuşukluk, parestezi, titreme, terleme, sırt
ağrısı, hipertoni, mide bulantısı, ağız kuruluğu,
karın ağrısı, hazımsızlık, disfajidir. %1 den daha

az sıklıkta ajitasyon, görme kaybı, halüsinasyon,
hipertansiyon, anjina, nöbet, MI, inme, taşikardi, senkop, bilinç kaybı görülebilir. Yan etkinin
şiddeti farklı formlarda değişkendir, en çok subkutan formlarında belirgindir.

Kontrendikasyonları
İskemik koroner arter hastalığı (örn. angina pektoris, miyokard enfarktüsü öyküsü), Wolff-Parkinson-White sendromu, diğer kardiyak iletim
yolu bozuklukları, aritmiler, inme, geçici iskemik
atak, hemiplejik veya baziler migren geçmişi
veya mevcut kanıtı, periferik vasküler hastalık,
iskemik bağırsak hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, başka bir 5-HT1 agonisti ya da ergotamin
içeren ilaçların son 24 saat içinde kullanımı, en
az 72 saat içerisinde güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin kullanımı, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği kontrendikasyonlar içerisindedir.
Önemli kardiyovasküler risk faktörleri olan
yaşlı hastalarda kullanımının güvenli olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Çalışmalar kısıtlı
ve ET ile sınırlıdır. 65 yaş ve üstü olan hastalarda
kontrendikedir.
Ergot alkaloidleri veya MAO inhibitörleri ile
birlikte monoterapi olarak SSRI veya SNRI kullanan hastalarda serotonin sendromu (SS) riskini
artırdığına dair yeterli kanıt yoktur. Migren profilaksisinde rolü olan propranolol, rizatriptan serum konsantrasyonlarını artırır. Bu hastalarda RT
dozu 5 mg’ı geçmemelidir.
ST dışında gebelik ve emzirme döneminde
kullanılmamalıdır.
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Tablo 2: Triptanların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri
2h etki
%

Tmax
h

Yarı
Ömür
h

LPE

BY
%

Tekrar
%

MT

Etkin doz/
max doz
mg

Sürekli ağrısız
ve yan etki
yok
%

Sumatriptan 5HT1B
5HT1D

59

2

2

-1.2

15

31

MAO

100/200

15

Almotriptan 5HT1B
5HT1D
5HT1F

39-61

1.5-1.9

3-4

-0.35

70-75

33

MAO
CYP-3A4
2D6

12.5/25

13

Fravotriptan 5HT1B
5HT1D

37-47

3.3

25

-1.5

26

-

CYP-1A2
MAO

2.5/7.5

-

62

2.25

2.5-3

-0.7

40-48

28

MAO

5/10

14

Triptan
(Oral)

Rsptr

Zolmitriptan

5HT1B
5HT1D

Eletriptan

5HT1B 50-20 mg
5HT1D 60-40 mg
5HT1F 66-80 mg
5HT1B
52
5HT1D

1.5

4-5

+0.5

50

26

CY-3A4

3

5-8

-0.2

6

20

CYP-1A2
P450

2.5-5

11

5HT1B
5HT1D

1.5

2

-0.75

40-45

38

MAO

10/30

16

Naratriptan
Rizatriptan

40-86

40-80

26

(LPF: Lipofilisite, BY: biyoyararlanım, MT: Metabolizasyon)

Triptanlar antiemetikler ve NSAİİ ile kombine edilebilirler. Ülkemizde henüz bulunmayan bir seçenek olarak ST 85 mg ve naproksen 500
mg kombinasyonu, bu ilaçların tek başlarına etkiden daha yüksek etki
sağlamaktadır.

Serotonin Sendromu
Triptanlar antiemetikler ve
NSAİİ ile kombine edilebilir.

Serotonin Sendromu tek
başına serotonerjik ilaçların
kullanımı, bu ilaçların kasıtlı
olarak aşırı dozda alınması
ya da farklı mekanizmalarla
çalışan iki serotonerjik ilaç
arasındaki karmaşık ilaç
etkileşimi sonucu olarak
ortaya çıkabilir.
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Serotonerjik ilaçların kullanımı ile, hem periferik, hem de merkezi postsinaptik 5HT1A ve en önemlisi 5HT2A reseptörlerinin aşırı aktivasyonu
ile tetiklenen potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sendromdur.
Bilinç değişikliği, nöromusküler ve otonomik hiperaktivitenin bir kombinasyonundan oluşur. Tek başına serotonerjik ilaçların terapötik kullanımı, serotonerjik ilaçların kasıtlı olarak aşırı dozda alınması veya klasik
olarak farklı mekanizmalarla çalışan iki serotonerjik ilaç arasındaki karmaşık ilaç etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Çok sayıda
ilaç kombinasyonu bu sendroma neden olabilir. Bir dışlama tanısıdır
ve tek bir tanı testi bu sendromu doğrulayamaz. Tanısal altın standart,
tıbbi bir toksikolog tarafından yapılan tanıdır. Semptomların başlangıcı, tanımı ve herhangi bir komorbiditenin varlığı son derece önemlidir.
Depresyon ve kronik ağrı gibi belirli komorbiditelerin varlığı klinisyeni
SS açısından uyarabilir. Tanı hastanın serotonerjik bir ilaç kullanma öyküsü ile birlikte öykü, fizik ve nörolojik muayeneye dayanır. Geçmişte
reçeteli ya da reçetesiz ilaç ve diyet takviyesi kullanımı, yasa dışı madde
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kullanımı, dozlamada son zamanlarda yapılan değişiklikler veya bir ilaç
rejimine yeni ilaçların eklenmesi önemlidir. Şiddetli vakalarda bu durumla ilişkili ölüm oranı %2-12 olarak belirlenmiştir. Önleyici tedavinin
uygulanabilmesi için SS şüphesi duyulmalı, hızla ayırıcı tanıya gidilmelidir. SSRI kullanan son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda insidansı
daha yüksek bildirilmiştir. Bu hastalar serotonin toksisitesi geliştirmeye
eğilimlidirler ve artan toksisitenin böbrek fonksiyonları ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir.

DITANLAR
Triptanlar migren hastalarının yaklaşık %25’inde etkisizdirler. Farmakokinetik ve genetik faktörler, bu değişken yanıtın nedenleri içerisinde
yer almaktadır. Ergo ve triptanların sınırlı etkisi yanı sıra kontrendike
durumlarda yetesiz olmaları, yeni arayışlara neden olmuştur. Kardiyovasküler ve serebrovasküler yan etkiden yoksun, 5-HT1F reseptör agonistlerine yönelik araştırmalar sonucunda; geçtiğimiz yıllarda, lasmiditan (LY573144 veya COL-144), LY334370, LY344864 ve LY349950 dahil
olmak üzere birkaç seçici 5-HT1F reseptör agonisti geliştirilmiştir.
HT1F reseptörleri, ağrı sinyalinin modülasyonunda yer alan nöronal sinapslarında yer almaktadır. Gi/Go proteinine bağlanarak, aktive
edildiğinde, adenilat siklaz aracılı cAMP oluşumunu bloke eder. Protein
kinaz A’nın fosforilasyonunu engeller, NP ve NT salınımı inhibe eder.
Böylece CGRP ve glutamat salınımını engelleyerek hipereksitabiliteyi
azaltır. Ağrı sinyalini lokal aktiviteyi azaltarak, nöronal sinyalini inhibe
ederek düzenler. HT1F agonistleri, forskolin kaynaklı cAMP oluşumunun doza bağlı inhibisyonu sağlamaktadır. Ayrıca bu reseptörlerin talamusta antimigren etki yanı sıra merkezi duyarlılığın önlenmesinde rol
oynadığı ileri sürülmektedir.
Lasmiditan ve LY334370 bileşenleri insan üzerinde test edilmiştir ve
migren ataklarını hafifletmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. LY344864
ve LY334370 bileşikleri, 5-HT1F reseptörü için farmakolojik olarak seçici ligandlardır. LY344864, sıçanlarda forskolin kaynaklı cAMP birikimini ve plazma ekstravazasyonunu inhibe etmektedir. LY344864, 10−4
M konsantrasyona kadar tavşan safen damarında herhangi bir kasılma
oluşturmamıştır. LY344864'e bağlı etkinin SSS kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Periferden uygulanan tek bir LY344864 dozunun (1 mg/kg,IV)
SSS penetrasyonu, 8 saat boyunca tespit edilen kalıcı kortikal seviyeler
ile gösterilmiştir.

Lasmiditan ve LY334370
bileşenleri insan üzerinde
test edilmiştir.

LY334370, LY344864’e benzer farmakolojik özellik taşımaktadır.
Onun etkisinin de SSS‘de gerçekleştiği düşünülmektedir. LY334370
fos ekspresyonunu inhibe etmekte, dural uyaranlara yanıt olarak trigeminal sinir kaudal nükleusunda nöronal ateşleme hızlarını azaltarak
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etkisini sağladığı ileri sürülmektedir. LY334370,
tek başına veya PGF2α tarafından aracılı olarak,
tavşan safen veninde kasılmaları indüklememiş,
insan meningeal ve serebral arterlerini in vitro
olarak daraltmamıştır. Bu bileşiğin, epizodik migrenin akut tedavisi için etkili ve iyi tolere edildiği
tespit edilmiştir. Advers olaylar, asteni, baş dönmesi ve uyuklama olarak belirlenmiştir. Bu yan
etkiler, bileşiğin SSS üzerinden etkili olduğunu
desteklemektedir. Fakat klinik öncesi toksikoloji
sonuçları potansiyel hedef dışı karaciğer toksisitesini nedeniyle ticari olarak geliştirilmemiştir.

Lasmiditan
Lasmiditan (COL-144, LY573144), bir piridin oil
piperidin iskeletine sahip, indol çekirdeğinin
olmamasıyla LY334370, triptanlardan ayrılan
birinci sınıf bir “ditan” ailesi üyesidir. Oldukça
seçici ve lipofilik bir 5-HT1F reseptörüdür, 440
kat fazla bağlanma gücüne sahiptir. Düşük çapraz reaktivite bağlanma afinitesine dayalı iyi bir
seçicilik gösterir. Akut migren tedavisinde yeni
bir açılımdır. Trigeminal sinir uçlarından CGRP
salınmasını engelleyerek, trigeminoservikovasküler sistemin aktivasyonunu baskılayarak, presinaptik trigeminal sinir terminallerinde 5-HT1F
reseptörlerini aktive etmektedir. İnsan koroner
arterlerinde, internal mamiller arterlerinde ve
orta meningeal arterlerde aktivitesi sumatriptan
ile karşılaştırılmış, test edilen tüm dozlarda herhangi bir önemli kasılma oluşturmazken, doza
bağımlı kasılmalar sumatriptan ile ortaya çıkmıştır. İnvivo çalışmalarda ise, lasmiditan anestezi
uygulanan köpeklerde anlamlı dozlarda karotis
arter çapını veya kan akışını azaltmamıştır. Bu
invitro insan izole kan damarı ve invivo anestezi uygulanmış köpek sonuçları, triptanlardan
farklı olarak lasmiditanın aktif dozlarda vazokonstriksiyona neden olmadığını göstermektedir. Lasmiditan ile ilgili 4 geniş seri çalışma dikkati çekmektedir. SAMURAI (USA) ve SPARTAN
(ABD, UK, Almanya) faz 3 çalışmalardır. Sonuçları
2019’da yayınlanmıştır. Akut migren tedavisinde
lasmiditanın güvenlik profili değerlendirilmiştir.
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Bu iki çalışma da benzer olarak tasarlanmış, MİDAS ≥11’den fazla olması, en az 1 yıllık migren
öyküsü, ayda 3-8 migren atağı, 50 yaştan önce
başlayan migren atakları varlığı çalışmaya dahil
edilme kriterleridir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri içerisinde belirlenen üst yaş sınırı bulunmamaktadır. SAMURAI çalışmasında bilinen koroner arter hastalığı, klinik olarak önemli aritmi
ve kontrolsüz hipertansiyonu olan bireyler çalışma dışı tutulmuştur. GLADIATOR çalışması ise
SAMURAI veya SPARTAN’ı tamamlamış hastaların dahil edildiği ileriye dönük, randomize, açık
etiketli, çok merkezli, faz 3 bir çalışmadır. 1 yıla
kadar migren ataklarının aralıklı, akut tedavisi
için lasmiditanın güvenliğini (birincil) ve etkinliğini (ikincil) değerlendirmek için tasarlanmıştır.
Hastalar 1:1 lasmiditan 100 mg veya 200 mg’a
yeniden randomize edilmiş ve orta şiddette her
yeni migren atağı için ilk tedavi olarak lasmiditan
kullanmaları istenmiştir. CENTURION auralı veya
aurasız migren ataklarında, akut tedavide yanıt
tutarlılığı dahil olmak üzere etkinliğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Triptanlara yetersiz
yanıt veren önceden tanımlanmış bir hasta alt
grubunda (etkinlik veya tolere edilebilirlik sorunları veya kontrendikasyonlar), her iki dozda
plesebo ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmaların sonucunda; lasmiditan hem
birincil, hem de ikincil sonlanım noktaları için plasebodan üstün bulunmuştur. İlk atak sırasında,
lasmiditan ya 100 mg veya 200 mg doz, 2. saatte (birincil sonlanım noktası) ağrısız dönem açısından plasebodan üstün olarak saptanmıştır. 2.
saatte ağrıdan kurtulma 100 mg ve 200 mg için
sırasıyla %17.4 ve %20.9 terapötik kazanç elde
edilmiştir. 200 mg:%35.6, 100 mg:% 29.9; 50 mg,
% 28.6, plasebo:%18,3, p <.001 olarak tespit edilmiştir. 1 saatte ağrının azalmasına neden olduğu
ve yanıtın 30 dakika gibi kısa bir sürede başladığı
(lasmiditan 200 mg), 1 saat içerisinde lasmiditan
ile plaseboya kıyasla en rahatsız edici semptomların azaldığı gözlenmiştir.
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CENTURION’da yeni güvenlik sinyalleri gözlenmemiştir. Baş dönmesi, parestezi, yorgunluk, bulantı, uyuklama, hipoestezi, kas zayıflığı, asteni ve anormal hissetme başlıca advers olaylar olarak belirlenmiştir.
Bunlar genellikle hafif veya orta şiddette ve ilk atak sırasında en yüksek seviyede bulunmuştur. Elde edilen güvenlik ve tolere edilebilirlik
bulguları, advers olay sıklığı CENTURION’da daha yüksek olmasına rağmen, tip ve şiddet açısından genel olarak SAMURAI ve SPARTAN’dan
elde edilen verilerle uyumlu bulunmuştur. Advers olay sıklığının yüksekliği metodoloji ile ilişkilendirilmiştir.
Triptanlarına yetersiz yanıt veren, etkinlik, tolere edilebilirlik veya
kontrendikasyonlar nedeniyle triptanlarını bırakan önceden tanımlanmış bir hasta alt grubunda, lasmiditan 2 saatlik ağrısızlık için her dozda
da plasebodan üstün olarak değerlendirilmiştir. Özellikle kardiyovasküler risk faktörleri olanlar hastalarda, migrene özgü akut tedavi seçeneği
olarak öne çıkmaktadır. Erişkinlerde auralı veya aurasız migrenin akut
tedavisi için ABD’de onaylanmış seçici bir 5-HT1F agonistidir. Henüz Avrupa’da ve ülkemizde onay almamıştır.

Lasmitidan kardiyovasküler
risk faktörleri olanlar
hastalarda, migrene özgü
akut tedavi seçeneği olarak
öne çıkmaktadır
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Kalsitonin Gen
İlişkili Peptid
Antagonizmasının
Migren
Tedavisinde Yeri
Gözde ÇELİK1
Doğa VURALLI2
Hayrunnisa BOLAY3

GIRIŞ
Kalsitonin Gen İlişkili Peptid (CGRP): Periferik
ve merkezi sinir sisteminde yaygın bulunan,
pek çok fizyolojik işlevi olan, güçlü vazodilatör
bir nöro-peptiddir. CGRP, dorsal kök ganglionu
ve trigeminal gangliondaki duyusal nöronlarda
bulunmaktadır, miyelinsiz C lifleri ve Ad lifleri ile
ilişkilidir. Nadiren birinci sıra nöronların akson
terminalinde yer alabilir. Aktivasyonla antidromik salınımı, dura materde nörojenik inflamasyona yol açar. CGRP’nin vazodilatör aktivitesi;
adventisya tabakasından düz kas tabakasına dek
dağılımı ve perivasküler inervasyon ile ilişkilidir.
CGRP’nin perivasküler nöronlarda bulunması
tüm damar yataklarında ortak bulgudur, arteryel damarlarda yoğun olarak saptanmaktadır ve
plazma CGRP düzeyinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Migren atağında sistemik dolaşımda yüksek bulunmuştur ve CGRP infüzyonunun
migren başağrısını tetiklediği gösterilmiştir.
1
2
3

Nöron dışında tiroid, endotel, adiposit, aktive B lenfosit, mast hücresi, makrofaj ve keratosit
gibi hücrelerde de saptanmıştır. Ağrı ve migrendeki kritik rolüne ek olarak, CGRP; gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, bağışıklık
sistemi, böbrekler, tiroid ve deride; kan akımını
arttırma, inflamasyon ve yara iyileşmesi gibi pek
çok fizyolojik işleve aracı olmaktadır. Sindirim
sistemindeki CGRP, primer olarak perivasküler
sonlanan kapsaisin duyarlı afferent liflerden
gelir (a-CGRP), sekonder olarak miyenterik ve
submukozal pleksuslardan köken alır (b-CGRP).
Sistemik CGRP’nin normal kişide önemli bir rolü
olmadığı düşünülür, ancak deneysel çalışmalar
CGRP’nin kalp damar hastalıklarını geciktirici
veya bu hastalıklara karşı koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir. Hipertrofi, inflamasyon, enfeksiyon, cilt hastalıkları ve alerjik tepkimelere karşı koruyucu olabilir.

Uzm. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD
Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Algoloji BD,
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Algoloji BD
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CGRP Reseptörleri: G proteini kenetli metabotropik reseptörlerdir. Hücre dışında reseptör
aktivitesini modifiye eden protein (RAMP1) ve
kalsitonin benzeri reseptör (CLR) alt üniteleri,
hücre içinde ise reseptör komponent protein
(RCP) birleşiminden oluşur. RCP; CLR’nin Gs proteinleriyle etkileşimini, hücre içi sinyalizasyon
olan siklik adenozin monofosfat (CAMP) artışını
ve protein kinaz A aracılı pek çok sinyalizasyonu
sağlar. Eğer RAMP1, kalsitonin reseptörü ile birleşirse amilin reseptörleri (AMY1) ortaya çıkar,
bunlar da CGRP’yi bağlar ve sinyal iletimine aracılık eder. CGRP, dural afferentlerde C liflerinde,
CGRP reseptörleri ise Ad liflerinde yer alır. Spinal trigeminal çekirdekte ise CGRP reseptörleri
birincil derecede hücre gövdelerinde ve 2. sıra
nöronların dendritlerinde bulunur.
CGRP ve reseptörlerinin trigeminal ganglion,
trigeminal sinir sonlanmaları ve dural arterler
çevresindeki dağılımı, migren başağrısında ana
hedefi oluşturmaktadır. Aktivasyonları nöronal
uyarılabilirliğe, nörotransmitter salınımına, nitrik oksit (NO) üretimine ve vazodilasyona yol
açar.

ATAK TEDAVISI
Küçük Molekül Kalsitonin
Gen İlişkili Peptid Reseptör
Antagonistleri (Gepantlar)
CGRP ve AMY1 reseptörlerini etkilemektedir.
Bu grup, triptanların vasküler hemodinami üzerine olan etkilerini göstermediği için koroner
arter ve periferik arter hastalıklarında güvenle
kullanılmaktadır. İlk geliştirilen gepant grubu
moleküllerden olcegepant ve telcegepant etkili
bulunmuştur, fakat klinik çalışmalarda karaciğer
üzerine toksik etki gösterdiği için telcegepantın
üretimi durdurulmuştur. Gepant grubu CGRP
antagonistleri bazal hemodinamik yanıtı etkilemeden, beyin kan akımını normal koşullarda
değiştirmeden ve kortikal yayılan depresyonu
inhibe etmeden ağrıyı azaltır. Ancak iskemi koşullarında inme hasarını arttırabilir. Bir CGRP
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reseptör antagonisti olan olcegepantın, iskemik
inme modelinde beyin kan akımını azalttığı, enfarkt alanı ve nörolojik kaybı ise belirgin arttırdığı gösterilmiştir. Bu grupta yeni moleküller de
geliştirilmektedir.
Rimegepant: Faz III çalışmasında 75 mg, 150
mg ve 300 mg dozu, akut migren atağında 100
mg sumatriptana eşdeğer etkinlik göstermiştir.
Şubat 2020’de FDA tarafından migren hastalarının akut atak tedavisinde kullanılmak üzere
ABD’de onaylanmıştır.
Ubrogepant: Faz II çalışmalarda güvenilir bulunmuştur. İki önemli Faz III çalışmasında (ACHIEVE I ve II) 25 mg, 50 mg ve 100 mg dozları,
akut atak tedavisindeki ağrı ve eşlik eden belirtiler üzerinde anlamlı etkinlik göstermiştir. Aralık 2019’da FDA tarafından migren hastalarının
akut atak tedavisinde kullanılmak üzere ABD’de
onaylanmıştır.

KORUYUCU TEDAVI
1-Monoklonal Antikorlar ile
CGRP veya CGRP Reseptörlerinin
Antagonizması (zumab, umab)
Zumab-(humanized); %90 insan molekülü içeren
monoklonal antikorlar, umab-(human); tamamı
insan molekülü içeren monoklonal antikorlar
için kullanılmaktadır. Her iki grup da kan beyin
bariyerini geçmez, karaciğer veya böbreklerden
atılmaz ve peptid doğası sebebiyle ağızdan kullanılamaz. Yarılanma ömrü haftalar olan büyük
moleküllerdir.
Erenumab: Tamamen insan monoklonal antikorudur (umab) ve CGRP reseptörünü hedef
alan tek ilaçtır. Erenumab, gepantlardan farklı
olarak amilin reseptörlerini (AMY1) etkilemez.
Faz III klinik çalışmalarda (STRIVE, ARISE,
LIBERTY) 70 mg ve 140 mg dozları (aylık deri altı
enjeksiyonları) epizodik migrende etkin bulunmuştur. Migrende, aylık baş ağrılı gün sayısını
azaltarak ve %50’den fazla cevap verme oranıyla, plaseboya göre anlamlı düzeyde etkin-
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lik göstermiştir. LIBERY çalışmasına, daha önce
kullanmış olduğu migren koruyucu 4 ilaca yanıt
vermemiş hastaların alınması ve hastaların baş
ağrılarının %50 azalmış olması ilacın etkinliği
açısından önem taşımaktadır. Mayıs 2018’de
FDA tarafından migren hastalarında koruyucu
amaçlı kullanılmak üzere (70 mg-bazı hastalarda 140 mg-ayda bir deri altı enjeksiyon) ABD’de
onaylanmıştır. Erenumab ruhsatı üç büyük klinik
çalışmaya dayanmaktadır. Altı aylık tedavi öncesinde 8,3 olan ağrılı migren günü, plasebo alan
grupta 1,8 gün azalırken, 70 mg AIMOVIGTM
alan grupta 3,2 gün, 140 mg alan grupta 3,7 gün
azalma göstermiştir. Ayrıca hastaların akut atak
için kullandıkları tedavide azalma ve fiziksel işlevlerinde artış gözlenmiştir.

monoklonal antikorların (erenumab/galcanezumab) gerçek yaşam etkinliği değerlendirilmiş. 6
aylık tedavi sonrası, başlangıçta ilaç aşırı kullanımı olan ve olmayan hastalarda, migrenli günlerde önemli ve benzer oranlarda (≥%50) azalma
bulunmuş (ilaç aşırı kullanımı olan grup: %63,6
ve ilaç aşırı kullanımı olmayan grup: %57,5).
Kullanılan anti-CGRP monoklonal antikorlar
(erenumab/galcanezumab) arasında, ilaç aşırı
kullanımının tedavisi açısından bir farklılık gözlenmemiş. Gerçek hayatta anti-CGRP monoklonal antikorlar, ilaç aşırı kullanımı olan kronik
migrenli hastalarda, ilaç aşırı kullanımı olmayan
kronik migrenli hastalar kadar etkili bulunmuş
ve ilaç aşırı kullanımının kesilmesini kolaylaştırmış.

Erenumabın gerçek dünyadaki performansını
değerlendiren bir çalışmada; 6 aylık erenumab
tedavisinden sonra, aylık baş ağrılı gün sayısının
önemli ölçüde azaldığı gösterilmiş. 6 aylık takipte baş ağrılı gün sayısının; ayda ortalama 24,8
günden, 18,3 güne azaldığı gösterilmiş. Benzer
şekilde, aylık migrenli gün sayısının da 19,1 günden 10,7 güne azaldığı bulunmuş. Aylık baş ağrılı
gün için; %50 yanıt verme oranı %34,9 ve aylık
migrenli gün için; %50 yanıt verme oranı %54,8
bulunmuş. 101 katılımcının 28’i (%27,7) tedaviyi bırakmış, bunların %39,3’ü (11/28) etkisiz
olduğu için, %42,9’u (12/28) yan etkilerden dolayı erenumabı bırakmış. Genel olarak, hastalar
erenumaba anlamlı pozitif klinik yanıt vermiş,
ancak yüksek tedaviyi bırakma oranları bulunmuş. Aynı zamanda bu çalışmada bir sonraki enjeksiyondan 1 hafta önce doz sonu kötüleşme ve
yüksek oranda kabızlık kaydedilmiş.

Fremanezumab: Zumab grubu, %90 insan antikorudur. Faz III çalışmalarda 225 mg ve 675 mg
dozları (ayda bir deri altı enjeksiyonları) epizodik
migren ve kronik migrende etkin bulunmuştur.
Eylül 2018’de FDA onayı almıştır.

Galcanezumab: Zumab grubu, %90 insan antikorudur. Faz III çalışmalarda (EVOLVE1, EVOLVE2, REGAIN) 120 mg ve 240 mg (ayda bir deri
altı enjeksiyonları) epizodik migren ve kronik
migrende etkin bulunmuştur. Eylül 2018’de FDA
onayı almıştır.
İlaç aşırı kullanımı olan kronik migrenli hastaların dahil edildiği bir çalışmada, anti-CGRP

Eptinezumab: Zumab grubu, %90 insan antikorudur. Faz III çalışmalarda (PROMISE1, PROMISE2) 100 mg ve 300 mg dozları (3 ayda bir intravenöz enjeksiyonları) epizodik migren ve kronik
migrende etkin bulunmuştur. 100 mg ve 300 mg
dozları için Şubat 2020’de FDA onayı almıştır.
Avrupa Başağrısı Federasyonu Kılavuzu’nda,
koruyucu migren tedavisinde CGRP molekülü
veya onun reseptörlerini hedefleyen monoklonal antikorların kullanımına ilişkin uzman görüşlerinde;
-Mevcut tıbbi tedavilerden en az ikisinin başarısız olduğu veya komorbiditeler, yan etkiler
ya da kötü uyum nedeniyle diğer koruyucu tedavileri kullanamayan epizodik ve kronik migren
hastalarında, erenumab, fremanezumab veya
galcanezumab kullanımını önerilmektedir.
-Epizodik migreni olan hastalarda erenumab,
galcanezumab veya fremanezumab tedavisine
başlamadan önce oral koruyucu ilaçların kesilmesi önerilmektedir.
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-Herhangi bir oral ilaçla tedavi gören ve yetersiz tedavi yanıtı olan kronik migrenli hastalarda
erenumab, fremanezumab veya galcanezumab
eklenmesi ve daha sonra oral ilacın kesilmesi
önerilmektedir.
-OnabotulinumtoksinA ile tedavi gören ve
yetersiz tedavi yanıtı olan kronik migrenli hastalarda, erenumab, fremanezumab veya galcanezumab başlamadan önce onabotulinumtoksin
Anın durdurulması önerilmektedir.
-Erenumab, fremanezumab veya galcanezumab ile tedavi gören ve ek korunmadan fayda
görebilecek kronik migrenli hastalarda oral koruyucu ilaçların eklenmesi önerilmektedir.
-Epizodik ve kronik migreni olan hastalarda
6-12 aylık tedaviden sonra erenumab, fremanezumab ve galcanezumab tedavisinin kesilmesi
önerilmektedir.
-Hamile veya emziren, alkol veya uyuşturucu
kullanımı olan, kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalığı olan ve ciddi mental rahatsızlıkları olan migrenli bireylerde anti-CGRP monoklonal antikorlardan kaçınma önerilmektedir.
Bu gruptaki ajanların en belirgin yan etkileri
nazofarenjit, kabızlık ve enjeksiyon bölgesinde
ağrı, irritasyon gibi reaksiyonlar olarak görülmektedir.
Vücutta gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, bağışıklık sistemi, deri ve böbreklerde yaygın bulunan CGRP’nin, reseptörleri
aracılığıyla inhibe edilmesinin uzun vadeli yan
etkileri bilinmemektedir. Nadir de olsa hipertansiyon yan etkisi bildirilmiştir.
Ekim 2021’de CGRP monoklonal antikorlarının inflamatuar komplikasyonlarını konu alan,
sekiz vaka (7 kadın, 1 erkek) içeren bir olgu serisi yayınlanmıştır. Yayında geçen sekiz vakadan
üçünde, tedaviye başlamadan önce, kontrol
altında olan romatolojik ve dermatolojik hastalık öyküsü mevcutmuş. Altı hasta erenumab
ile tedavi edilmiş (birinde daha sonra fremanezumaba geçilmiş) ve iki hasta galcanezumab
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tedavisi almış. Altı hastada CGRP monoklonal
antikor kullanımı sonrası bir inflamatuar durum
geliştirirken, iki hastada daha önce kontrol altında olan immün aracılı hastalıklarda önemli ve
beklenmedik bir alevlenme yaşanmış. Klinik belirtiler, altı vakada tıbbi müdahaleyi ve sistemik
immünsupresyonu gerektirecek kadar önemli
olarak raporlanmıştır. Ağustos 2021’de de erenumab tedavisi sonrası gelişen, geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu olgusu
bildirilmiştir.
CGRP’nin iskemik olaylarda koruyucu bir rol
oynadığı bilinmektedir ve CGRP’nin kadın hastalarda kardiyak iskemik olaylarda daha büyük bir
rol oynadığı görülmektedir. Kadın migren hastalarında ve menapoz sonrası kadınlarda, kardiyovasküler risk arttığından, menapoz dönemindeki hastalarda CGRP’yi bloke etme riskine ilişkin
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Çocuklarda ve adölesanlarda anti-CGRP monoklonal antikorların kullanımına ilişkin yeterli
veri yoktur, veriler elde edilene kadar Amerika Başağrısı Derneği’nin Pediatrik ve Adölesan
Başağrısı Çalışma Grubu tarafından yayınlanan
öneriler yol gösterici olabilir. Bu öneriler; uzman
görüşü, yani sınıf IV kanıt düzeyindedir.
Çocuklarda ve adölesanlarda, yapılan çalışmalar tamamlanana kadar, anti CGRP monoklonal antikorlar, öncelikle nispeten sık migren
(ayda ≥8 başağrısı günü) yaşayan ve migrenle
ilişkili orta veya şiddetli maluliyeti olan adölesanlar için düşünülmelidir.
Daha küçük çocuklarda, birden fazla migren
önleyici tedaviye dirençli, şiddetli kronik migren
olması durumunda, dikkatli yakın takip ile anti-CGRP monoklonal antikor tedavisi düşünülebilir.
Bu hastalarda anti-CGRP monoklonal antikorların uzun süreli kullanımının bilinmezleri göz
önüne alındığında, mümkün olan en düşük dozda iki aylık tedavi önerilmiştir. Herhangi bir iyileşme görülmezse, iki ay daha yüksek doz dene-

Kalsitonin Gen İlişkili Peptid Antagonizmasının Migren Tedavisinde Yeri

mesi, daha yüksek dozda hala fayda yoksa veya
tolere edilemiyorsa ilacın kesilmesi önerilmiştir.
Sonuç olarak, Amerika Başağrısı Derneği’nin
Pediatrik ve Adölesan Başağrısı Çalışma Grubu;
çocuklarda ve adölesanlarda, başağrısı tedavisi
için anti-CGRP monoklonal antikor kullanımının
uygun durumlarda düşünülebileceğini, ancak
yaş ve tıbbi komorbiditeler gibi hasta özelliklerine dikkat edilerek yakın takip gerektirdiğini belirtmektedir.
Yetişkin denemeleri sırasında az sayıda hamile kadının anti-CGRP monoklonal antikorlarına maruz kaldığı göz önüne alındığında, insan
gebeliklerine ilişkin veriler çok azdır. Şu anda
mevcut verilere dayanarak, hamile olduğu bilinen veya 6 ay içinde hamile kalmayı planlayan
kadınlara anti-CGRP monoklonal antikorları başlanmamalıdır, halihazırda kullanmakta ise bu
ilaçlar kesilmelidir.

Her dört ilacın da etkinliğinin plaseboya göre
orta derecede gözlenmesi ve oldukça pahalı olması maliyet-etkinlik oranını düşürmektedir. Bu
gerekçelerle, kullanımında temkinli olunması ve
bilinen koruyucu ilaçlara yanıt vermeyen dirençli migren hastalarına önerilmesi uygun görünmektedir.

2-Küçük molekül CGRP reseptör
antagonistleri (Gepantlar)
Atogepant: Bilinen CGRP reseptörleri yanında
amilin 1 reseptörlerini de bloke eden ilaç grubudur. Hepatotoksisite sebebiyle üretimi durdurulan ilaçların yerine, grubun yeni üyelerinin
etkinliği test edilmektedir. Atogepant Faz IIb/III
çalışması ve FazIII ADVANCE çalışmasında, migrende koruyucu tedavi açısından etkin bulunmuştur. Eylül 2021’de FDA onayı almıştır.

Tablo-1.Migren tedavisinde kullanılan küçük molekül kalsitonin gen ilişkili peptid reseptör
antagonistleri (gepantlar) ve monoklonal antikorlar
İlaç
Akut
Ubrogepant*
(Ubrelvy ®)
Rimegepant*
(Nurtec ODT ®)
Koruyucu
Atogepant
Erenumab*
(Aimovig ®)
(Kuzelva®)**
Galcanezumab*
(Emgality ®)**
Fremanezumab*
(Ajovy ®)
Eptinezumab*
(Yvepti ®)

Hedef

Endikasyon

Kullanım Doz

CGRP ve AMY1 Atak tedavisi Oral
reseptör
antagonisti
Oral

25, 50, 100mg

CGRP ve AMY1
reseptör
antagonisti
Anti-CGRP
reseptör
antikoru
(%100 human)
Anti-CGRP
antikoru
(>%90 human)

Yan etki
Bulantı, baş dönmesi, uyku

75, 150, 300mg Bulantı, baş dönmesi

EM ve KM

Oral

10, 30, 60mg,
günde 1-2 kez

EM ve KM

sc

70, 140mg,
aylık

EM, KM ve
eKB

sc

EM ve KM

sc

EM ve KM

iv

Bulantı ,yorgunluk

Hipertansiyon, kabızlık,
enjeksiyon bölgesinde
reaksiyon, ağrı, eritem, ÜSYE
belirtileri/bulguları
240mg Yükleme Enjeksiyon bölgesinde
dozu,
reaksiyon, ağrı, eritem, ÜSYE
120mg aylık
belirtileri/bulguları
225mg aylık,
675mg 3 ayda
bir
100, 300mg
3 ayda bir

AMY1: amilin 1 reseptörü, CGRP:Kalsitonin gen ilişkili peptid, eKB:epizodik küme başağrısı, EM: epizodik migren, iv:intravenöz, KM: kronik migren, mg: miligram, sc:subkutan, ÜSYE: Üst solunum yolları enfeksiyonu, **:Türkiye’de bulunan
preparatlar
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Migren
Epizodik Migren

Kronik Migren

Atak tedavisi

Kurtarma tedavisi

Nörostimülasyon
TMS (auralı migren)

1
2

Periferik sinir blokajları

Büyük oksipital sinir
Küçük oksipital sinir
Supraorbital sinir
Supratrochlear sinir
Auriculotemporal sinir
Sphenopalatin sinir

Profilaktik tedavi

Nörostimülasyon
VNS
TMS
ONS
STS
SPG
tDCT
PBT
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Migren, toplumda ikinci en sık primer başağrısı çeşididir ve atakların yarattığı sosyoekonomik
disabilite hem hekimi hem de hastayı farklı tedavi arayışlarına yöneltmektedir. Migren tedavisi
atak tedavisi, köprü-geçiş tedavisi ve profilaktik
tedavileri içermektedir. Migrende, özellikle kronik migrende tedavi zorlukları ile sık karşılaşılmaktadır. Tedavi seçenekleri arasında girişimsel
teknikler sık kullanılmaya başlanmıştır. Girişimsel yöntemler akut ve koruyucu amaçla kullanılabilmektedir. Kullanılan girişimsel yöntemler;
büyük ve küçük oksipital sinir, supraorbital, supratrochlear sinir, auriculotemporal sinir blokları,
sphenopalatin ganglion blokları şeklinde özetlenebilir.
Son yıllarda büyük oksipital sinirin lokal
anestetikler ile blokajının atak tedavisinde ve
koruyucu etkinliği konusunda yayınların artması
nedeniyle ağırlıklı olarak o konuda durulacaktır.
Migren patofizyolojisine yönelik hipotezlerden
en önemlisi atakların başın ön tarafında trigeminal sinir ve arka tarafında C2 spinal kökten kaynaklandığına yönelik hipotezdir. Büyük oksipital
sinir (GON) C2 spinal kökten köken almaktadır
ve blokajı lokal anestetik ± steroid karışımının
ensedeki GON noktasına enjeksiyonu yoluyla
olup, köprü-geçiş ve profilaktik tedavi olarak
migren hastalarında uygulanmaktadır. Kronik
migren ağrılarında etkin olduğu bilindiği halde,
etki mekanizmasının belirsizliği, uygulama dozajı ile ilgili altın-standart öneri olmayışı ve uygulamada hastanın hangi özelliklerinin tedavi yanıtı
için belirleyici olduğunun bilinmezliği bu alanda
araştırma ihtiyacının göstergesidir.
Büyük oksipital sinir (GON) blokajı ’nın başağrısında kullanımı 1940 lara kadar dayanmaktadır. Bu yöntemi ilk olarak Haden kullanmıştır.
GON blokajının etkinliğinde trigeminovaskuler
sistemin rol oynadığı düşünülmektedir. Rat çalışmaları kaudal trigeminal nucleus ve üst servikal
segmentler arası fonksiyonel bağlantı olduğunu
göstermiştir. GON’ e lokal anestetik enjeksiyonu
bu sinirin innervasyon alanından afferent stimulus gelişini bloke ederek C2 dorsal boynuz kon206

verjens nöronlarında sensitizasyonu önlemekte
ve modulasyon yapmaktadır.
Son yıllarda GON blokajının etkinliğini gösteren çok çalışma olmasına rağmen yöntem ile
ilgili standardizasyon henüz yoktur. Amerikan
Başağrısı Derneği Periferik Sinir Blokları ve Diğer
Girişimsel İşlemler Özel İlgi Grubu GON blokajları ile ilgili uygulama önerileri yayınlamıştır. Oksipital sinir blokları ile ilgili gözden geçirme makaleleri yayınlanmıştır. Migrende GON blokajı ile
ilgili 2 metaanaliz yayınlanmıştır yazarlar GON
blokajının etkili olduğunu söylemektedir. Çalışmalarda teknik, ilaç ve dozları farklılıklar göstermektedir. Son yıllarda migren profilaksisinde
GON blokajının etkinliğine yönelik randomize
placebo kontrollu çalışmalar yayınlanmıştır. Birisi hariç diğerlerinde etkin olduğu gösterilmiştir.
Migren akut atak tedavisinde etkinliğine yönelik randomize kontrollu çalışmalar, Korucu O. ve
Frieman BW. ve arkadaşlarınca yapılmıştır, olgu
bildirimleri bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ve
olgu bildirimlerinde etkinlik akut atak için de ileri sürülmektedir.
İngilizce literature veri tabanı Pudmed de
migren de GON blokajı ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar tarandığında 1995-2021 yılları
arasında en az 10 çalışma bulunmaktadır.
Caputi ve arkadaşları supraorbital ve GON
bloklarını 10 kez tekrarladığı hastalarında 0.51ml bupivakaine 0.5% kullanmış ve hastalarının
%85 inde başağrısı süresi, frekansında ve şiddetinde 6 ay sure ile azalma tespit etmiştir.
Takmaz ve arkadaşları 1.5ml %0.5 bupivakaine ile migren profilaksisinde haftada bir 3 kez
GON blokajı yapmışlardır. İlk ay da analjezik tüketimi ve total ağrı indexinde azalma elde etmişler ve bu iyilik 6 ay boyunca devam etmiştir.
Ashkenazi ve arkadaşları %2lik lidokain ve
%0.5 lik bupivakain karışımını 40 mg triamsinolone ile ya da onsuz GON ve paraspinal ve trapeziusta ki tetik noktalara uygulamışlar. Dört hafta
sonraki değerlendirmede; ortalama başağrısı
süresi, ortalama analjezik tüketimi ve ortalama
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başağrısız gün sayısı triamsinolone eklenmesiyle
değişiklik göstermemiş. Triamsinolone eklenmesinin yararı olmadığını belirtmişlerdir.
Triamsinolone ile plasebonun karşılaştırıldığı
1 ml %2 lik lidokain in kullanıldığı bir başka çalışmada ağrı şiddeti, frekansı ve analjezik tüketimi
düşüşü görülmüş fakat triamsinolone eklenmesinin etkinliği tekrar gösterilememiş. Bu çalışmada her iki grupta da propranolol kullanılması
zayıf yanıydı.
Dilli ve arkadaşları %1 lik 0.25 ml lidokaine (placebo) ile %0.5 lik bupivakaine ve 20 mg
metilprednisolone karşılaştırmasını yapmışlar.
Orta ve şiddetli migrenli günlerde %50 den fazla
azalma oranlara baktıklarında fark bulamamışlardır. Migren süresi, akut analjezik tüketimi ve
ortalama migren frekansında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulamamışlardır. GON blokajlarının
etkinliğinin gösterilemediği tek çalışma budur.
Plasebo grubunda lidokain kullanılması ve tek
blokaj yapılması bu çalışmanın zayıf yanları olarak ortaya çıkmaktadır.
İnan ve arkadaşları %0.5 lik 1.5 ml bupivakaine ile 1 ml saline karışımı(etken) ile 2.5 ml saline
(placebo) karşılaştırmışlar. Çift kör, randomize,
çok merkezli çalışmada GON blokajı birinci ayda,
haftalık 4 kere uygulanmış. Daha sonra körlük
ortadan kaldırılmış ayda bir blokaj yapılmıştır.
Ortalama ağrı süresi, ortalama ağrılı gün sayısı
ve VAS da azalma anlamlı olarak etken grubunda
bulunmuştur.
Bir başka kontrollu randomize çalışmada aurasız migrenli hastalarda1.5 ml %0.5 lik bupivakaine ile saline karşılaştırılmış. Ultrason rehberliğinde GON blokajı yapılmış ikinci haftadan sonra
4 . haftaya kadar bupivakaine yapılan gruptaki
VAS azalması daha anlamlı bulunmuştur. Bu çalışmada GON blokajı ağrılı tarafa uygulanmış.
Cuadro ve arkadaşları GON blokajını bilateral
olarak uyguladıkları plasebo kontrollu çalışmada

orta ve şiddetli migren ağrılı gün sayısında azalma bulmuşlarıdır.
Ökmen ve arkadaşlarının yaptığı kohort çalışmada GON blokajı 60 migrenli hastada araştırılmış. Bupivakaine ile GON blokajı haftalık bir ay
boyunca yapılmış. MIDAS, VAS ve atak sayısında azalma çalışmanın sonlanım noktaları olarak
alınmış ve GON blokajı etkin bulunmuş.
Bilateral GON blokajı etkinliğinin unilateral
GON blokajı etkinliği ile karşılaştırıldığı Ünal-Artık ve arkadaşlarının çalışmasında GON blokajının etkin olduğu ancak migren frekansı, şiddeti
ve başağrısı süresi bakımından iki grup arasında
fark olmadığı gösterilmiş. Sonuç olarak bilateral
blokajın unilateral blokaja üstün olmadığı tespit
edilmiş.
Gül ve arkadaşları 2.5 ml %0.5 bupivakaine
ile saline karşılaştırması yapmışlar ve bupivakaine grubu migrenli gün sayısı ve VAS açısından 2.
ve 3. ayda plasebodan üstün bulunmuş.
İnan ve arkadaşları yaptıkları bir başka çalışmada sadece GON blokajı ile GON blokajı artı
medikal migren profilaksi ilacı alan grubu karşılaştırmışlar, iki grup arasında başağrısı süresi ve
atak frekansı açısından gruplar arası fark bulamamışlar. Sonuç olarak GON blokajı yapılanlarda medikal profilaksi eklemenin yararı olmadığını belirtmişlerdir.
Pinero ve arkadaşları migrenli hastalara GON
blokajı uygulamış ve 4 sinir ( 2 büyük oksipital
sinir, 2 supraorbital sinir) üzerinde basınç sensitivitesine bakmışlar. Lokal anestetik ile blokaj
ağrılı alana uygulanmış. Altmış hastanın %38.3
ü en az 15 gün tam ağrısızlık, %40 ı kısmi cevap
göstermiş ve 13 hasta %21.7 u cevap vermemiş.
Özer D ve arkadaşları yaptıkları çalışmada
GON ve supraorbital sinir blokajını(SON) migren
koruyucu tedavisinde yapmışlar, GON ve SON’un
lidokain ile blokajının plasebo’dan daha etkin olduğunu bulmuşlardır.
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BÜYÜK OKSIPITAL SINIR BLOKAJI
TEKNIĞI
Farklı GON blokajı teknikleri tanımlanmıştır. En
çok uygulanan ve önerilen teknik protuberentia
oksipitalis eksterna ile mastoid çıkıntı arasında
çizilen hayali çizginin 1/3 medialinde hassas noktaya, oksipital arter palpasyonunun medialine yapılmasıdır. Diğer önerilen yöntem protuberentia
oksipitalis eksternanın 2 cm laterali ve inferinoruna yapılmasıdır. Cuadro ve arkadaşları ise protuberentia oksipitalis eksternanın 3 cm aşağısı ve
1.5 cm lateraline yapılmasını önermektedir.
Sinir blokajında ultrasonografi (USG) kullanılabilir. Palamar ve arkadaşları GON blokajını
taşınabilir USG ile oksipital arterin medialine
yapmışlardır. Ultrasonografi kullanılmadığında oksipital arterin palpasyonu alındıktan sonra onun medialine yapılabilir. İnsülin iğnesi ile
(23G) girilip perioste temas edince 1 mm geri
çekilerek negatif aspirasyon ile kan gelmediği
görülünce volum tek kadrana ya da dört kadrana
bölünerek verilebilir ve bastırılarak difuzyonla
dağıtılması sağlanmalıdır. Dört kadranlı yapılmasının yan etkisi daha fazla olabilmektedir.

İlaç ve dozajları
Çalışmalarda 0.5-10 ml arasında lokal anestetik
volumleri kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda lokal
anestetiğe steroid eklenilmiştir. Lokal anestetiklerin etkisi sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanalları blokajına bağlıdır. Bunlar demyelinize C lifleri ve myelinli A delta lifleri üzerine
etki ederler. Lidokaine ve bupivakaine GON blokajında en çok kullanılan ajanlardır. Etkileri lokal
anestetik etkilerinden daha uzun sürdüğü için
modulasyon yaptıklarıda ileri sürülmektedir.
Kortikosteroidler proinflamatuar maddelerin
sentezini önledikleri, zarları stabilize ettikleri, nosiseptif C liflerini inhibe ettikleri için ve substantia geletinozada nosiseptif inputları module ettikleri için
GON blokajlarında kullanılmış. Ashkenazi ve arkadaşları ve Kashipazha ve arkadaşları kortikosteroid
eklenmesinin ek avantajını gösterememişlerdir.
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Lokal anestetik olarak araştırmacıların çoğunluğu 1.5-2 ml %0.5 bupivakaine kullanmış ve
etkinliği gösterilmiştir. Bupivakaine %0.25 nin 2
ml uygulamasının migren profilaksisinde etkin
olduğu İnan ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Pinero ve arkadaşları %0.5 lik bupivakaine ile %2 lik mepivakaine karışımını kullanmıştır.
Dilli ve arkadaşları %0.5 lidokaine 0.25 ml ile %0.5
bupivakaine 2.5 ml ve metilprednisolone karşılaştırması yapmış iki grup arasında fark bulamamıştır.

Bilateral veya unilateral blokaj
Palamar ve arkadaşları GON blokajının sadece
injekte edilen alanda etkili olduğunu bulmuştur.
Ünal Artık ve arkadaşları bilateral uygulama ile
unilateral uygulama arasında VAS ve baş ağrılı
gün sayısı açısından fark olmadığını bulmuşlardır. Bu nedenle tek taraflı blokaj önerilebilir. Yan
etki olasılığıda azaltılabilir.

Etkinliği Önceden Gösteren
Belirteçler
Afridi ve arkadaşları GON blokajı yaptığı 31 migrenli hastasından 20 sinde triptan ya da analjezik
aşırı kullanımı tespit etmiş ve blokajlara yanıt verdiklerini bulmuşlar. Ancak ilaç aşırı kullanımı ile
blokaja yanıt arasında ilişki ileri sürememişlerdir.
Dilli ve arkadaşları triptan ve opioid kullanımının GON blokajına cevabı değiştirmediğini bulmuştur. Büyük oksipital sinir trasesinde duyarlılık
ile GON blokaj cevabı arasında ilişkiyi araştıran
çalışmalar vardır. Kashipazha ve arkadaşları GON
duyarlılığının ağrı frekansı, analjezik kullanımı ve
ağrı şiddetini etkilemediğini bulmuştur.
Cuadrado ve arkadaşları GON duyarlılığı olanların %50 daha az cevap verdiğini ileri sürmüştür.
Medikal profilaktif ajan alan ve almayan GON
blokajı yapılan hastalarda araştırma yapan İnan
ve arkadaşları gruplar arasında fark bulamamış
ve GON blokajı alanlara medikal profilaksinin
eklenmesine gerek olmadığını ileri sürmüşlerdir.
Pinero ve arkadaşları büyük oksipital sinir ve
supraoksipital sinir çıkış noktalarında basıya du-
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yarlılık gösteren hastaların blokaja yanıt veren ve yanıt vermeyenlerini yaş, hastalık süresi, geçen ayda ağrı sıklığı, geçen ayda aldığı ilaçlar,
cinsiyet ve kullandığı medikal profilaksi açısından karşılaştırmış ve GON
blokaja cevap yatkınlığı gösteren öncül belirteç bulamamıştır.

Tek veya Tekrarlayıcı Blokaj
Takmaz ve arkadaşları tekrarlayıcı GON blokajı etkinliğini araştırmış.
Haftalık GON blokajını 3 kez uygulamışlar yanıta göre artırmışlar maksimum 5 kere yapmışlar. Sonuçta migren frekansı 6 aylık sürede anlamlı
azalmış. İnan ve arkadaşlarınca, Ünal-Artık ve arkadaşlarınca haftada
bir kez 4 kere sonra ayda bir GON blokajı yapılmış. Başağrısı frekans,
süresi ve şiddetinde azalma tespit etmişlerdir.
Ökmen ve arkadaşları da bir ay boyunca haftalık GON blokajları yapmışlar etkinliğin 6 ay boyunca devam ettiğini bulmuşlardır. Gül ve arkadaşları da bir ay boyunca haftada bir blokaj yapmışlar 3 ay izlemişlerdir.
İyiliğin 2. ve 3. Ayda da devam ettiğini bulmuşlardır.
Pinero ve arkadaşları hastanın cevabına göre tekrarlayıcı GON blokajları yapmışlar. Başlangıçta cevap vermeyen 13 hastadan 3 tanesi
daha sonraki tekrarlarda yanıt vermiş. Dilli ve arkadaşlarının çalışmasında sadece bir blokaj yapılmış ve sonuç ta etki gösterilememiştir. Bu
çalışmalar göstermektedir ki tekrarlayıcı bloklar tek bloktan daha etkilidir. Blokların ne kadar süre haftalık ya da aylık yapılacağına ilerideki
çalışmalar ışık tutacaktır.

GON Blokajının yan etkileri ve komplikasyonları
Komplikasyon ve yan etkiler olarak enjeksiyon yeri enfeksiyonu, hematom, vertigo, bulantı, nadiren kardiyak aritmi, epilepsi nöbeti, solunum
baskılanması lokal anestetiğe hipersensitivite reaksiyonu sayılabilir.
Steroid ilişkili yan etki olarak Cushing sendromu, enjeksiyon yerinde
fokal alopesi ve kutanöz atrofi söylenebilir. İlave olarak GON blokajı
kraniyal defekti olanlarda, enjeksiyon yeri enfeksiyonu olanlarda ve lokal anestetiklere alerjisi olanlarda yapılmamalıdır. Dilli ve arkadaşları
plasebo ve GON blokajı grubunu karşılaştırdığında yan etki açısından
gruplar arasında fark bulamamıştır.
Bu bulgular GON blokajının güvenli olduğunu göstermektedir, işlem
öncesi yazılı onam alınması, ilk yardım olanaklarının hazır bulundurulması, enjeksiyon öncesi negative aspirasyon yapılarak damarda olunmadığı tespit edilmeli, dört kadrana yayma yerine tek kadrana yapılması tercih edilmeli ve blokaj sonrası hasta 30 dakika gönderilmemeli
gözlenmeli ve blokaj sahasında hipoestezi ve parestezinin oluşup oluşmadığı blokajın etkinliği açısından araştırılmalıdır.

Belirtilen yayınlar GON
‘un lokal anestetikler
ile blokajının migren
tedavisinde tedavi seçeneği
olabileceğini göstermektedir
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Sonuç
Migrende özellikle kronik migrende lokal anestetikler ile GON blokajı yararlı tedavi seçeneklerden birisi olabilir. Protuberentia oksipitalis eksterna ile mastoid arasında çizilen hayali hattın
1/3 medialinde oksipital arterin palpasyonundan sonra onun medialine 23G insulin enjektörü
ile 1.5 ml %0.5 bupivakaine ve 1 ml saline karışımı perioste kadar iğne itildikten sonra 1 mm
geri çekilerek negative aspirasyon ile damar da
olmadığı tespit edildikten sonra tek kadranda
yapılabilir. Yapıldıktan sonra oluşan cilt altı volum bası ile difuzyona uğrayacaktır. Hamilelerde
lidokain tercih edilmelidir. Kortikosteroidlerin
eklenmesinin yararı gösterilememiştir. Tek taraflı blokaj yeterlidir. İki taraflı blokajın ek katkısı
gösterilmemiştir. Başlangıçta haftalık 4 kez sonra aylık yapılması etkinliği artırmaktadır. Etkinliği önceden gösteren belirteç bulunamamıştır.
Enjeksiyon sonrası blokajın etkinliği araştırılmalı
hipoestezi ya da parestezi bulunmaz ise tekrarlanmalıdır. Sinirde anatomik varyasyon olabilir.
Bu durumlarda USG eşliğinde yapılması önerilir.
Güvenli bir yöntem olsada yazılı onam alınması
ve acil resusitasyon olanağı her zaman hazır olmalıdır. Hastaya ve hastalığın seyrine göre blokajları uyarlamak gerekebilir.

MIGRENDE BÜYÜK OKSIPITAL
SINIR DIŞINDA BLOKAJ
UYGULANAN DIĞER PERIFERIK
SINIRLER
1. Küçük oksipital sinir
• 2. servikal sinirin dalı
• Sternokleidomastoid posterior boyunca
ilerler
• Aurikuler sinir arkasındaki bölgede sonlanır
• Enjeksiyon volümü: 1-2 ml
2. Aurikulotemporal sinir
• Parotis bezinin üstünde ve temporomadibuler bileşkenin arkasında
• Temporomandibuler bileşke sensoryel
inervasyonu
3. Supraorbital sinir
• Supraorbital aralıkta seyreder
• Enjeksiyon volümü: 0.2-1 ml
4. Supratrochlear sinir
• Frontal sinirin terminal dalı
• Supraorbital sinirin medialinde
• Enjeksiyon volümü: 0.2-1 ml
5. İnfraorbital sinir
6. Mental sinir
7. Sphenoplatin ganglion
Büyük oksipital sinir blokajı dışında diğer
periferik sinir blokajlarının migrende etkinliğini
gösteren çalışma yoktur. Vaka bildirimleri şeklinde olan çalışmalar Tablo-1’de özetlenmiştir.
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Tablo-1: Periferik sinir blokajı uygulanan başağrısı tipleri16

Ne zaman uygulanabilir?
• Palpasyonla ağrılı sinir
• Büyük oksipital sinir blokajına yanıtsız vakalar
• İlaç yan etkileri
• Komorbid hastalıklar
• Hızlı etkinin hedeflendiği vakalar

BOTULINUM TOKSIN
ENJEKSIYONU
• Botulinum toksin, Clostridium Botulinum denilen sporlu, anaerob, hareketli, gram pozitif
özellikte çubuk şeklinde bir bakteri tarafından üretilir
• 2-8 ⁰C buzdolabında muhafaza edilir.
• % 0.9 Sodyum Klorür ile sulandırılmış kullanılmaya hazır flakonlar oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 5 güne kadar saklanabilir
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Tablo-2: Periferik sinir blokajı uygulanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

Kronik migren tedavisinde
botulinum toksinin
etkinliğini değerlendirmek
için botulinum toksin
3 ay arayla en az 2 kez
uygulanmalıdır

• Olası etki mekanizması: periferik trigeminal duysal sinir terminallerinden substans P, glutamat A, CGRP inhibisyonu
• Endikasyon: kronik migren
• Uygulanım yeri ve dozu: frontal, temporal, oksipital ve servikal bölgeler, 31 nokta, her noktaya 5 ünite (toplam 155 ünite), 3 ay aralıklarla
• Etkisini değerlendirmek için en az 2 kez uygulanmalıdır
• Bir yılın sonunda ağrı sıklığı ve şiddetinde azalma gözlenen hastalarda uygulama süreleri uzatılabilir
• Yan etki: boyun ağrısı, kas güçsüzlüğü, göz kapağında düşüklük
• Kontrendikasyon: Gebe veya emzirme dönemindeki kadınlar, nöromusküler hastalıklar (Myastenia gravis, Lambert-Eaton sendromu),
ilaca karşı daha önce hipersensitivite göstermiş hastalar, enjeksiyon
bölgesinde aktif enfeksiyonu olan hastalar

MIGRENDE NÖROSTIMÜLASYON
Her ne kadar migren tedavisinde farmakolojik tedaviler ilk seçenek olsa
da yan etkiler, ilaç etkileşimleri, komorbid durumlar ve dirençli vakalar
nedeniyle bazı hastalarda medikal tedaviye yeterli düzeyde yanıt alınamaz. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte migren tedavisinde nörostimülasyon giderek önem kazanmaktadır.
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Başağrısında nörostimülasyon için posterior
hipotalamus/ventral tegmental alan, sfenopalatin ganglion (SPG), oksipital sinir, vagus siniri,
supraorbital sinir ve korteks dahil olmak üzere
birden fazla hedef vardır. Bu yapılar, hem hayvan
hem de insan migren ve küme başağrısı modellerinde yakın zamanda anatomik olarak ilgili patofizyolojik yolların ve hipotetik mekanizmaların
daha ayrıntılı tanımlanması nedeniyle seçilmiştir. Profilaktik tedavi kronik başağrısında meydana gelen merkezi duyarlılığın azaltılmasını amaçlarken akut tedavi atak oluşumundan (kortikal
yayılan depresyon veya beyin sapı aktivasyonu)
sorumlu süreçleri bloke etmeyi hedefler.

1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.

Non-İnvazif nörostimülasyon
Supraorbital transkutanöz stimülasyon (STS)
Transkraniyal magnetik stimülasyon (TMS)
Non-invazif vagal sinir stimülasyonu (nVNS)
Transkraniyal doğru akım uyarımı (tDCS)
İnvazif nörostimülasyon
Oksipital sinir (periferik)
Vagal sinir (periferik)
Ventral tegmental alan (santral)

Endikasyonları
1. Tedaviye dirençli migren

Tablo-3: Kronik migrende nörostimülasyon çalışmaları19

2. Ciddi ilaç yan etkileri
Kronik migrende nörostimülasyon tedavileri
ile ilgili çalışmalar Tablo 3’de özetlenmiştir.
Supraorbital transkutanöz stimülasyon
• Periferik ve santral etki (ONS ile aynı)
• Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da kro-

nik migrende onaylı ilk STS cihazı: Cephaly ®
• Üç ay süre ile günde 20 dakika uygulama sonucu ağrılı gün sayısında istatistiksel olarak
azalma gözlenmiştir
• Etkinliğini değerlendirmek için en az 3 ay,
günde 20 dakika uygulanmalıdır
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• Yan etkiler: cihaz bölgesinde elektrik akımını
takiben parestezi, uyku düzeninde değişiklikler, sersemlik hissi, cilt reaksiyonları

• Henüz migrende etkinliği gösterilmemiştir
Oksipital sinir stimülasyonu

• Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle
birlikte nükleus trigeminalis caudalis’den glutamat salınımını inhibe ettiği düşünülmektedir
• FDA tarafından epizodik küme tedavisinde
onaylanmıştır
• Yan etki profili plasebo ile benzerdir

• Subkutan elektrod ve pulse jeneratör
• İlk çıkış endikasyonu: dirençli oksipital nevralji
• Periferik ve santral etki
• Periferik: C ve AD liflerinde nosiseptif aktivitenin inhibisyonu
• Santral: ağrılı ile ilişkili beyin bölgelerinde
aktivasyonun azalması
• Dört randomize kontrollü çalışma
• Çalışmalar arasında yanıtlar açısından belirgin farklılıklar
• Bir çalışmada ilaç aşırı kullanımında azalma
• Yan etkiler: cihazın yer değiştirmesi, infeksiyonlar, implantasyonda başarısızlık
• Kontrendikasyonlar: Lokal enfeksiyon, kanama anormallikleri, Arnold-Chiari malformasyonu, tedaviyi etkileyebilecek implante edilmiş başka bir elektrikli cihaz (örneğin kalp
pili, spinal kord stimülatörü), gebelik

Transkraniyal doğru akım uyarımı

Sphenopalatin ganglion stimülasyonu

• Kortikal nöronlarda istirahat membran potansiyelini düzenleyerek etki eder
• İki farklı modalitesi vardır
• Katodal: kortikal eksitabiliteyi azaltır
• Anodal: kortikal eksitabiliteyi artırır

• SPG, postganglionik sempatik lifler, pre ve
postganglionik parasempatik lifler arasında
sinapslar, ve baş ve boyun bölgesinin somatosenryel liflerini içerir. Ağrı üzerindeki etkisini bu yolakları etkileyerek gösterdiği düşünülür.

Transkraniyal magnetik stimülasyon
• Nöral dokuda depolarizasyona yol açarak
etki ettiği düşünülür
• Oksipital bölgeye tekrarlayıcı veya tek pulse
olarak uygulanabilir
• Kronik migrende etkinliği ile ilgili henüz yeterli veri bulunmamaktadır
• FDA tarafından auralı migrenin akut tedavisinde onaylanmıştır
• Yan etki profili plasebo ile benzerdir
Non-invazif vagal sinir stimülasyonu

Tablo-4: Nörostimülasyonun ve cihazların migrende kullanımı
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• Trigeminal otonomik sefaljilerde etkinliği
gösterilmiştir
• Epizodik ve kronik migrende etkinliği ile ilgili
henüz yeterli veri bulunmamaktadır
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ve Tartışmalı
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GİRİŞ
Migren başağrılarının tedavisinde ana hedef atakları önlemek, hastanın özürlülük yaratan durumunu ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini
yükseltmektir. Başağrısı hastalarının tedavisinde multidisipliner yaklaşım
esastır. Hastaların birçoğu medikal tedaviler, yaşam şekli değişikliği ve davranışçı tedavi yöntemlerinden yarar görmekte iken, bu tedavi modalitelerinden fayda görmeyen hastalar dirençli grubu oluşturmaktadır. Dirençli
başağrıları olan hastalar olasılıkla en yoğun dizabiliteyi yaşayan, günlük
yaşam aktiviteleri en çok etkilenen grubu oluşturmaktadır. Medikal tedavilere cevap alınamayan dirençli başağrılarında son yıllarda girişimsel
yöntemler arasında nörostimülasyon yöntemleri de ön plana çıkmaktadır.
Tedaviye dirençli kronik başağrıları olan olgular periferik veya santral nörostimülasyon uygulamalarından fayda görebilirler. Elektriksel stimülasyon uzun yıllardır çeşitli ağrılı sendromlarda araştırılan bir tedavi
yöntemidir. Başağrılarında kullanılan halen piyasada bulunan non-invaziv cihazlar supraorbital ve vagus sinirlerini (elektriksel stimülasyon)
ve korteksi hedef almaktadır. Mevcut invaziv stimülasyon teknikleri
ise oksipital sinirleri ve sfenopalatin ganglion (SPG-periferik hedefler)
ve ventral tegmental alanı hedef almaktadır. Nörostimülasyon tedavi
seçenekleri mevcut tedavileri kullanmak istemeyen, çeşitli sebeplerle

1
2

Dirençli başağrılarında
girişimsel yöntemler
içerisinde son yıllarda
nörostimülasyon yöntemleri
öne çıkmıştır.

Non-invaziv ve invaziv
stimülasyon teknikleri
uygulanmaktadır. Mevcut
tedavi yöntemlerini
kullanmak istemeyen ya
da kullanamayan dirençli
başağrısı hastalarında
alternatif tedavi yöntemleri
olarak akla gelmelidir.

Uzm. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD (Emekli Öğretim Üyesi)
217

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

kullanamayan (komorbidite, ilaç kullanımı, gebelik vb.) veya dirençli
hastalarda alternatif bir seçenek olarak akılda tutulabilir.

Non-invaziv nörostimülasyon cihazları

Non-invaziv
nörostimülasyon cihazları
atak ve profilaktik tedavide
denenmeye devam
etmektedir. Supraorbital
sinir stimülasyon cihazının
etkinliği kanıtlanmamıştır.

Vagus sinir stimülasyon
cihazı migren atak ve
profilaksisinde FDA onayı
almıştır.

Bu cihaz transkutanöz supraorbital sinir stimülasyonu için üretilmiştir.
Başa bant şeklinde bağlanan ve belirli frekanslarda elektriksel stimülasyon sağlayan cihaz, başağrıların tedavisinde denenmektedir. Cihazın
migren atak ve profilaktik kullanım ile ilgili pilot çalışmaları mevcuttur,
ancak etkinliği halen kanıtlanmış düzeyde değildir. Vagus sinir stimülasyonu ve gammakore cihazı manuel kullanım ile vagus sinir stimülasyonu yapmaktadır ve küme başağrısı tedavisi için üretilmiştir. Çok yakın
bir zamanda yapılmış 243 olgunun dahil edildiği PRESTO çalışmasında
migren olgularında anlamlı tedavi yanıtları elde edilmesi üzerine 2018
yılında migren olgularında atak ve profilaktik kullanım için FDA tarafından onay almıştır. Transkraniyal manyetik stimülasyon ve ‘springTMS’
cihazı serebral kortekse kısa süreli tek manyetik uyarılar göndermektedir. Bunun kortekste elektriksel alanları etkileyerek, nörotransmitter
salınımını etkileyebileceği öne sürülmektedir. Migren akut atak ve profilaksisinde etkili olabileceği bildirilmektedir ancak henüz yaygın kullanımda değildir.

İnvaziv oksipital sinir stimülasyonu
İnvaziv oksipital sinir
stimülasyonu özelleşmiş
başağrısı kliniklerinde
seçilmiş olgularda
uygulanmaktadır. Dirençli
küme ve migren başağrılı
olgularda %50 olumlu etki
saptanmıştır.

Oksipital sinirler trigeminovasküler komplekste trigeminal ve servikal afferentler ile ilişkisi nedeni ile ağrı tedavisinde hedef olarak seçilmektedir. Oksipital sinir stimülasyonu elektrodların subkütan olarak
oksipital bölgeye yerleştirildiği yöntemdir. Cihaza bağlı olarak oksipital bölgede paresteziler bulunabilir ancak stimülasyon parametreleri
düzenlenerek bu yan etki ortadan kaldırılabilmektedir. Oksipital sinir
stimülasyonu (OSS) yaygın kullanımda değildir, sadece bu alanda özelleşmiş, başağrısı kliniklerinde, seçilmiş olgularda uygulanabilmektedir.
Randomize kontrollü çalışmalarda dirençli kronik migren ve kronik
küme başağrısı hastalarında yaklaşık %50 üzerinde olumlu yanıt bildirilmektedir. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda kronik migrende OSS
uygulanan hastaların uzun dönemde de tedaviye anlamlı ölçüde yanıt
verdiklerini bildirilmiştir.

SPG stimülasyonu ve SPG mikrostimülatörü

Pterigopalatin fossaya
yerleştirilen minyatür
nörostimülatör ve
bataryadan oluşan cihaz
rutin kullanılmamaktadır.
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SPG pterigopalatin fossada bulunan sempatik ve parasempatik nöronlar içeren ekstrakraniyal bir oluşumdur. Kronik küme başağrısı patofizyolojisinde önemli rolü olduğu bilinen trigeminovasküler sistemin,
superior salivatör nükleus, ve posterior hipotalamus ile bağlantıları
bulunmaktadır. Stimülator cihazı; minimal invaziv ağız içi cerrahi ile
pterigopalatin fossaya yerleştirilen minyatür nörostimülatördür ve bir
bataryası bulunmaktadır. Hasta cihazı kumanda ile kontrol etmektedir.
Ancak invaziv işlem olması nedeniyle henüz rutin kullanımda değildir.

Migren Tedavisinde Nöromodülasyon ve Tartışmalı Tedaviler

Derin beyin stimülasyonu (ventral tegmentum/
posterior hipotalamik bölge-DBS)
Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları ile küme başağrısı atakları
esnasında posterior hipotalamik bölge aktivasyonu belirlenmiştir. Bu
bölgenin stimülasyonu ağrı matriksinde kan akışını hızlandırmaktadır.
Stereotaktik görüntüleme rehberliğinde, bir elektrot ipsilateral ventral
tegmental alana yerleştirilmekte, cihaz programlanarak tüm zamanlarda aktif kalmaktadır. Şu

DBS kronik kümede
uygulanmış %66 yanıt
alınmıştır.

ana kadar uygulamanın yapıldığı 60’dan fazla kronik küme başağrısı
hastasında ortalama yanıt oranı %66 olarak hesaplanmıştır. Primer başağrılarında DBS sadece bilinen diğer tüm tedavi modalitelerine yanıtsız, beyin anatomisi normal hastalar için kullanılması önerilmektedir.
İmplantasyon deneyimli bir merkezde psikologları da içeren multidisipliner bir ekiple değerlendirme sonrası yapılmalıdır.

Migrende cerrahi yaklaşım
Son yıllarda özellikle kronik dirençli migren olgularında kullanıldığı öne
sürülen ve migrenin cerrahi tedavisi olarak bildirilen trigeminal sinir
dallarına yönelik kraniyal mikrovasküler endoskopik dekompresyon
yönteminin bugüne kadar kanıta dayalı tıp açısından geçerliliği ve güvenilirliği netlik kazanmamıştır. Cerrahi girişimler supraorbital ve supratroklear sinir, zigomatikotemporal sinir, auriculotemporal sinir, büyük
oksipital sinir ve nazoseptal tetik noktaya yöneliktir. Supraorbital ve
supratroklear sinire yönelik girişimler frontal bölgede bu sinirleri dekomprese etme veya bölgedeki kasları tam veya kısmi olarak rezeke etmeye dayanır. Supraorbital arterin çıkarılması veya periost rezeksiyonu
da bu bölgedeki uygulamalardandır. Zigomatikotemporal sinire yönelik
girişimler segmental çıkarılması ya da dekomprese edilmesi şeklindedir. Oksipital sinir bazen tek başına rezeke edilmekte, bazen semispinalis capitis kası ve oblik capitis inferior kası parsiyel rezeke edilmekte,
bazen de oksipital arter ligasyonu ile birlikte yapılmaktadır. Tüm bu cerrahi yöntemler potansiyel geri dönüşümsüz komplikasyonlara yol açabilir. Cerrahi sonrası ağrıların dirençli hale gelmesi ve cerrahi uygulanan
sinirde daha sonra gelişen nöropatik ağrı sık başvuru sebeplerindendir.
Ağrılar direnç kazandığında, migren sebebiyle yaşam kalitesi etkilenmiş
olan hasta için daha zor bir sürece girilmiş olur.

Dirençli kronik migren
olgularında öne sürülmekte
ancak kanıta dayalı tıp
açısından güvenirliliği netlik
kazanmamıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bu yöntem kronik migren olgularının
tedavisinde kabul edilerek uygulanan yöntemler arasında yer almamaktadır. Cerrahi uygulama tekniklerinin hiçbirinin tedavi kılavuzlarında yeri yoktur.

219

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

AKUPUNKTUR

Atak tedavisinde etkili
olabilir. Ancak profilakside
etkili olduğunu gösteren
veri bulunmamaktadır. Etkin
tedavilere alternatif değildir.

Akupunktur, ağrı üzerine ampirik etkileri olan eski bir uygulamadır. Geleneksel Çin akupunkturunun tarihi milattan önceye dayanmaktadır.
Vücuttaki belirli noktalara iğne batırılarak gerçekleştirilir. Analjezik etkisi kapı kontrol teorisi ve endorfin sekresyon teorisi ile açıklanmaktadır.
Akupunktur noktasının uyarılması sonucu analjezinin meydana gelmesi, dorsal periakuaduktal gri bölgede ve beyin sapı retiküler formasyonunda nöral aktivitenin inhibe olmasına bağlanmış ve analjezinin, hipofizin çıkarılması ve üçüncü ventrikül içine beta endorfin uygulanmasıyla
etkisini kaybettiği gözlenmiştir. Migrende bu ve benzeri yolaklarla atak
esnasında ağrıyı azaltması mümkün olabilir, ancak etkinliği kesin olarak
kanıtlanmış tedavilere alternatif olarak değerlendirilmemelidir.
Akupunktur tedavi yöntemi migren olgularında atak tedavisi sırasında analjezik etki gösterebilir ve kullanılabilir, ancak profilaktik tedavide faydalı olduğu yönünde çalışmalar çoğunlukla istatistiksel olarak
anlamlı değildir.

KURU IĞNE (İNTRAMUSKÜLER STIMÜLASYON)
Migrende tetik nokta
saptanmış ise tetik
noktalara enjeksiyon
önerilmektedir.

Kuru iğne tekniği akupunktura benzetilse de farklı bir yöntemdir. Benzetilmesinin sebebi ise intramusküler stimülasyon (IMS) esnasında
akupunktur iğnelerinin kullanılıyor olmasıdır. Akupunktur için vücutta belirli noktalar olup buralara uygulama yapılırken IMS’de muayene
sonucu saptanan tetik noktalara iğne batırılır. Kuru iğnenin etkinliği
birçok kas-iskelet sistemi hastalıklarında kanıtlanmış olsa da migrende faydalı olduğu gösterilmemiştir. Migren olgularında tedavi seçeneği
olarak düşünülmemelidir.
Tetik nokta enjeksiyonu (Trigger point injections): Tetik noktalar
nöromüsküler bileşkede asetilkolinin aşırı salınmasına yol açan motor
son plakların anormal depolarizasyonunun bir sonucu olarak oluşur.
Uzun süre kontrakte kaslar kasta kısalmaya, hipoksi ve metabolit birikimine yol açar. Aktif tetik noktalarda substance P, CGRP ve bradikinin
gibi aljezik proinflamatuvar moleküller saptanmıştır. Trapezius, splenius capitis, levator scapula, temporal, ve sternokleidomastoid kaslar
tetik noktaların en sık görüldüğü kaslardır. Bu kaslardaki tetik noktalar
nedeniyle baş, boyun ve yüzde ağrıyla prezente miyofasiyal ağrı sendromu ortaya çıkabilir. Trigger point injections için lokal anestezikler,
kortikosteroid veya botilinium toksin kullanılabilir. İşlem için kontrendikasyonlar; lokal veya sistemik bir enfeksiyon, enjeksiyon bölgesinin
çevresinde açık bir yara veya alerjik reaksiyonların öyküsü olarak listelenebilir.
Primer başağrıları ve miyofasiyal ağrı birlikteliği sık görülmekte ve
bu tetik noktalara uygulanan enjeksiyonlar ağrıyı belirgin azaltmakta-
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dır. Migren hastalarında da çeşitli çalışmalarda
tetik nokta varlığı ve bu noktalara uygulanan
enjeksiyonların ağrı sıklığı ve şiddetinde azalma
sağladığını göstermiştir. Bu yüzden migren hastası muayene edildiğinde başağrılarına ek olarak
saptanan tetik noktalara enjeksiyon yapılması
önerilmektedir.
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Başağrısı
Tedavisinde İlaç
Etkileşimleri
Başak KARAKURUM GÖKSEL1

GİRİŞ
İki ilaç bir arada kullanıldığında, kullanılan ilaçlardan birisinin farmakolojik etkisinin diğeri tarafından değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan
durum “ilaç-ilaç etkileşmesi” olarak tanımlanmaktadır. Migren ve diğer
primer baş ağrılarında farmakolojik tedavi yöntemlerini uygularken ilaç
etkileşimlerine dikkat etmek gerekmektedir. Bunun sonucunda ilaçların etkisizliği, yan etkileri ve beraber kullanımlarındaki sakıncalar azalır.
İlaç etkileşmelerinin yaygın olmasının en önemli nedeni aynı anda
çoklu ilaç kullanımıdır. İlaçların birbiri ile etkileşimleri farmasötik, farmako-kinetik veya farmako-dinamik olabilir.

İlaç etkileşmelerinin yaygın
olmasının en önemli
nedeni aynı anda çoklu ilaç
kullanımıdır.

Farmasötik etkileşim: Bu durum parenteral tedavi kullanımlarında ilaç
çözeltileri karıştırılması ile olabilir. Bu nedenle beraber kullanılacak çözeltiler
kontrollü verilmelidir. Örneğin diazepam grubu hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Farmako-kinetik: Bu düzeyde etkileşimler absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve itrah düzeyinde olmak üzere dört farklı etkileşme şeklini
içermektedir.
Absorbsiyon: Mide pH sında artma (proton pompa inhibitörleri, H2
reseptör antagonistleri kullanımı) durumunda diazepam, aspirin furasemid, enterik kaplı preparatların emilimi artar. Bağırsakta P-glikoprotein ve CYP3A4 ile etkileşim olur. Ayrıca intestinal floranın değişmesi
(antibiyotikler vs ile) ile etkileşim olabilir.
1
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Dağılım: Proteine bağlanma bölgesi için yarışma durumunda bir ilaç
diğer ilacın etkisini değiştirebilmektedir.
Metabolizma: Karaciğer kan akımında değişme, karaciğer enzim kapasitesinde değişme (CYP enzim ilişkili) ile ilişkilidir.
Eliminasyon: Aynı taşıyıcı plazma proteinine bağlanma, glomerüler
filtrasyon hızı, idrar PH’sı, proksimal tübül epitelinde P-glikoprotein ile
etkilenmektedir.
Başağrısının tedavisinde
kullandığımız ilaçların
etkileşimlerinin ana
mekanizması sitokrom p450
(CYP) sistemi üzerindendir.
CYP izo-enzimlerinin
büyük kısmı karaciğerde
metabolize olur. Migren
tedavisinde kullanılan
ilaçların büyük kısmı
CYP 1A2, CYP 2C19, CYP
2D6, CYP 2E1 ve CYP 3A4
enzimleri ile metabolize
olur.

Başağrısının tedavisinde kullandığımız ilaçların etkileşimlerinin ana
mekanizması sitokrom p450 (CYP) sistemi üzerinden olmaktadır. CYP
izo-enzimlerinin büyük kısmı karaciğerde metabolize olur. İlaç metabolizmasından CYP1, CYP2 ve CYP3 (CYP450 alt grupları) enzimleri sorumludur. Migren tedavisinde kullanılan ilaçların büyük kısmı CYP 1A2, CYP
2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 ve CYP 3A4 enzimleri ile metabolize olur.
CYP izoenzim indikatörü ilaçlar CYP aktivitesini arttırırken, CYP izoenzim inhibitörü ilaçlar CYP aktivitesini azaltır. İnhibitör ve substrat
olan ilaçlar beraber kullanılırsa CYP substratı olan ilaç temizlenemez,
yan etkisi ve toksisitesi artar.
Bu yazıda migrenin atak ve koruyucu tedavisinde kullanılan ilaçlarının etkileşimleri üzerinde durulacaktır.

MİGREN VE DİĞER BAŞ AĞRILARINDA SIK
KULLANILAN ATAK TEDAVİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar
Triptanlar
Ditanlar
Gepantlar
Ergo deriveleri
Anti-emetikler

1)Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)
1a. Siklooksijenaz (COX) inhibitörü olan bu ilaçlar prostaglandinle uyarılan vazodilatasyonu önleyerek böbreklere gelen kan akımını azaltır ve
nefrotoksiktir. Diğer nefrotoksik ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Aldosteron antagonsitleri (spironolakton gibi) gastrik veya duedenal
erozyon yaparak gastrointestinal kanama riskini arttırır. Bu ajanlar NSAİİ
ile beraber alındığı zaman GIS kanama riski artar. Uzun süre aldosteron
antagonsitleri alacak olan hastalarda kronik beraber kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca kronik NSAİİ kullananlarda ve yaşlılarda diüretikler kullanılacağı zaman volüm kaybı artacağından dikkatli olunmalıdır (Tablo 1).
1b. NSAİİ prostaglandin ve trombosit agregasyonunu inhibe ederek
kanama riskini arttırmaktadır. Antikoagülanlarla kullanımlarında INR
monitorizasyonu yapılmalıdır (Tablo 1).
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Tablo 1: NSAİİ ilaç etkileşimleri
BİRLİKTE KULLANILAN İLAÇLAR
Diüretikler
ACEİ
Antikoagülanlar
SSRI

ETKİ
Nefrotoksik
Kanama riski artar

1c. NSAİİ renal renin sekresyonunu azaltır, anjiyotensin-II ile indukte
olan aldosteron sekresyonunda düşmeye yol açarak potasyum atılımını
azaltır. Bunun sonucunda hiperkalemi riski artar. Anjiyotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri ve /veya anjiyotensin reseptör blokerleri
(ARB) ile kullanımlarında (özellikle yaşlı hastalarda ve kronik kullanımlarda) potasyum düzeyi takibi yapılmalıdır (Tablo 1). Ayrıca renal prostaglandinlerin inhibisyonu ve artan sıvı tutulumu nedeniyle NSAİİ kan
basıncında artışa neden olabilir.
1d. Serotonin geri alım inhibitörleri platelet agregasyonunu ve kanama zamanını uzatır. NSAİİ ile kronik kullanımlarında kanama riski açısından dikkatli olmalıdır (Tablo 1).
1e. NSAİİ grubundaki selektif COX-2 inhibitörleri ve lityumun beraber kullanımı, lityumun toksik etkilerini arttırabilmektedir. Mekanizması açık olmamakla beraber, NSAİİ’nin neden olduğu renal prostoglandinlerin inhibisyonunun renal lityum atılımını azaltmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
1f. NSAİİ’ler methotreksatın renal eliminasyonunu inhibe ederek serum konsantrasyonun arttırabilirler.
1g. NSAİİ, renal prostosiklin sentezini inhibe ederek siklosporinin
nefrotoksitesini arttırabilirler.
NSAİİ’lerın bazı alt tiplerinin diğer ilaçlarla etkileşimleri aşağıdaki
gibidir: (Tablo 2)
CYP2C9 substratı olan NSAİİ (Diklofenak, Naproksen, İbuprofen), CYP2C9 inhibitörleriyle (Fluoksetin, Paroksetin, Gingko biloba, Yaban mersini/kızılcık suyu) uzun süre beraber kullanılırsa NSAİİ’lerin yan etkisi artar.
Indometazin: Diğer NSAİİ’lerden farklı olarak bazı trigemino-vasküler baş ağrılarında profilakside kullanılmaktadır. İndometazin gibi
ibuprofen ve naproksen trigeminal sinirin elektriksel ateşlenmesine
inhibitör etki yaparlar. Ancak indometazin farklı olarak nitrik oksit ile
ateşlenmeyi de azaltmaktadır. Bu mekanizma özellikle hemikrania continua ve paroksismal hemikraniada etkinliğini sağlamaktadır. Bu başağrısı gruplarında indometazinin kronik kullanımı gerektiği için ilaç etkileşimi önem kazanmaktadır.
İndometazin arteriyel tansiyonu 5 mm Hg arttırabilmektedir. Bu nedenle anti-hipertansiflerin etkinliğini azaltabilmektedir.

İndometazin arteriyel
tansiyonu 5 mm
Hg arttırabilir.Antihipertansiflerin etkinliğini
azaltabilmektedir.
indometazin duyarlı
başağrılarında uzun
süre kullanılabilir, ilaç
etkileşimlerine dikkat
edilmelidir
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Tablo 2: NSAİİ’lerın bazı alt tiplerinin diğer ilaçlarla etkileşimleri
NSAİİ

Birlikte Kullanılan İlaç

Diklofenak
Naproksen
ibuprofen

Fluoksetin
Paroksetin
Gingko biloba
Yaban mersini/kızılcık suyu
Topiramat

İndometazin
İndometazin

Omeprazol
Esomeprazol
Lansoprazol

Sonuç
NSAİİ YAN ETKİLERİ ARTAR

NEFROTOKSİK
İNDOMETAZİNİN YAN ETKİLERİ ARTAR
İNDOMETAZİNİN YAN ETKİSİ ARTAR

İndometazin CYP2C19 substratı, topiramat kuvvetli CYP2C19 inhibitörüdür. Beraber kullanımlarında indometazinin gastrointestinal kanama ve renal toksisite riski artar. Ayrıca indometazinin nefrotoksik etkisi, topiramatın metabolik asidoz ve nefrolitiazis yan etkisiyle birleşince
artabilir. Bu nedenle uzun süre beraber kullanımlarından kaçınılmalıdır.
İndometazin CYP2C19/CYP2C9 substratı olup kuvvetli CYP2C19 inhibitörü olan omeprazol, esomeprazol, lansoprazol ile beraber kullanıldığında indometazinin gastrointestinal kanama riski ve renal toksisitesi
artar. Bu etkileşimden dolayı indometazinin yanında ihtiyaç halinde
zayıf CYP2C19 inhibitörleri (pantoprazol ve rabeprozol) önerilmektedir.
İndometazin, proteine yüksek oranda bağlandığı için diğer proteine
bağlanan ilaçlarla (anti-koagülanlar, fenitoin, salisilat, sulfanamidleri
sulfanilüre) etkileşebilir.

2) Triptanlar
Bu grup ilaçların etkileşimi iki ayrı başlıkta incelenecektir;
Triptanlar MAO inhibitörleri,
ve SSRI ile kullanılırken
dikkat edilmelidir. ergolarla
birlikte kullanılmamalıdır.

1-Tüm triptanların etkileştiği ilaçlar:
a)Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ): Triptanlar MAO-A ile
metabolize olur, MAOİ (Fenelzin Transilpromin) ile beraber kullanılınca
triptanların kanda düzeyi, dolayısıyla toksik etkisi artar. MAOİ alanlarda
tercih edilecek triptanlar; eletriptan (CYP 3A4 ile metabolize olur) veya
almotriptan (pek çok metabolik degradasyonu var) olabilir.
b) Ergo deriveleri: Triptanlar ve ergo derivelerinin her ikisi de vazokonstriktör olduğu için beraber kullanılmamalıdır. Mutlaka kullanılması
gerekiyorsa ikisi arasında 24 saatten az süre olmamalıdır.
c) Selektif serotonin gerialım inhibitörü ilaçlar (SSRI): FDA (Food
and Drug Administration) triptanlar ve SSRI beraber kullanımında serotonerjik sendrom oluşumu açısından uyarmaktadır. Ancak pratikte
bu tabloyla çok karşılaşılmamaktadır. Bunun nedeni triptanların 5HT1B/1D reseptörü üzerinden, SSRI grubunun ise 5HT1A/5HT2 reseptör-
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leri üzerinden etki göstermeleridir. Ancak triptanlar CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin ve paroksetin) ile kullanılıyorsa triptan doz ayarlanması
gerekebilir.
2- Triptanların bazı alt tiplerinin diğer ilaçlarla etkileşimleri aşağıdaki gibidir:
a) Rizatriptan: Propranololle beraber kullanıldığında serum konsantrasyonu artar. Beraber kullanımlarının gerektiği durumlarda farklı
triptan seçilmeli veya rizatriptan daha düşük dozlarda verilmelidir.
b) Eletriptan: CYP3A4 substratıdır. CYP3A4 inhibitörleriyle (klaritromisin, azol ajanlar, anti-retroviral ajanlar, verapamil, greyfurt suyu)
beraber kullanımlarından kaçınılmalıdır. Ayrıca eletriptanın proteine
bağlanma oranı yüksektir ve çoklu medikasyonda başka triptanlar tercih edilmelidir.
c) Frovatriptan: CYP1A2 substratı olup, CYP1A2 inhibitörleri (verapamil, fluvaksamin, kinolonlar) ile kullanıldığı zaman yan etkisi artar, bu
nedenle beraber kullanımından kaçınılmalıdır.
d) Zolmitriptan: CYP1A2 zolmitriptanın yaklaşık yüzde 50’sini parçalar. CYP1A2 ayrıca simetidin, fluvoksamin ve siprofloksasin , levofloksasin ve norfloksasin gibi kinolonları da parçalar. Bu ilaçlar zolmitriptan
ile birlikte alındığında kandaki zolmitriptan miktarını yükseltirler. Bu
durumda zolmitriptan 2.5 mg olarak kullanılması önerilir.

3) Ditanlar
Serotonin 1 F reseptör agonisti olan bu ilaçlar atak tedavisinde kullanılmaktadır. Lasmitidan: Primer olarak CYP ile metabolize olmaz, bu nedenle ilaç etkileşimi kısıtlıdır. Triptanlarla kullanılacağı zaman özellikle
kardiyo-vasküler yan etki açısından dikkatli olmak gerekir.

Ditanların ilaç etkileşimi
diğer serotonin
agonistlerine göre daha
sınırlıdır.

4) Gepantlar
CGRP reseptör antagonisti olan bu ilaçlar migren atak tedavisinde kullanılmaktadır. Gepantlar (Rimegepant ve Ubrogepant) esas olarak CYP3A4 ile metabolize olduğundan bu enzim ile metabolize olan ilaçlarla
etkileşir. Ayrıca BCRP (breast cancer–resistance protein) ve P-glikoproteinin substratıdır. BCRP inhibitörleri (e.g., verapamil, itraconazole, novobiocin) ile alındığında gepantların kanda düzeyi artar.
Rimegepantla itrakenazol, flukanazol beraber kullanıldığında rimegepant kan düzeyi artar. Rimegepantla rifampisin kullanıldığında rimegepant kan düzeyi azalır.
Ubrogepantla kinidin, karvedilol, verapamil, ciproflokasasin, siklosporin, klaritromisin, ketakanazol beraber kullanıldığında ubrogepant etkinliği artar. Ubrogepantla rifampin, fenitoin, barbütürat kullanıldığında ubrogepant etkinliği azalır.
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Tablo 3: Triptanlarla ilaç etkileşimleri
TRİPTANLARLA BİRLİKTE KULLANILAN İLAÇLAR

ETKİ

MAOİ
ERGO DERİVELERİ
SSRI

Triptan yan etkisi artar
Vazokonstrüksiyon artar
Serotonin sendromu riski artar

Tablo 4: Bazı triptanların diğer ilaçlarla etkileşimi
TRİPTANLAR

Birlikte Kullanılan İlaçlar

Sonuç

Rizatriptan

Propranolol

Rizatriptan yan etkisi artar

Eletriptan

Klaritromisin
Azol ajanlar
Verapamil
Verapamil
Fluvaksamin
Kinolon

Eletriptanın yan etkisi artar

Frovatriptan

5) Ergo Deriveleri
Ergo deriveleri, 5HT1B/5HT1D,5HT1A, 5HT1F VE
5HT2 reseptörlerine etkileri yanında adrenerjik
ve dopaminerjik etkisi de olduğu için ilaç etkileşimi fazladır. Bu nedenle triptanlara göre daha
çok ilaç etkileşimine girer.
Ergo deriveleri; α-1 agonistler (midodrine),
ß-blokörler, klaritromisin ve ketakenazol, serotonin agonistleri ve SSRI-SNRI beraber kullanılmamalıdır.

6) Antiemetikler
Migren atağında en sık kullanılan anti-emetikler: benzamidler (metoklopramid), fenotiazinler
(proklorperazin, klorpromazin, prometezin) ve
butrifenonlar olup bu nöroleptik grubu ilaçlar
QT uzaması yapabildiğinden diğer QT uzatan
ilaçlarla kullanılmamalıdır. Bu grup ilaçlar trisiklik antidepresanlar (TSAD), SSRI, seratonin
noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI), trazadon, mirtazapin gibi ilaçlarla beraber kullanılırsa
ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir.
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Frovatriptanın yan etkisi artar

PRİMER BAŞAĞRISI
PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN
İLAÇLAR
1-ANTİDEPRESANLAR VE PSİKİYATRİ İLAÇLARI
1a) Trisiklik antidepresanlar (TSAD)
1b) Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)
1c) Serotonin-Noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI)
1d) Lityum
2-ANTİEPİLEPTİKLER
2a) Topiramat
2b) Valproik asit
2c) Karbamazepin
2d) Gabapentin, Pregabalin
3-ANTİHİPERTANSİFLER
3a) Beta blokörler
3b) Ca kanal blokörleri: Verapamil, flunarizin
3c) ACEİ/ARB
4-MONOKLONAL ANTİKORLAR

Başağrısı Tedavisinde İlaç Etkileşimleri

1-Antidepresanlar
1a) Trisiklik antidepresanlar
Bu grup ilaçlardan amitriptilin, klomipramin,
imipramin başağrısı tedavisinde kullanılmaktadır. TSAD’ler CYP2D6 ile metabolize edilirler. Pek
çok ilaç bu yolla metabolize olduğu için ilaç etkileşimi fazladır.
• TSAD ilaçlar serotonin ve norepinefrini inhibe eder. SSRI/SNRI/MAOİ ile beraber kullanılırsa serotenerjik sendrom riski artar.
• TSAD ilaçlar norepinefrin geri alımını inhibe
ettiği için adrenerjik ajanlarla (klonidin) beraber kullanımından da kaçınmalıdır.
• TSAD ilaçlar CYP2D6 substratı, bupropion ise
CYP2D6 inhibitörüdür. Beraber kullanımları
TSAD toksisitesine yol açabileceğinden sınırlandırılmalıdır.
• TSAD ve opioidlerin beraber kullanımında
opioidlerin santal sinir sistemine depresif etkisi potansiyalize olur ve opioidlerin nöbeti
potansiyalize edici etkisi artar.
• TSAD ve barbitüratlar beraber kullanımlarında sedatizan etkiler artar. Barbitüratlar TSAD
ilaçların metabolizmasını arttırır ve teropatik
etkisinin azalmasına yol açabilir.
• TSAD ve santral etkili kas gevşeticiler beraber
kullanımlarında sedasyon artar.
• TSAD’lerin antikolinerjik yan etkileri olduğundan antikolinerjik etkili ilaçlarla kullanımından kaçınılmalıdır.
• Lityum TSAD’lerin toksisitesini artırır serotonerjik sendrom riskini arttırır, bu nedenle
beraber kullanımından kaçınılmalıdır.
• TSAD ve st john’s wort (sarı kantron) aynı
CYP yolunu kullanır. Beraber kullanımlarından kaçınılmalıdır.
• TSAD alkolle beraber kullanıldığında antidepresan etkinliği azalırken sedatif etkileri artar.
• TSAD simetidinle beraber kullanıldığında
TSAD kan düzeyi ve yan etkileri artar.

1b) Serotonin geri alım inhibitörleri
Tüm SSRI’lar için;

• Alkol, benzodiazepinler, anti-histaminikler,
anti-psikotikler ile kullanıldığında SSS sedasyon etkileri artar.
• Warfarin ile kullanıldığında INR yüksekliği artar
• SSRI ‘lar epileptik nöbet eşiğini düşürür.
• NSAİİ ile beraber kullanıldığında kanama riski
artar.
• MAOİ ile kullanıldığında hipertansiyon riski
artar.
• Klozapin, haloperidol ve risperidon gibi anti-psikotiklerin plasma konsatrasyonunu arttırır.
SSRI alt gruplarına göre bakıldığında;
• Fluoksetin ve Paroksetin kuvvetli CYP inhibitörü olduğu için en yüksek ilaç etkileşimine
sahiplerdir. Sitalopram ve essitalopram daha
az potent CYP inhibitörü olduklarından çoklu
ilaç kullanımlarında tercih edilebilir. Ancak
bu ilaçların 40 mg> de QT uzaması yaptığını
unutmamak gerekir. Sertralinin doz bağımlı
CYP inhibitör etkisi vardır. Doz 200 mg /gün
üstünde olunca QT üzerine etkisi sitalopram/
esisitalopram ile benzerdir.
• SSRI (Fluoksetin, Paroksetin,>200 mg sertralin) CYP2D6 inhibitörü olup, kodeinli ilaçlarla
beraber kullanıldıklarında kodeinin aktif metaboliti morfine dönüşümünü engeller.
• SSRI (fluoksetin, paroksetin, sertralin) CYP3A4 inhibitörü, karbamazepin ve fenitoin
CYP3A4 substratıdır. Beraber kullanımlarında
karbamazepin ve fenitoinin toksitesi artar.
SSRI ve karbamazepin gerekliliği durumda
okskarbazepin gibi CYP2C19 üzerine daha az
potent olan ilaç kullanılabilir. Bunun yanında
essitalopram/sitalopram gibi daha az CYP3A4
inhibitör etkili ilaçlar kullanılabilir.
• Fluoksetin ve paroksetin metaoprolol ve
propranololle kullanıldığında bu ilaçların bradikardi etkisinin artmasına yol açar.

1c) Serotonin-Noradrenalin geri alım
inhibitörleri (SNRI)
• SNRI, CYP yolunda daha az potent inhibitör
etkilidir. Bu nedenle ilaç etkileşimleri daha
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•

•

•

•

azdır. Noradrenalin reuptake inhibisyonuna
bağlı etkileşimler olabilir.
SNRI ve adrenerjik ajanlar (klonidin,epinefrin,amfetamin,kokain vs) beraber kullanıldıklarında adrenerjik yan etkiler artar.
Alkol SNRI’ların potansiyel toksitesini artırır.
Bu grup ilaçlar kullananlarda alkol sınırlandırılmalıdır.
Duloksetin CYP1A2 subtstratı, verapamil CYP1A2 inhibitörüdür. Beraber kullanımlarında
duloksetinin kanda konsantrasyonu ve yan
etkisi artar. Bu kombinasyonda tedavi modifikasyonu gerekebilir.
Venlafaksin CYP2D6, CYP3A4 izoenzimlerini
kullanır, antipsikotiklerden risperidon ve haloperidolün ve metoprololün kanda düzeyini
yükseltir.
SSRI/SNRI ve SEROTONERJİK SENDROM

• Serotonerjik sendrom potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum olup, postsinaptik
5HT1A ve 5HT2A reseptörlerinin artmış stimülasyonu ile oluşmaktadır.
• SSRI /SNRI’ların şu ilaçlarla kombinasyonlarda serotonerjik sendrom riski artar:
• MAOİ
• Opioidler, Tramadol
• TSAD
• Lityum
• Amfetamin, kokain
• St-john’s wort: sarı kantron

1d) Lityum
Lityum, dirençli küme baş ağrılarında tedavi
seçeneğidir. En yaygın ilaç-ilaç etkileşimleri farmako-kinetiktir. Lityum iyonu, gastrointestinal
kanalda geniş ölçüde emilir. Serum konsantrasyonlarının ana belirleyicisi böbrek atılımıdır, bu
nedenle ana ilaç etkileşimleri, birlikte uygulanan
ilaçlar böbrek fonksiyonunu değiştirdiğinde ortaya çıkar.
Lityumun kanda konsantrasyonunu arttırabilecek ilaçlar: SSRI, NSAİİ, ACE inhibitör, AII
reseptör antagonisti, diüretikler (tiazid, spiro230

nolakton, furasemid), metranidazol, tetrasiklin,
topiramattır.
Lityumun kanda konsantrasyonunu azaltabilecek ilaçlar: Teofilin, kafein, sodyum bikarbonat
ve sodyum klorid ürünleri, mannitol, asetezolamiddir.
Nöro-toksisiteye neden olabilecek veya şiddetlendirebilecek etkileşimler:
Anti-psikotikler (haloperidol,risperidon, klozapin, fenotiazin) beraber yüksek dozlarda ve
uzun süre kullanıldıklarında konfüzyon, letarji,
ekstrapiramidal semptomlar, miyoklonus yapabilir.
SSRI, sumatriptan, TSAD beraber kullanımlarında serotonin sendromuna yol açabilir.
Kalsiyum kanal blokörleri ile beraber uygulandığından ataksi, konfüzyon, somnolons gelişebilir. Doz azaltmak gerekebilir.
Karbamazepin fenitoin ile kullanıldığında dizziness, somnolons, konfüzyon, serebellar semptomlara neden olabilir.

2) Antiepileptikler
2a) Topiramat
• Topiramat ve karbonik anhidraz inhibitörleri
beraber kullanımında metabolik asidoz riski
artar. Yorgunluk, kognitif bozulma, aritmi,
böbrek taşı riski açısından dikkatli olunmalıdır.
• Topiramat 200 mg’ın üstündeki dozlarda oral
kontraseptiflerle östrojen ve progesteronun
serum konsantrasyonunu azaltacak şekilde
etkileşime girer.
• Topiramat ve metformin birlikte kullanımında metabolik asidoz riski artar. Topiramat
metforminin yan etkilerini arttırır.
• Topiramat ve karbamazepin beraber kullanımında topiramatın serum konsantrasyonu
azalır, topiramata doz eklemesi gerekebilir.
• Topiramat aripiprazolün konsantrasyonunu
azaltır, kombinasyon tedavisi kullananlarda
doz ayarlaması gereklidir.

Başağrısı Tedavisinde İlaç Etkileşimleri

• Alkol topiramatın serum konsantrasyonunu
arttırır ve SSS depresyon etkisini potansiyalize eder.

2b) Valproik asit (VPA)
Valproik asitin diğer migren ilaçlarıyla etkileşimi
azdır. Daha çok diğer anti-epileptiklerle etkileşim göstermektedir.

Ayrıca KBZ, artemether/lumefantrin, boceprevir,belirli kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin,
nimodipin gibi), nefazodon, anti-retroviraller,
ranolazin, statinler, lamotrijin, takrolimus, sirolimus, ketiapin, prednizolonun kan düzeylerini de
düşürür.

2d) Gabapentin ve Pregabalin

Başağrısı tedavisinde kullanılan diğer anti-epileptik ilaçlarla etkileşimine bakacak olursak,
VPA lamotrijinin yan etkilerini artırır. Beraber
kullanımlarda lamotrijinin dozunu %50 oranında
azaltmak gerekmektedir. VPA karbamazepinle
beraber kullanıldığında karbamazepinin aktif
metabolitlerinin dolayısıyla toksitesinin artmasına yol açar. Karbamazepin ise VPA’in serum konsantrasyonunu düşürür.

Gabapentin/Pregabalin hepatik enzim ve plasma etkileşiminde bulunmamaktadır. Kodein,
alkol, benzodiazepin, anti-histaminik gibi GABA
üzerinden etkili ilaç ve maddelerle kullanıldıklarında SSS depresyon etkisi artar ayrıca yüksek
dozlarda kullanıldıklarında solunum depresyonu
ve komaya kadar giden tablolara neden olabilir.
GBP ve PGB beraber kullanımı da GABA’erjik yan
etkiler artar.

2c) Karbamazepin

3) Antihipertansifler

Karbamazepin (KBZ), CYP450 enzim indüktörüdür. CYP1A2, CYP2C9 veya CYP3A4 yoluyla metabolizmaya giren veya P-glikoprotein taşıyıcısı
için bir substrat olan herhangi bir ilacın, KBZ uygulamasından etkilenmesi muhtemeldir.

3a) Beta blokörler

KBZ ilaç etkileşimi fazladır. KBZ ve lamotrijinin birlikte kullanımı HLAB1502 allelini birlikte
taşıyan kişilerde Steven-Johnson sendromu gibi
ölümcül durumlara neden olabilir. Kanda KBZ
düzeyinin artışına yol açan ilaçlar: Simetidin, danazol, makrolidler, diltiazem, fluoksetin, fluvaksamin, greyfurt suyu, flukanazol, itrakenazaol,
verapamil
Kanda KBZ düzeyinin düşmesine yol açan
ilaçlar: Fenitoin, valproat, fenobarbital, rifampin, St John’s wort
KBZ OKS’lerin kanda düzeyini düşürür ve istenmeyen gebelikler açısından dikkatli olmak
gerekir.
Direkt oral antikoagülanların (apixaban, rivaroxaban gibi) ve warfarinin kan seviyesini düşürür ve etkinliğini azaltır.

Periferdeki beta adrenerjik reseptörler üzerinde etkilidir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlarla
daha az etkileşime girer Beta blokörler ergo türevlerinin vazokonstriktör etkisini arttırır.
Propranolol CYP1A2, CYP2D6, CYP2C19 enzimlerini kullanır. Zolmitriptan ve rizatriptanın
kanda düzeyini arttırır, bu nedenle yan etkilerinin artacağı açısından tedbirli olunmalı, bu tirptanların daha düşük dozları kullanılmalıdır.
Aynı CYP yolları üzerinden kanda diazepamın
da dozu artar, sedasyon etkisi artabilir. Warfarin
ve teofilinin kan düzeyleri artar. Bazı statinlerin
(lovastatin, pravastatin) etkinliği ise propranolle
beraber kullanılınca azalır.

3b) Kalsiyum kanal blokörleri
Verapamil geniş CYP alt grupları (CYP3A4, CYP3A5 CYP1A2ve CYP2C63) ile metobolize olduğu
için ilaç etkileşimi fazladır.
Verapamil karbamazepinin konsantrasyonunu arttırır. Karbamazepin verapamilin kan düzeyini düşürür. Bu nedenle beraber kullanımından
kaçınmalıdır.
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Verapamil beta blokörlerle kullanıldığı zaman
kardiyovasküler depresyon riskini arttırır.
Küme başağrısında yüksek dozlar kullanılması gerektiğinde PR intervalinde uzama ve atiryoventriküler blok yapabilir. Benzer etkili ilaçlarla
kullanıldığında EKG monitorizasyonu gerekir.
Ubrogepant P-glikoprotein/BCRP inhibitörlerinden olan verapamille birlikte alındığı zaman
ubrogepanta maruz kalma artabilir.
Verapamil CYP3A4, CYP3A5 CYP1A2ve CYP2C63 ile metobolize olur Aynı enzimle etkileşime giren statinler (simvastatin,Lovastatin, Atorvastatin), beta blokörler, metoprolol etkinliği
artar. Beraber kullanıldıklarında statinlerinlerin
yan etkileri artar.
Oksikodon CYP3A4 substratı, verapamil ise
CYP3A4 inhibitörüdür. Beraber kullanımlarında
oksikodonun toksik etkisi artar.
Ca kanal blokörlerinden flunarizinin ilaç etkileşimi:
Flunarizin: Yan etkilerinden dolayı migren tedavisinde kullanımı oldukça sınırlı olmakla beraber, kullanıldığında alkol ve trankilizanlarlardan
kaçınmak gerekir. SSRI, SNRI,metaprolol, valproik asit, gabapentin, zonisamid lityum, olanzapin,
lamotrijin, levatirasetam ile beraber kullanıldığında flunarizinin yan etkisi artar. Flunarizinin
teropatik etkisi pregabalinle kullanılınca azalır.

3c) ACEİ/ARB
Majör ilaç etkileşimi NSAİİ’lerle olmaktadır. Kronik beraber kullanımlarında nefrotoksik etki açısından dikkatli olunmalıdır.
Ayrıca diüretiklerle kullanıldığında dehidratasyona yol açabilir.

4. Monoklonal Antikorlar
CYP450 sistemi ile metabolize edilmez ve belirgin ilaç etkileşimi beklenmez. Ancak triptan ve
ditanlarla kullanıldığında kardiyo-vasküler yan
etki açısından dikkatli olmak gerekir.
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Migrenin
Kronikleşme
Süreci
Emel OĞUZ AKARSU1
Necdet KARLI2

GIRIŞ
Kronik Migren (KM), genel populasyonun ortalama % 1-5’ ini etkileyen,
engelleyici bir nörolojik hastalıktır. Üç aydan uzun zamandır ayda en
az 15 gün başağrısı ve ayda en az 8 gün migren karakterinde başağrısı
varlığı KM olarak sınıflanmaktadır[1]. Epizodik migren (EM) ile kıyaslandığında, yaygınlığı çok daha az olsa da ailesel, mesleki, sosyal ve akademik işlevsellik üzerine olumsuz etkileri çok daha fazladır.

KM, genel populasyonun
ortalama % 1-5’ ini etkiler.

Kronik migrenin sınıflamadaki yeri ve tanı ölçütleri zaman içinde değişim göstermiştir. İlk olarak 2004’te Uluslararası Başağrısı Bozuklukları
Sınıflandırması’nın (ICHD) ikinci baskısında KM, EM’den ayrıldı. Bu sınıflamada ilaç aşırı kullanımı KM sınıfına dahil edildi[2]. ICHD-2 kriterleri
2006 yılında revize edildi ve (ICHD-2R), KM migrenin bir komplikasyonu olarak sınıflanarak ilaç aşırı kullanımı durumunda KM tanısı dışlandı
[3]. Kısıtlılıkları nedeni ile ICHD-2 kriterleri 2013 yılında yeniden ICHD-3
beta kriterleri olarak revize edildi [4]. Bu sınıflamada KM komplikasyonlar alt başlığından kaldırılarak ayrı bir başlık altında sınıflandı ve ilaç aşırı
kullanımı olan hastalar eş zamanlı hem ilaç aşırı kullanımı ve hem de KM
tanılarına dahil edildi. Bu sınıflama ICHD-3’te de aynı şekilde kaldı[1].
Kronik migrenin altında yatan patofizyolojik mekanizmalar halen
net olarak aydınlatılamamıştır. Epizodik migrenin daha şiddetli ucunda
yer alan bir migren formu mu, migrenin bir komplikasyonu mu, yoksa
tamamen bağımsız bir başağrısı mı olduğu halen tartışmalıdır.
1
2
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EPİDEMİYOLOJİ

Ülkemizde kronik migren
prevalansı %1.7’dir.

Kronik migren kadınlarda ve
18-50 yaş aralığında daha
sıktır.

KM prevalansı tüm dünyada % 1 ile % 5 arasında değişmektedir[5-8]. Ülkemizde yapılan toplum temelli bir çalışmadan elde edilen veriler, migren sıklığının ülkemizde %16.4 olduğunu, bunun %10’unu KM hastalarının oluşturduğunu ve KM prevalansının %1.7 olduğunu göstermiştir[9].
Baykan ve ark. toplum temelli bir çalışmada 5 yıllık KM insidansını %
0.066 bulmuşlardır ancak, bu çalışma ICHD-II kriterlerine göre yapılmış
ve ilaç aşırı kullanımı olan hastalar KM sınıflamasına dahil edilmemiştir.
KM kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir ve prevalansı
18-50 yaş aralığında artmaktadır[10]. KM hastalarında eşlik eden komorbid durumların fazla olması ve ağrılı gün sayısının çokluğu nedeni
ile EM ile karşılaştırıldığında daha fazla kısıtlılığa yol açmaktadır. Migren
kısıtlılık ölçeği (MIDAS) ile yapılan çalışmalarda da KM hastalarında MIDAS ölçeklerinin ve kısıtlılığın EM hastalarına göre daha yüksek olduğu
gözlenmiştir[11]. Günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya ek olarak iş
gücü kaybı ve üretkenlikte azalmaya bağlı olarak sosyoekonomik kayba
da yol açar[10]. Ayrıca EM ile karşılaştırıldığında KM’i olan hastaların
sağlık bakım maliyetleri üç kat daha yüksektir[12].
Hem klinik temelli hem de toplum temelli çalışmalar, KM’li kişilerde
EM’ye göre daha yüksek bir tıbbi ve psikiyatrik komorbidite yükü olduğunu göstermiştir. KM’li hastalarda EM’li olanlara kıyasla depresyon, anksiyete ve kronik ağrıya sahip olma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu
saptanmıştır. Astım, bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum bozuklukları ve hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite
gibi kardiyak risk faktörleri KM’li kişilerde EM’e göre önemli ölçüde yüksektir[13, 14].

EM’li hastaların yıllık
yaklaşık %2.5’u KM’e
dönüşür

Kadın cinsiyet, başlangıçta
ağrı sıklığının fazla olması,
obezite, horlama ve diğer
uyku bozuklukları, aşırı
kafein alımı, allodini, düşük
sosyoekonomik düzey,
depresyon başta olmak üzere
psikiyatrik komorbiditeler,
migren ilaçlarının aşırı
kullanımı, eşlik eden diğer
ağrılı tablolar, baş ve
boyun travması migrenin
kronikleşmesinde bilinen risk
faktörleridir.
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MİGRENİN KRONİKLEŞMESİ İLE İLİŞKİLİ RİSK
FAKTÖRLERİ
EM’i olan hastaların takiplerinde yıllık olarak yaklaşık %2.5’luk kısmında KM’e dönüşüm izlemiştir [15]. KM için risk faktörleri; kadın cinsiyet, başlangıçta ağrı sıklığının fazla olması, obezite, horlama ve diğer
uyku bozuklukları, aşırı kafein alımı, allodini, düşük sosyoekonomik
düzey, depresyon başta olmak üzere psikiyatrik komorbiditeler, migren
ilaçlarının aşırı kullanımı, eşlik eden diğer ağrılı tablolar, baş ve boyun
travması olarak saptanmıştır[16-20]. Boşanma, evlilik veya iş değişikliği
gibi hastanın hayatındaki önemli yaşam değişiklikleri de KM’e dönüşüm
riskini arttırmaktadır[19].
EM’in KM’e dönüşmesinde etkili risk faktörlerinin incelendiği ülkemizde yapılan prospektif bir yıllık yüz yüze takip çalışmasında 180 hastanın 32’sinde takiplerde KM gelişmiştir (% 17.7). KM gelişmesinde düşük eğitim seviyesi, obezite, yüksek miktarda çay tüketimi (≥4 bardak/
gün), acılı ve baharatlı beslenme tarzı, yüksek başağrısı frekansı, uzun
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süreli başağrısı hikayesi, ilk değerlendirmede allodini varlığı ve fazla
miktarda semptomatik (analjezik) ilaç alınması migrenin kronikleşmesi
için anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur (Şekil 1)[21].

Önemli yaşam
değişiklikleri

Yüksek
miktarda
çay/kafein
tüketimi

Uyku
bozuklukları

Acılı ve
baharatlı
beslenme

Psikiyatrik
hastalıklar
(depresyon,
anksiyete
Kadın cinsiyet

İlaç aşırı
kullanımı

Yüksek baş
ağrısı frekansı

Düşük eğitim
seviyesi

Obezite

Allodini varlığı

Kronik
migren

Diğer ağrılı
tablolar

Şekil 1: Migrenin kronikleşmesinde rol oynayan faktörler

İlaç aşırı kullanımı KM için önemli ve modifiye edilebilir bir risk faktörüdür. İlaç aşırı kullanımının birliktelik gösterdiği KM’in prevalansı
toplum temelli çalışmalarda % 0.3-1.1 arasında değişmektedir[5]. KM
hastalarının yaklaşık yarısında ilaç aşırı kullanımı mevcuttur[22]. Bu nedenle KM hastasında mutlaka aşırı ilaç kullanımı sorgulanmalı ve ilaç
aşırı kullanımı varlığında tedavisi öncelikli olarak yapılmalıdır[23].
Migrenin kronikleşmesinde eşlik eden komorbid hastalıklar da
önemli rol oynar. KM’e dönüşüm için risk faktörü olan en sık komorbid
hastalık depresyondur[14]. Anksiyete bozuklukları KM’de EM’e göre
daha sık görülmektedir ve yaygın anksiyete varlığı da KM için risk faktörüdür[14].

Migrenin kronikleşmesinde
risk faktörü olan en
sık komorbid hastalık
depresyondur.

KM ile EM ilişkisi çift yönlüdür. Populasyon temelli bir çalışmada
KM’li 383 hasta takip edilmiş ve bu çalışmada hastaların %33.9’unun 2
yıl sonunda KM olarak kaldığı saptanmıştır. Hastaların %26.1’i EM’e dönüştüğü, %40’ının da takiplerde tanı değiştirdiği gözlenmiştir[23]. Yani
aslında migren zaman içinde kronikleşebilen ancak kronikleşmenin de
geri dönüşümlü olduğu dinamik bir tablodur. KM’in geri dönüşümü ile
ilişkili faktörler; başlangıçtaki başağrısı sıklığının az olması, allodininin
olmaması, profilaktik tedaviye uyumun iyi olması, ilaç aşırı kullanımının
kesilmesi ve fiziksel egzersizdir[18, 23].
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PATOFİZYOLOJİ
Migrenin kronikleşmesinde rol alan patofizyolojik mekanizmalar tam
olarak bilinmemektedir. KM’i olan hastaların duyusal eşiklerinin daha
düşük olabileceği ve migren ataklarına daha duyarlı olabilecekleri düşünülmektedir[24].
Periferik ve santral
sensitizasyonun migrenin
kronikleşmesinde suçlanan
ana mekanizmalardır.

Periferik ve santral sensitizasyon migrenin kronikleşmesinde suçlanan ana mekanizmalardır. Santral sensitizasyon sonucu oluşan kutanöz
allodininin KM’de EM’e göre daha sık olması santral sensitizasyonun
KM’deki rolünü kuvvetlendirmektedir. Santral sensitizasyon, trigeminal
duyusal nöronların ateşlenme eşiğinin düşmesi, spontan ateşlenmesi
ve zararsız uyaranlara yanıt olarak ateşlenmesi ile ilişkilidir. KM ile ilgili
çalışmalar kalsitonin geni ilişkili peptit (CGRP) ve VIP (vazoaktif intestinal peptit) gibi vazoaktif peptitlerin KM hastalarında EM ile karşılaştırıldığında daha yüksek seviyede bulunduğunu göstermiş ve bu durumun
trigeminal ve kranial otonomik sistemin aktivitesinde değişikliğe yol açtığı düşünülmüştür[24-26]. Ayrıca talamus, hipotalamus, somatosensoriyel ve anterior singulat korteks gibi ağrı yolaklarında yer alan beyin
bölgeleri de migrenin kronikleşmesinde önemli rollere sahiptir[27, 28].
KM’in patofizyolojisine ilişkin bilgiler görüntüleme yöntemlerinin
artması ve bu konudaki görüntüleme çalışmaları ile önemli ölçüde yol
kat etmiştir. Morfometrik çalışmalar KM’ de ağrı modülasyonunda rol
oynayan bazı bölgelerde değişiklikleri göstermiştir. KM hastalarında
kontrollere kıyasla beyin sapı, serebellum, bazal ganglionlar, amigdala, frontal, temporal ve oksipital alanları içeren gri madde değişiklikleri
saptanmıştır[29-31]. Kantitatif MR teknikleri ile migren hastalarında
periakuaduktal gri alanda (PGA), nukleus ruberde ve bazal ganglionlarda demir birikimi gösterilmiştir[32, 33]. Bu birikim daha yüksek atak
sıklığı ve daha uzun hastalık süresi ile ilişkilendirilmiştir. Tekrarlayan
atakların merkezi ağrı yolaklarında kümülatif etkilerinin olabileceği savunulmuştur ancak, prospektif çalışmalar bunu desteklememiştir[32,
34].
Başağrısı fazı sırasında ve dışında kronik migrenli hastalarda ponsta artmış bir serebral metabolizma da tanımlanmıştır [25, 27]. Epizo
dik migrene benzer şekilde, kronik migrende bu beyin sapı bölgesinin
disfonksiyonel aktivasyonu ve elektriksel suboksipital stimülasyondan
sonra değişmemesi, bu bölgenin migren atağı oluşumunda olduğu kadar kronik migrende de anahtar rolünü desteklemektedir.

Anterior hipotalamus kronik
migren patofizyolojisinde
önemli rol oynar.
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Pozitron pemisyon tomografisi (PET) ve fonksiyonel MR çalışmaları,
anterior hipotalamusun kronik migrenin patofizyolojisinde çok önemli
bir rol oynadığını düşündürmektedir[35-37]. İlaç aşırı kullanımı olan ve
olmayan kronik migren hastaları, kontrollere ve epizodik migrenli hastalara kıyasla, dinlenme durumunda ve trigeminal ağrılı stimülasyon ile
ön hipotalamusta seçici bir artış göstermiştir[35, 36, 38]. Fonksiyonel
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değişikliklerle birlikte, kronik migrenli hastalarda anterior hipotalamusun yapısal plastisitesi gösterilmiştir. Düşük hipotalamik hacmin (<1.43
ml), %81 duyarlılık ve %100 özgüllük ile kronik migren için iyi bir tanısal
doğruluğa sahip olduğu bir çalışmada gösterilmiştir[38].

TEDAVİ
KM hastalarını tedavi ederken bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir.
KM tedavisinde non-farmakolojik yöntemler, farmakolojik tedaviler ve
girişimsel tedaviler kullanılmaktadır.
Non-farmakolojik yöntemler:
Düzenli uyku, fiziksel aktivitenin arttırılması, düzenli beslenme, sıvı
tüketiminin arttırılması ve stres yönetimi gibi yaşam tarzında düzenlemeler tedavide önemli yer tutar. Kafein ve alkol gibi migren ataklarını
tetikleyicilerden kaçınmak önemlidir.

Farmakolojik tedaviler
KM’de birinci basamak tedavi farmakolojik tedavidir. KM’de kullanılan farmakolojik tedaviler EM’de kullanılan tedaviler ile benzerdir. Bir
hastada KM tanısı konulduğunda ilk olarak ilaç aşırı kullanımı mutlaka
sorgulanmalı ve ilk olarak ilaç aşırı kullanımının tedavisi sağlanmalıdır.
Koruyucu tedavinin seçimi hastanın komorbiditeleri göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. KM tedavisinde sık olarak kullanılan birinci
basamak medikal tedaviler: beta blokerler (propranolol), antiepileptik
tedaviler (valproat, topiramat), trisiklik antidepresanlar (amitriptilin),
kalsiyum kanal blokerleri (flunarizin)’dir.

Kronik migren tanısı
konulan hastalarda ilk
olarak ilaç aşırı kullanımı
sorgulanmalıdır.

İlaç aşırı kullanımının kesilmesi
KM hastasında ilaç aşırı kullanımı mevcut ise ilk olarak aşırı kullanımı olan semptomatik/akut tedavi kesilmelidir. Hasta yatırılarak veya
ayaktan sık poliklinik kontrolleri ile takip edilmelidir. Erken dönemde
gelişebilecek çekilme semptomları açısından hasta bilgilendirilmeli ve
ağrı kesici tedavileri almaması konusunda uyarılmalıdır. Bu dönemde
hastaya bol sıvı alımı önerilmeli ve komorbid durumları da gözönüne
alınarak uygun profilaktik tedavi başlanmalıdır[39]. Geçiş tedavisi döneminde steroid tedavisi başlanması ile ilgili literatürde fikir birliği yoktur[40-42]. Yine geçiş tedavisi için büyük oksipital sinir (GON) blokajı iyi
bir seçenektir[43].

Beta blokerler:
Beta blokerler içinde migren tedavisinde en sık propronolol ile ilgili çalışmalar mevcuttur. KM tedavisinde kanıt düzeyi düşük olmak ile birlikte, propranololun (80-120 mg/gün) ortalama başağrısı atak sayısını
azalttığı düşünülmektedir[44, 45]. En bilinen yan etkileri baş dönmesi,
yorgunluk, depresyon, ortostatik hipotansiyondur[44].
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Antiepileptik tedaviler:
Migrendeki hipereksitabilite halinin antiepileptikler ile baskılanması
prensibi ile migren profilaksisinde kullanılmaya başlanmıştır. Birden
fazla moleküler bölgeyi hedef alan antiepileptik ilaçların migren tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Topiramat voltaj kapılı kalsiyum
ve sodyum iyon kanallarını bloke eder, GABAerjik etkiyi güçlendirir
ve AMPA/Kainat glutamat reseptörlerini inhibe eder. Topiramat gibi,
valproik asit de migren sıklığını azaltmak için çoklu mekanizmalar aracılığıyla hareket eder. Glutamik asit dekarboksilaz aktivatörü ve GABA
transaminaz inhibitörüdür. Bu nedenle, GABA’nın yıkımını bloke eder
ve aksonal ve glial hücrelerde GABA seviyelerini arttırır. Ayrıca voltaja
bağlı sodyum ve T tipi kalsiyum iyon kanallarını bloke eder. Sıçanlarda
beyin dokularının valproat ile ön tedavisi nitrogliserin kaynaklı oksidatif
stresi azalttığı ve valproik asitin CGRP ve c-Fos ekspresyonlarını downregule ettiği bulunmuştur[44].
Topiramat, KM ve ilaç aşırı kullanımı olan hastalarda ile tercih edilebilecek etkin bir tedavidir[44]. Antimigren özelliği 100-200 mg/gün
dozundadır. Başlangıç dozu 25 mg’dır ve haftada bir 25 mg’lık artışlar
ile titrasyon yapılır. Doz artımı ile yan etkiler ortaya çıkabilir. Yan etki
ortaya çıkar ise doz arttırımı yapmadan önce semptomların kaybolması
beklenmelidir. En sık görülen yan etki parestezilerdir. Ayrıca iştah azalmasına bağlı kilo kaybı zayıf hastalarda kullanımını sınırlayabilir. Kelime
bulma güçlüğü ve böbrek taşı oluşumu da diğer yan etkileridir.
Valproik asit (500-1500 mg/gün) yan etki profili nedeni ile KM’nin
profilaktik tedavisinde nadiren tercih edilir[44]. Teratojenite nedeni ile
doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılamaması en büyük kısıtılılığıdır. Bunun dışında kilo alımı, saç dökülmesi, tremor, hepatotoksisite,
ilaç etkileşiminin fazla olması, trombositopeni, pansitopeni diğer sık
görülen yan etkilerdir.

Antidepresan tedaviler
Migrenin tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tek antidepresan, amitriptilindir. KM tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Antimigren etkisi, antidepresan etki ile korele değildir. Noradrenalin ile serotoninin
geri alım inhibitörüdür. Amitriptilinin ayrıca a2 agonistik etki ile ağrı
eşiğini arttırdığı düşünülmektedir. Ayrıca, uzun süreli amitriptilin kullanımı kortikal yayılan depresyonu baskılar. GABA-A reseptörlerini potansiyalize ederek GABA aracılı inhibisyonu arttırır[44].

Amitriptilin dışındaki
antidepresanlar migren
tedavisinde etkisizdir.
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Amitriptilinin depresyon tedavisinde belirtilenden daha düşük dozlarda migreni önlemede etkili olduğunu kanıtlamıştır. KM’e eşlik eden
depresyon var ise tedavide iyi bir seçenektir. Proflaktik dozu 25-150 mg
aralığında değişmektedir. Amitriptilin dışındaki antidepresanlar sadece
eşlik eden depresyon var ise onun tedavisinde kullanılabilir[46]. Migren tedavisinde etkisizdirler.
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Kalsiyum kanal blokerleri
En sık tercih edilen kalsiyum kanal blokerin flunarizindir. Flunarizin
5-10 mg’lık dozlarda kullanılır. Ancak yan etkilerinden dolayı KM proflaksisinde dolayı kullanımı oldukça sınırlıdır[46].

CGRP reseptör antagonistleri
CGRP; trigeminal ganglion nöronlarında bol miktarda bulunan bir nöropeptiddir ve migren patofizyolojisinde önemli bir rol oynar. Hem atak
sırasında hem de atak dışı dönemde juguler ven ve periferik kandaki
plazma seviyeleri yüksek bulunmuştur. CGRP, nosiseptif ileti, periferik
ve santral sensitizasyon, nörojenik inflamasyon ve trigeminovasküler
sistemin aktivasyonu gibi birçok aşamada önemli role sahiptir[47].
CGRP’nin ağrı yolakları üzerindeki etkisi hakkındaki bilgilerimiz arttıkça CGRP ve CGRP reseptörünün etkisini inhibe etmeye yönelik tedaviler geliştirilmeye çalışılmıştır. İlk olarak geliştirilen gepantlar yan etki
nedeni ile rutin kullanıma girememiştir ancak yeni jenerasyon gepantlar üzerindeki geliştirme çalışmaları devam etmektedir[48].
CGRP’yi veya reseptörünü bağlayarak nötralize eden monoklonal
antikorlar migrene yönelik tedavide umut vaad eden yeni tedavilerdir.
Monoklonal antikorlar büyük moleküller oldukları için kan-beyin bariyerini geçemezler ve tüm etkilerinin periferik süreçler üzerinden olduğu düşünülmektedir.
KM tedavisinde FDA onayı almış dört monoklonal antikor mevcuttur. Bunlardan erenumab CGRP reseptörüne karşı, galcanezumab, eptinezumab ve fremanezumab ise CGRP ligandına karşı geliştirilen monoklonal antikorlardır[49, 50].
Erenumab, galcanezumab ve fremanezumab subkutan uygulama
için uygun iken, eptinezumab diğerlerinden farklı biçimde intravenöz
infüzyon olarak uygulanabilmektedir. Yarılanma sürelerinin uzun olması nedeni ile tedavi uyumunun daha iyi olması, ilaç-ilaç etkileşimlerinin
az olması monoklonal antikorların avantajlarıdır[49, 50].

Erenumab CGRP
reseptörüne karşı,
galcanezumab, eptinezumab
ve fremanezumab ise CGRP
ligandına karşı geliştirilen
monoklonal antikorlardır

Erenumab, galcanezumab
ve fremanezumab subkutan,
eptinezumab intravenöz
infüzyon olarak uygulanır.

Erenumab ayda bir kez 70 veya 140 mg subkutan, galcanezumab
yükleme dozunun (240 mg) ardından, ayda bir subkutan uygulama (120
mg), fremanezumab ayda bir kez subkutan enjeksiyon (225 mg) veya üç
ayda bir üç ardışık subkutan enjeksiyon şeklindedir. Eptinezumab ise üç
ayda bir 100 mg veya 300 mg olarak intravenöz uygulanmaktadır.

GİRİŞİMSEL TEDAVİLER
Hastaların önemli bir kısmi yaşam şartları değişikliğinden ve medikal
tedaviden fayda görmektedir. Medikal tedaviden fayda görmeyen hasta gruplarında botulinum toksin uygulamaları, periferik sinir blokaj uygulamaları gibi girişimsel uygulamalar kullanılmaktadır.
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Botulinum toksin enjeksiyonu

Botulinum toksin
uygulamaları kronik migren
tedavisinde etkili bir tedavi
yöntemidir.

Botulinum toksini sinir-kas kavşağında presinaptik terminalden asetil
kolin salınımını inhibe eder. Bu doza bağımlı ve geri dönüşümlü olarak kas paralizisine yol açar. Ancak botulinum toksininin ağrı yolaklarında periferik sensitizasyonu inhibe ederek etki gösterir. Botulinum
toksininin duysal sinir terminallerinden glutamat A, substans P ve
CGRP salınımı inhibe ederek etkisini gösterdiği tahmin edilmektedir.
Periferik sensitizasyonun inhibisyonu ile santral sensiztizasyonunun
da bloke olduğu düşünülmektedir[24, 51, 52]. Botulinum nörotoksin
A (BoNT-A) bugüne kadar EM olmadan sadece KM’de onaylanmış tek
tedavidir[24]. PREEMPT-1 ve PREEMPT-2 olarak adlandırılan iki büyük
ölçekli çalışmada 155 U dozda BoNT-A’nın akut olan veya olmayan KM
hastalarında toplam başağrısı sıklığını etkili bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. Frontal, temporal, oksipital ve servikal bölgelerde toplam 31
noktaya, her noktaya 5 U BoNT-A enjeksiyonu olacak şekilde uygulanmaktadır. Uygulamanın tekrarı 12 haftada bir önerilir[53-55]. En az 12
hafta beklenmesinin nedeni toksine karşı antikor gelişimini önlemek
içindir. Tedavinin yanıtsız olduğunu söylemek için en az iki kez uygulama yapılmış olmalıdır.

Periferik sinir blokajları
Medikal tedaviye yanıt vermeyen KM hastalarının tedavisinde uzun süredir GON blokajı kullanılmaktadır. GON blokajının KM tedavisindeki
etkinliği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir[43].
Çift taraflı GON blokajının
tek taraflı blokaja üstünlüğü
gösterilememiştir.

GON blokajı KM migren
hastalarında tercih
edilebilecek güvenli bir
yöntemdir.

Mastoid kemik ile protuberentia oksipitalis eksterna arasına hayali
bir çizgi çizilir. Bu çizginin 1/3’lü medial kısmında oksipital arter palpe
edilerek, arterin medial bölgesine enjeksiyon yapılır (Şekil 2). Sıklıkla
amid grubundaki lokal anestezikler (pupivakain veya lidokain) kullanılır.
Çift taraflı blokajın tek taraflı blokaja üstünlüğü gösterilememiştir. Tedavide lokal anestetiğe steroid eklenmesi ile ilgili literatür bilgisi çelişkilidir. GON blokajı uygulama sıklığı çalışmalarda farklılık göstermektedir.
Bazı çalışmalar 4 hafta boyunca haftada bir kez GON blokajının etkinliği
arttırdığını göstermiştir. Tek doz sonrası olumlu sonuçlar bildiren çalışmalar da mevcuttur[43].
GON blokajı tekniğinin kolay olması, minimum invazif olması, ilaç-ilaç etkileşiminin olmaması ve düşük maliyetli olması nedeni ile KM
migren hastalarında tercih edilebilecek güvenli bir yöntemdir. Güvenilir
bir işlem olsa da mutlaka hastada yazılı onam alınmalı ve öncesinde acil
durumlar için müdahale olanağı sağlanmalıdır[43].
GON blokajı dışında supraorbital, supratroklear ve sfenoplatin sinir
blokajları da yapılabilir. Ancak, KM tedavisinde etkinliği ile ilgili yeterli
bilgi yoktur.
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Büyük oksipital sinir

Küçük oksipital sinir

Şekil 2: Büyük ve küçük oksipital sinir enjeksiyon bölgeleri
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Gerilim Başağrısı

Mehmet ZARİFOĞLU1
Taner ÖZBENLİ2

Tanım ve klinik
Gerilim başağrısı bütün primer baş ağrıları içinde en sık rastlanılan başağrısıdır. Aynı zamanda dünya ölçeğinde en sık karşılaşılan nörolojik
hastalıktır. Bir Danimarka çalışmasında, sık epizodik gerilim başağrısı
ve kronik gerilim başağrısı insidansı 1000 kişide 14.2 bulunmuştur. İnsidans kadınlarda erkeklere oranla 2,6 kat daha yüksektir. Yaşam boyu
prevalansı % 44-86 arasında değişir. Risk faktörleri arasında kadın cinsten başka, düşük eğitim düzeyi, yetersiz uyku, fiziksel ve zihinsel yorgunluk ve depresyon yer alır. Hekime başvuru sıralamasında migrenden sonra gelir. Bunun nedeni, gerilim baş ağrılı hastaların daha az tıbbi
yardım arama gereksinimi duymalarıdır. Herhangi bir sekonder başağrısı gerilim başağrısının tanı kriterlerini karşılayabilir.

Gerilim başağrısı en sık
görülen başağrısı olmasına
karşın hekime başvuru
sıralamasında migrenden
sonra gelir.

Gerilim başağrısının yerleşimi çeşitlidir. Hastalar, çoğunlukla bütün
başı sıkı bir bant varmış gibi saran bir ağrıdan yakınırlar. Buna karşılık, ağrı alında, başın veya boynun arkasında da hissedilebilir. Başağrısı
genellikle bilateral yerleşim gösterir vekarakteri çoğunlukla zonklayıcı olmayan tipte sıkıştırıcı, basıcı özellik taşır. Hastaların pek çoğunda
başağrısı orta şiddeti geçmez, günlük fiziksel aktivitelerle şiddetlendiği pek görülmez. Gerilim başağrısına ışıktan rahatsız olma, bulantı ve/
veya kusma gibi belirtilerin eşlik etmesi beklenmez. Bu nedenle “belir-
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tisiz başağrısı” olarak anılır. Başağrısı sırasında sesten rahatsız olduğunu söyleyen hastalar bulunabilir.
Ayda 15 veya daha fazla
sayıda günde ortaya çıkan
gerilim başağrısı kronik
olarak kabul edilir.

Ayda 15 günden az ortaya çıkan gerilim başağrısı epizodik, ayda 15
veya daha fazla sayıda günde ortaya çıkan ve en az 3 aydır devam eden
gerilim başağrısı kronik olarak kabul edilir. Epizodik gerilim başağrısı tanısı alan bazı hastalarda aurasız migren, kronik gerilim başağrısı tanısı
alan bazı hastalarda da kronik migren tanısı geçerli olabilir. Alt kategorilerin belirlenmesinde önemli olan perikranyal kas duyarlılığını belirlemek için palpasyon tekniği kullanılır.

Fizyopatoloji
Gerilim başağrısında fizyopatolojik mekanizmalar açık değildir. Miyofasyal mekanizmalar, santral sensitizasyon ve ağrı modülasyonunun bozulması gibi nedenler gerilim başağrısı oluşumundan sorumlu olabilir.
Gerilim başağrısı hastalarında perikranyal kas duyarlılığı yaygındır.
Kas duyarlılığı, başağrısında akut şiddetlenmelere yol açabileceği gibi,
gerilim başağrısının sıklığının artmasına neden olabilir. Bazı hastalarda
bulunan miyofasyal tetik noktalar, artmış kas tonusu ile birlikte kas liflerinde gergin bantların bulunduğu aşırı duyarlı noktalardır. Sözü edilen bu tetik noktalara elle basmakla hem lokal hem de baş ve boyna
yayılan ağrı olur. Duyarlılığı artmış perikranyal miyofasyal dokulardan
gelen nosiseptif uyarı üst servikal sinirler ve kaudal trigeminal nukleusta sensitizasyona yol açar. Santral sinir sisteminin ağrı modülasyonun
bozulması gerilim başağrısıyla sonuçlanır. Stres de, kas kontraksiyonu
ile katekolamin ve kortizol salınımına yol açarak gerilim başağrısını tetikleyebilir.
Gerilim başağrısının nasıl kronikleştiği belirsizdir. Medulla spinalisin arka boynuzundaki ikinci sıra nöronlarının veya spinal trigeminal
nukleus nöronlarının sensitizasyonu; talamus, limbik sistem ve somatosensoryal korteks gibi supraspinal yapıların ağrı modülasyonunda yetersizlik gibi faktörler kronikleşmeden sorumlu olabilir. interlökin (İL)-8,
İL-1beta ve İL-18 gibi sitokinlerin yüksek bulunması, proinflamatuvar
mekanizmaların da önemli olabileceğini düşündürür.
Gerilim başağrısına neden olan spesifik genler bulunamamıştır.
Bununla birlikte, “5-HTT-gene-linked polymorphic region” genotipi ve
“Val158Met catechol-O-methyltransferase” polimorfizmi, kronik gerilim başağrısı riskiyle olasılıkla ilişkilidir.

Sınıflama
Gerilim başağrısı en son yayınlanan ICHD-3 sınıflamasında aşağıdaki
gibi sınıflandırılmıştır:
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2.1 Seyrek epizodik gerilim başağrısı
2.1.1 Perikranyal duyarlılığın eşlik ettiği seyrek epizodik gerilim başağrısı
2.1.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği
seyrek epizodik gerilim başağrısı
2.2 Sık epizodik gerilim başağrısı
2.2.1 Perikranyal duyarlılığın eşlik ettiği sık
epizodik gerilim başağrısı
2.2.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği
sık epizodik gerilim başağrısı
2.3 Kronik gerilim başağrısı
2.3.1 Perikranyal duyarlılığın eşlik ettiği kronik gerilim başağrısı
2.3.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği
kronik gerilim başağrısı
2.4 Olası gerilim başağrısı
2.4.1 Olası seyrek gerilim başağrısı
2.4.2 Olası sık gerilim başağrısı
2.4.3 Olası kronik gerilim başağrısı

Tanı kriterleri
Seyrek Epizodik Gerilim Başağrısı
Tanı Kriterleri
A. Ayda bir günden seyrek (yılda 12 günden az)
ortaya çıkan ve B-D kriterlerine uyan en az 10
atak
B. 30 dakikadan 7 güne kadar süren başağrısı
C. Başağrısının aşağıdaki özelliklerden en az ikisine sahip olması:
1. Bilateral yerleşim
2. Sıkıştırıcı/basıcı (zonklayıcı olmayan nitelik)
3. Hafif veya orta şiddet
4. Yürüme ya da merdiven çıkma gibi günlük
fiziksel aktivitelerle şiddetlenmemesi
C. Aşağıdakilerden her ikisinin bulunması:
1. Bulantı ya da kusmanın olmaması (İştahsızlık olabilir)

2. Fotofobi ya da fonofobiden sadece birinin
olması
E. Başağrısının başka bir bozukluğa bağlanamaması

Sık Epizodik Gerilim Başağrısı Tanı
Kriterleri
A. En az üç aydan beri, ayda bir gün veya daha
sık, ancak 15 günden az ortaya çıkan (yılda
12 gün veya daha fazla ve yılda 180 günden
az) ve B-D kriterlerini karşılayan en az 10 atak
B. 30 dakikadan 7 güne kadar süren başağrısı
C. Başağrısının aşağıdaki özelliklerden en az ikisine sahip olması:
1. Bilateral yerleşim
2. Sıkıştırıcı/basıcı (zonklayıcı olmayan nitelik)
3. Hafif veya orta şiddet
4. Yürüme ya da merdiven çıkma gibi günlük
fiziksel aktivitelerle şiddetlenmemesi
D. Aşağıdakilerden her ikisinin bulunması:
1. Bulantı ya da kusmanın olmaması (İştahsızlık olabilir)
2. Fotofobi ya da fonofobiden sadece birinin
olması
E. Başağrısının başka bir bozukluğa bağlanamaması

Kronik Gerilim Başağrısı Tanı
Kriterleri
A. En az üç aydan beri, ayda ortalama 15 gün
veya daha sık ortaya çıkan (yılda 180 gün
veya daha fazla) ve B-D kriterlerine uyan başağrısı
B. Başağrısı saatler sürmesi veya sürekli olması
C. Başağrısının aşağıdaki özelliklerden en az ikisine sahip olması:
1. Bilateral yerleşim
2. Sıkıştırıcı/basıcı (zonklayıcı olmayan nitelik)
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3. Hafif veya orta şiddet
4. Yürüme ya da merdiven çıkma gibi günlük fiziksel aktivitelerle şiddetlenmemesi
D. Aşağıdakilerden her ikisinin bulunması:
1. Fotofobi, fonofobi veya hafif bulantıdan sadece biri
2. Orta düzeyde veya şiddetli bulantının ve kusmanın olmaması
E. Başağrısının başka bir bozukluğa bağlanamaması

Olası Gerilim Başağrısı Tanı Kriterleri
A. Seyrek epizodik, sık epizodik ve kronik gerilim başağrısı A-D tanı kriterlerinin biri dışında tümüne uyan ataklar
B. Atakların 1.1 Aurasız migren tanı kriterlerine uymaması
C.Başağrısının başka bir bozukluğa bağlanamaması.

Ayırıcı Tanı

Herhangi bir sekonder
başağrısı gerilim başağrısını
taklit edebilir.

Herhangi bir sekonder başağrısının gerilim başağrısı tanı kriterlerini
tam olarak karşılayabilmesinin nedeni, gerilim başağrısı tanısının kusmanın, zonklayıcı başağrısınınve , fotofobinin yokluğu gibi negatif belirtilere dayanarak konulmasıdır. Yakın zamanda başlayan bir başağrısı,
gerilim başağrısı tanı kriterlerini eksiksiz karşılasa da beyin görüntülemesi yapılmalı ve hasta yakından izlenmelidir.
Gerilim başağrısı tanısı konurken, hasta özellikle beyin omurilik sıvısı basınç değişikliği, arteryovenöz malformasyon, anevrizma, karotis
arter diseksiyonu, Lyme hastalığı, Arnold Chiari malformasyonu ve ilaç
aşırı kullanımı başağrısının öykü özellikleri ve nörolojik bulguları açısından değerlendirilmelidir.

Tedavi
Seyrek Epizodik Gerilim Başağrısı
Bireyi fazla etkilemez, çok fazla tıbbi profesyonel yardım gerektirmez.
Atak tedavisi kullanılabilir.

Sık Epizodik Gerilim Başağrısı
Disabiliteye, bireysel ve sosyo-ekonomik kayıplara neden olur. Akut ve
profilaktik tedavide ilaçlara gereksinim olabilir.

Kronik Gerilim Başağrısı
Yaşam kalitesini daha büyük oranda azaltan ve yüksek disabiliteye neden olan alt tipidir, profilaksi gerekir.

1. Akut Atak Tedavisi
Gerilim başağrısının akut atak tedavisinde parasetamol veya aspirin
kullanılabilir. Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlardan ibuprofen veya
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ketoprofen de yüksek etkinlik gösterir. Cevap alınamayan hastalarda
kafein, kodein ve fenobarbital içeren kombine analjezikler de verilebilir. İlaç aşırı kullanım başağrısı gelişmesini önlemek için analjeziklerin
aşırı doz ve sıklıkta kullanımından kaçınmak esastır. Triptanlar, kas gevşeticiler ve opioidler kullanılmamalıdır. Akut tedaviler haftada iki günden fazla kullanılmamalıdır.
Akut atak tedavisinde önerilen ilaçlar ve dozları:

Basit Analjezikler
ASA 500-1000 mg
Parasetamol 500-1000 mg
Metamizol 500-1000 mg

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar
Ibuprofen 200-800 mg
Naproksen sodyum 275- 550 mg
Ketoprofen 12,5-50 mg
Diklofenak 12,5-100 mg
COX-2 inhibitörleri 200-400 mg

Kombinasyonlar
ASA+kafein
Parasetamol+kafein
ASA+parasetamol+kafein
ASA+kafein+fenobarbital
Kas gevşeticiler; (Etkili değildir)

İlaç dışı ve girişimsel tedaviler
Gerilim başağrısı heterojen bir sendromdur. Patogenez çok sayıda faktöre bağlı olduğu için alt kategorilere göre ve hastadan hastaya değişebilir. Bu nedenle gerilim başağrısı hastalarında farklı tedavi stratejileri
gerekebilir. İlaç dışı tedavilerde bilimsel veriler yetersiz olmakla birlikte
tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.
Bilişsel davranışçı terapi
Relaksasyon egzersizleri
EMG biofeedback
Stresle mücadele yöntemleri
Diğer nonfarmakolojik tedaviler
Fizik tedavi (Egzersiz, masaj, TENS, sıcak veya soğuk uygulama)
Akupunktur

Masaj, sıcak/soğuk
uygulama, akupunktur
ve transkutanöz sinir
uyarımının gerilim baş
ağrılarını azalttığına ilişkin
kanıt yoktur.

Oro-mandibuler tedaviler
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Başağrısı hastalarında yüksek oranda ortaya çıkması mümkün olan
plasebo yanıt nedeniyle değişik tedavi yaklaşımlarının etkinliği hakkında karar vermek güçtür. Bilişsel davranışçı terapinin kronik gerilim başağrısında ağrılı günleri azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığına ilişkin
kanıtlar vardır. Progresif kas gevşemesi, kas germe, rahatlama sağlayacak imgeler düşünmek gibi relaksasyon teknikleri yeterli kanıtlara sahip olmasalar da, pek çok hekim ve hasta tarafından kullanılmaktadır.
Stresle başa çıkma stratejileri, kranyoservikal fleksor kas egzersizleri ve
tetik nokta enjeksiyonları bazı hastalarda işe yarayabilir. Bu tedavilerin
ilaç tedavisiyle birlikte kullanılması da mümkündür. Masaj, sıcak/soğuk
uygulama, akupunktur ve transkutanöz sinir uyarımının gerilim baş ağrılarını azalttığına ilişkin kanıt yoktur.
Fizik tedavi ve akupunktur sık epizodik başağrısında tedavi opsiyonlarıdır. Bu etki bilimsel veriler ile yeteri kadar desteklenmemiştir. Topikal uygulamalar (“Tiger Balm”; nane yağı) yararlı olabilir. Botulinum
Toksini uygulamasının gerilim başağrısında kanıtlanmış bir etkisi yoktur.

Proflaktik tedaviye geçiş
Eğer gerilim başağrısı;
•
•
•
•
•

Haftada iki günden daha sık ortaya çıkıyorsa
Başağrısı süresi 4 saatten uzunsa
Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açıyorsa
Atak tedavisi ilaçlarının aşırı kullanımı varsa
Atakta kullanılan ilaçlara duyarlılık veya kontrendikasyon mevcutsa
proflaktik tedaviye geçilmesi gerekir.

Bir Trisiklik antidepresan olan amitriptilin kronik gerilim başağrısı
tedavisinde ilk seçenek ilaçtır. Kilo alma, uykuya eğilim veya ağız kuruması gibi yan etkileri görülebilir. Mirtazapine veya Venlafaxine ikinci
seçenektir. Amitriptilinden daha kolay tolere edilebilmesine karşın mirtazapin ile de kilo alma, uyku hali ve somnolans ortaya çıkabilir. Sadece
Amitriptilin A grubu, diğerleri ise B grubu önerilen ilaçlardır. Proflaktik
ilaçların etkinliği sıklıkla sınırlıdır ve yan etkilerle tedavi aksatılabilir.

2. Profilaktik İlaç Tedavisi
Antidepresan ilaçlar
Trisiklik antidepresanlar
Amitriptilin 10-75 mg
SNRİ lar
Venlafaxine 75-150 mg
Antidepresanlar belirtilen
doz aralıklarında en az üç,
ortalama altı ay süreyle
kullanılmalıdır.
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Duloksetin 30-60 mg
SSRİ’lar,Tetrasiklikler ve diğerleri
Mirtazapine 30 mg
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Klomipramine 25-150 mg
Maprotiline 25- 75 mg
Mianserin 30-60 mg
Antidepresanlar belirtilen doz aralıklarında
en az üç, ortalama altı ay süreyle kullanılmalıdır.
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Küme Başağrısı

Zeynep TUNCER ISSI1
Vesile ÖZTÜRK2

GIRIŞ
Küme tipi başağrısı (KBA) paroksismal, ısrarlı bir şekilde unilateral ve retroorbital bölgede tipik olarak maksimum derecede ve oldukça şiddetli bir başağrısı olarak tanımlanır. Horner sendromu, konjuktival hiperemi, lakrimasyon,
rinore gibi kranial otonomik semptomların ipsilateral ve ağrıyla simultane olması zorunludur. Huzursuzluk ve ajitasyon da bunların yerini alabilir. Ataklar
bazı hastalarda gece baskın olmakla beraber, sayısı günde 8’e kadar çıkabilir
ve 15-180 dakika, nadiren de saatlerce sürer. Tanı kriterleri ve trigeminal otonomik sefalji sınıflaması ICHD 3 2018 versiyonunda belirtilmiştir (Tablo1-2).
Küme başağrısı, migren ve gerilim başağrısına göre nadir görülen
bir başağrısı türüdür ve toplumun %0,1-%0,5’inde görülür. KBA, birincil baş ağrılarından biridir ve en yaygın trigeminal otonomik sefaljidir.
İlk tanımlandığında erkeklerde sık görülmekle birlikte zaman içerisinde cinsiyet farklılığı giderek azalmaktadır. Bizim çalışmamızda ise; tüm
hastalarda erkek:kadın oranı Kronik KBA'da 3.8:1 ve Epizodik KBA'da
4:1 olup Avrupa çalışmalarına benzer şekildedir. Patofizyolojide 3
major nokta, trigeminootonomik refleks, hipotalamik katılım, uyku ve
sistemik otonomik değişiklikler üzerinedir. Yeni görüntüleme çalışmalarında; ağrı matriksinde özellikle inen ağrı modüle edici ağda yapısal
ve fonksiyonel değişiklikler, küme periodları arasında ve period sırasında frontal ağrı modülasyonunda dinamik değişiklikler, hipotalamus ve
ön beyin hatta serebellar bölgeler arasında fonksiyonel ve anatomik
bağlantıların değişikliği, hipotalamusun olası akut atakları geri çevirme
özelliği ile birlikte, akut ataklara muhtemelen dinamik olarak katılması
1
2

Küme tipi başağrısı
(KBA); her zaman tek
taraflı, özellikle orbita ve
çevresine lokalize, çok
şiddetli, genellikle 1 saatte
sonlanan, en fazla 3 saat
süren ağrı atakları ile
karakterizedir. Ataklara,
ağrılı tarafta Horner
sendromu, konjuktival
hiperemi, lakrimasyon,
rinore gibi kranial otonomik
semptomlar, ya da
huzursuzluk, ajitasyon gibi
sistemik otonomik
semptomlar eşlik eder.

Patofizyolojide hipofizhipotalamik bölge
önemlidir. Hipotalamus
atakların başlaması, özellikle
de sonlanmasından,
periyodisiteden,
trigeminootonomik refleks
otonom bulgulardan
sorumlu gözükmektedir.

Uzm. Dr., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Kliniği
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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üzerine gözlemler edinilmiştir. Özetle patofizyolojisinde, özellikle hipotalamusun önemli rolü olduğu düşünülür. Posterior hipoatalamusun
KBA epizodu dışında dahi aktivitesinin farklı olduğu bulunmuştur.
KBA; ataklar arasında en
az 3 ay ağrısız remisyon
dönemlerinin olduğu
epizodik KBA (%80-90), ya
da remisyonun olmadığı,
ya da 3 aydan kısa ağrısız
dönemlerin olduğu kronik
KBA şeklinde olabilir.
Epizodik formda küme
dönemleri genellikle birkaç
hafta, birkaç ay sürer.
Aynı hastada hep aynı
dönemlerde, ya da aynı
aralıklarla gelir.

Küme periyodunun özelliğine göre KBA, epizodik ve kronik olarak iki
alt gruba ayrılmıştır. Hastaların %80-90 gibi büyük çoğunluğunu epizodik
KBA (EKBA) olguları oluşturur. Bu hastalarda bir hafta -bir yıl sürebilen
ağrılı dönemler, 3 ay ya da daha uzun süren remisyon periyodlarıyla birbirinden ayrılmıştır. Küme dönemleri genellikle birkaç hafta, birkaç ay sürer.
Arada remisyon olmaksızın ya da 3 aydan daha kısa remisyonlarla birlikte
en az bir yıl süren ağrıları olan hastalar, kronik KBA (KKBA) olgularını oluşturur. Tüm KBA hastalarının yalnızca %10-20’si KKBA olgularıdır.
Bu başağrısı epizodları (küme periyodu) aynı hastada yılın aynı ayında, aynı mevsiminde ya da hep aynı süre aralıklarıyla ortaya çıkar. Bu
epizodlar arasında remisyon dönemleri aylar, yıllar sürebilir ve bu dönemde hastalar tamamen asemptomatiktir. Küme periyodu süresince hastaların günaşırı bir ataktan, günde 8 atağa kadar değişen sayıda
başağrısı atakları olur. Başağrısı atakları genellikle günün hep aynı saatinde “çalar saat gibi” gelir. Biyolojik saat gibi her sene belli aralıklarla
olması (circannual) ve sirkadyen ritme sahip olması önemlidir. Eski çalışmalarda çizilen profilde, KBA genellikle sabah ya da gece uyuduktan
1-3 saat sonra uykunun ilk REM döneminde hastayı uyandırır (özellikle
epizodik KBA). Hastaların %80’i, uykunun ya da uyuklamanın ataklarını
tetiklediğini belirtmiştir. Makrostrüktürel uyku yapısı olan REM ile KBA
arasındaki ilişki, yeni çalışmalarla doğrulanmamıştır. Bu hastalarda uyku
mikro yapısına ilişkin araştırmalar eksiktir. Her ne kadar noktürnal KBA
ataklarının, REM uykusu ile tetiklendiği ya da beraber ortaya çıktığı net
değilse de, KBA’da bir şekilde REM uykusu etkilenmiş gözükmektedir.
KBA'da obstruktif uyku apne sendromuna (OUAS) genel popülasyondan daha sık rastlandığı çalışmalarda gösterilmiştir. Özellikle vücut
kitle indeksi yüksek hastalarda ve küme başağrısının başlangıç yaşının
ileri olduğu KBA hastalarında, OUA sorgulanmalı ve tedavi edilmelidir.
Küme başağrısı başlangıç yaşı çeşitli ülkelerin çalışmalarında değişmekle beraber, 10-68 yaş arasında ve her iki cinsiyet için de sıklıkla 2
ve 3.dekadda pik yaptığı görülmektedir. Başlangıç yaşının KKBA’da daha
geç olduğu gösterilmiştir. Bizim hastalarımızda da anlamlı olarak KKBA'da başlangıç yaşı EKBA'ya göre daha yüksektir. EKBA’dan KKBA’ya
transformasyon riski vaka serilerine dayanmaktadır ve %2 ile %19 olarak geniş bir aralıktadır. KBA’da aile öyküsü yaklaşık %6.27 ‘dir. Bizim
çalışmamızda da yedi hastada (%6.14) aile öyküsü vardı. Aynı çevresel
faktörlere maruz kalmanın yanı sıra genetik predispozisyon da inkar
edilemez.
Küme başağrısı hastaları migren gibi diğer primer başağrılarına da
sahip olabilir. Aynı zamanda migrenöz eşlikçiler olan fotofobi fonofobi
bulantı kusma gibi özellikler, hatta aura KBA’ya eşlik edebilir ve migren tetikleyicileri KBA’da da atakları tetikleyebilir. Bizim çalışmamızda
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da otonomik bulgular dışında en sık görülen semptomlar fotofobi
(%51,38), fonofobi (%45,87) ve bulantı (%44,95) idi.
Küme başağrısı oldukça tipik klinik özellikleri olan ve ayırıcı tanıda
genellikle zorluk yaşanmayan bir primer başağrısıdır. Ancak bazı KBA
hastalarının kliniği diğer primer başağrılarıyla karışabilecek özellikte
olabilir. Günlük pratikte fasiyal ağrının ve trigeminal otonomik sefaljilerin ayırıcı tanısı halihazırda birbiriyle yarış halindedir. KBA'nın diğer
fasiyal ağrılarla birlikte görülme sıklığı da tanıyı zorlaştırabilir.
Trigeminal otonomik sefaljilerin yaklaşık %85-90’ı her zaman tek
bir tarafta olur, KBA’nın ise her zaman tek bir tarafta olması %69-92
arasında değişmektedir. Farklı küme periyodlarında nadiren taraf değiştirebilir. Aynı küme periyodunda taraf değiştirmesi ise beklenmez.
Aynı hastada yaşam boyu hep aynı tarafta olma eğilimindedir. Başağrısı
esas olarak orbita ve orbita çevresine lokalizedir. Nadiren şakak, alın,
yanak, çene, boyun, boğaza yayılabilir, hemikranyal olabilir. Hipotalamik katılıma atfen huzursuzluk, esneme, fotofobi, fonofobi gibi genel
ya da aura benzeri semptomların ise atak öncesi %60’dan fazla hasta tarafından deneyimlendiği belirtilmiştir. Migren hastalarının aksine
hastalar istirahatte duramaz, oturamaz, yatamaz, ajitedir. Otonomik
semptomlar farklı derecelerde olabilir. En sık olarak hastaların yaklaşık
%75’inde lakrimasyon görülür. Lakrimasyon ve konjunktival hiperemi
birçok çalışmada en sık görülen otonomik semptomlardır. Keza bizim
114 KBA hastasının dahil edildiği çalışmamızda da bulgular benzerdir.
Parsiyel Horner sendromu dışındaki otonomik özellikler geçicidir, sadece ağrı olduğunda gözlenir. Özellikle sık ataklardan sonra pitoz ve
miyoz nadiren kalıcı olabilir. Küme döneminde hipoksi (uyku apnesi),
vazodilatatörler (alkol, nitrogliserin, CO2), sigara, alkol kullanımı, egzersiz, çevre ısısının artışı, gündüz uykuları ve yüksek rakımın ağrıları tetiklediği bilinmektedir. KBA’lıların çoğunda alkol alımından sonraki bir
saat içerisinde akut atak tetiklenir. Migren hastalarında ise birkaç saat
içerisinde tetiklenir. Alkol bir küme dönemi içerisindeki atakları tetikler,
(remisyonda tetiklemez.) Alerjiler, gıda hassasiyeti, hormonal değişiklikler, stresin anlamlı atak presipite edici etkisi yoktur.
Migren ile örtüşen özellikler olsa da KBA’nın migrenden ayrımı genellikle kolaydır. Gece gelen ağrılar ve ağrı sürelerinin benzerliği nedeniyle KBA hipnik başağrısı ile, ağrı lokalizasyonunun benzer olması
trigeminal nevraljiden ayrımını gerektirir. Otonom bulguların varlığı bu
başağrılarından ayırmada önemlidir. Primer başağrılarından ayrımında esas sorun yaşanan grup ise, kranyal otonomik belirtilerle seyreden paroksismal hemikranya (PH), konjuktival kızarıklık ve göz yaşarmasının eşlik ettiği unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar (SUNCT)
ve hemikrania kontinua (HK) gibi daha nadir görülen diğer trigeminal
otonomik sefalaljilerdir. Başağrısı sınıflamasında aynı grupta yer alan
PH ve SUNCT’ta ağrı lokalizasyonu ve eşlik eden otonomik belirtiler
benzerdir. Ayrımda ağrı süresi ve sıklığı çok önemlidir. PH’de dakikalar,

KBA’nın kliniği diğer
primer başağrıları ile ortak
klinik özellikler içerebilir.
Tedavide farklılıklar
olduğundan KBA'nın başta
diğer trigeminal otonomik
başağrıları, migren ve hipnik
başağrısı olmak üzere
primer başağrılarından
ayrımı önemlidir.

KBA’nda sekonder nedenler
diğer primer başağrılarından
çok daha yüksek oranda
olduğundan tipik KBA kliniği
olsa da başlangıçta tüm
hastalarda nöroradyolojik
inceleme yapmak gerekir.
Beyin MRG önerilen ilk
incelemedir.
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SUNCT’ta sadece saniyeler süren çok kısa süreli
ağrılar mevcuttur. KBA’da günde birkaç atak, en
fazla 8 atak olurken, PH ve SUNCT’ta aynı gün
içinde çok daha fazla sayıda atak gözlenir. PH’de
indometazine yanıt da ayırıcı tanıda önemlidir.
Hemikranya kontinua’da ise sürekli hemikranyal
bir ağrı vardır. Arada ağrı şiddetlenebilir ve özellikle bu şiddetlenme dönemlerinde kranyal otonom bulgular da ağrıya eşlik eder. İndometazine
yanıt ayırıcı tanıda oldukça yardımcıdır.
Küme başağrısının %3-5 oranında sekonder
nedenli olduğu bilinmektedir. Bu oran diğer birincil başağrılarında rastlanan orandan çok daha
yüksektir. Stereotipik atak periyodisitesi, remisyonların olmaması, ataklar arasında geçmeyen
zeminde sürekli hafif bir başağrısı, başağrısının
diğer atipik özellikleri, temporal arter patolojileri gibi anormal fizik bulgular, myozis ve pitozis

dışında anormal nörolojik bulgular, standart tedavilere direnç başağrısının sekonder nedenlerini düşündürür. Küme başağrılı bir hastada en
küçük bir şüphede ileri nöroradyolojik inceleme yapılmalıdır. Hatta sekonder nedenler klinik
olarak tipik epizodik küme başağrısı olarak karşımıza gelebileceğinden, hiçbir anormal özellik olmasa ve tedaviye cevabı iyi olsa bile, her
KBA hastasında nöroradyolojik inceleme yapılması önerilir. Manyetik rezonans görüntüleme
(MRG), manyetik rezonans anjiografi ve bazen
de konvansiyonel anjiografi kullanılan temel incelemelerdir. Sekonder nedenler özellikle kavernöz sinüs, hipofiz, hipotalamus, alt beyin sapı,
üst servikal medülla, paranazal sinüs bölgelerini
ilgilendiren vasküler (anevrizma, pseudoanevrizma, arteriovenöz malformasyon gibi), tümöral oluşumlar, enfeksiyonlar ve travmalardır.

Tablo 1: Uluslararası başağrısı sınıflamasında (ICHD-III) Trigeminal Otonomik Sefalaljiler
3.Trigeminal Otonomik Sefalaljiler
3.1 Küme başağrısı
3.1.1 Epizodik
3.1.2 Kronik
3.2 Paroksismal hemikrania
3.2.1 Epizodik
3.2.2 Kronik
3.3 Kısa süreli unilateral nöraljiform başağrıları
3.3.1 SUNCT (Short lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and
tearing)
3.3.1.1 Epizodik
3.3.1.2 Kronik
3.3.2 SUNA (Short lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic
symptoms)
3.3.2.1 Epizodik
3.3.2.2 Kronik
3.4 Hemikranya kontinua
3.4.1 Hemikranya kontinua, remisyonlu subtip
3.4.2 Hemikranya kontinua, remisyonsuz subtip
3.5 Olası trigeminal otonomik sefalaljiler
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KÜME BAŞAĞRISI TEDAVISI
Küme başağrısı sık rastlanmayan bir başağrısı
tipi olduğundan tedavi ile ilgili randomize, plasebo kontrollü çalışma sayısı çok azdır. Küme başağrısında tedavi, tetikleyici etmenlerden uzaklaşılması, akut atak tedavisi, kısa ve uzun süreli
profilaktik tedavi ve cerrahi tedavi olarak sırala-

nabilir. Tek başına ilaç dışı tedavileri kullanmak
neredeyse hastaların çoğunda etkisiz kalır. Profilakside en az beklenen küme periyodu süresince
ilaçlara devam edilmeli, son küme atağından 3
hafta sonrasında azaltılarak kesilmelidir. Kronik KBA hastalarının tedavisi daha zordur, daha
uzun süre profilaksi gerekir.

Tablo 2: Uluslararası başağrısı sınıflamasında (ICHD-III-2018) küme başağrısı tanı ölçütleri
3. Küme Başağrısı
A.B-D kriterlerini karşılayan en az 5 atak
B. Şiddetli-çok şiddetli unilateral orbital, supraorbital ve/veya temporal 15-180 dk süren ağrı (Tedavi
edilmediğinde)( Aktif dönemde geçen zamanın yarısından azında atak süreleri daha uzun ya da kısa olabilir)
C. Aşağıdakilerden biri ya da ikisi başağrısına eşlik eder
1. Aşağıdaki başağrısına ipsilateral semptom ya da belirtilerden en az biri:
1. Konjuktival hiperemi ve/veya lakrimasyon
2. Nazal konjesyon ve/veya rinore
3. Göz kapağı ödemi
4. Alın ve yüz yarısında terleme
5. Alın ve yüz yarısında kızarıklık
6. Kulakta dolgunluk hissi
7. Myozis ve/veya pitozis
2. Huzursuzluk veya ajitasyon
D. Aktif dönemde, zamanın yarısından çoğunda atak sıklığı: gün aşırı 1 atak- 8 atak/gün
E. Başka bir ICHD 3 tanı kriterleri ile açıklanabilecek hastalığa bağlı değildir
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1.İLAÇ DIŞI TEDAVILER
Küme başağrısı hastalarının özellikle küme periyodlarında atağı tetiklediği bilinen alkol ve sigara tüketiminin azaltılması, kesilmesi, sigara
içilen kapalı, havasız yerlerden uzaklaşılması, temiz havalı ve serin yerlerin tercih edilmesi ve gündüz uykularından kaçınılması alınabilecek
basit ama önemli önlemlerdir.
Alkol, nitrogliserin, egzersiz, çevre sıcaklığının yüksekliği akut küme
ataklarının bilinen presipitanlarıdır. KBA’lıların çoğunda alkol alımından
sonraki bir saat içerisinde akut atak tetiklenir (Migrenlilerde birkaç saat
içerisinde tetiklenir). Alkol bir küme dönemi içerisindeki atakları tetikler, remisyonda tetiklemez.
Alerjiler, gıda hassasiyeti, hormonal değişiklikler, stresin anlamlı
atak presipite edici etkisi yoktur.

KBA’da ataklar hızla
maksimum şiddette ulaşan,
kısa süreli ve çok şiddetli
olduğundan, akut atak
tedavisinde hızlı etki eden,
parenteral ya da nazal
formda tedaviler uygundur.
7-12 Lt %100 oksijen,
subkutan sumatriptan,
nazal triptanlar ilk
seçeneklerdendir.
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2. İLAÇ TEDAVISI
2.1.Atak Tedavisi
Hızla maksimum şiddete ulaşan çok şiddetli başağrısı atakları ile karakterize olduğundan atakta hızlı etki eden ilaçlar, parenteral ve nazal
formlar tercih edilmelidir.
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a)Oksijen Tedavisi
Geri solumaya izin vermeyen yüz maskesi ile
15-20 dakika süreyle dakikada 7-12 Lt, %100 O2
solutulmasının hastaların yaklaşık üçte ikisinde
etki olduğu gösterilmiştir. Etki 5-10 dakika içinde
başlamakta ve atakların %70’inde etki olmaktadır.
Yan etkisi ve kontrendikasyonu olmayan,
günde çok kez verilebilen bir tedavidir.
Pratik olmaması ve rebound etki oluşturabilmesi (1-2 saat sonra ağrı geri dönebilir) olumsuz
yanlarıdır
Hiperbarik oksijen etkisizdir.

b) 5 HT 1B/D Agonistleri
Sumatriptan:
• 6mg ve 4mg dozlarda subkutan uygulamada
plasebodan üstün bulunmuştur.
• Hastaların üçte ikisinde ilk 15 dakikada yanıt
alınır. Daha yüksek dozların daha etkili olmadığı, yan etkilerin fazla olduğu gösterilmiştir.
Günde toplam 12mg kullanılabilir
• Sumatriptan nasal sprey 20 mg olarak 30.dakikada etkili bulunmuştur (SC formdan daha
geç ve daha az etkin)
• İskemik kalp hastalığı ve kontrolsüz hipertansiyonda kontrendikedir.
• Beklenen ataktan önce alınırsa etkisizdir,
profilaktik tedavide etkili bulunmamıştır.
• Göğüs ağrısı, huzursuzluk ve distal parestezi
en rahatsız edici yan etkilerindendir.
• 3-4 hafta ve daha uzun kullanıldığında atak
sıklığının artabileceği gösterilmiştir
Zolmitiriptan:
• 5 mg nasal ve 10 mg oral formları etkilidir.

c) Diğer Tedaviler
Oktreotid:
• Somatostatin analoğu olan oktreotidin akut
atağı önleyebileceği gösterilmiştir
• 100 mcg subkutan uygulama

• Düşük maliyet-fayda oranı
Lidokain:
• Dokuz hastada NO ile indüklenen küme başağrısı ataklarında %10 luk lidokainin etkin
olduğu bildirilmiştir. Anterior rinoskopi ile
pterygopalatin fossaya denk gelen bölgeye 5
dk süre ile pamuklu çubuk uygulanmıştır.
• Bu kanıttan yola çıkılarak; nasal damla olarak %4-6 lık lidokain solusyonundan bilateral
olarak aynı bölgeye uygulamalar önerilmeye
başlanmış
• Yöntemin uygulanması zor ve etki başlangıcı
yavaştır

2.2.Profilaksi Tedavisi
Profilaksi tedavilerinde kanıta dayalı ve uzman
görüşü arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle Avrupa ve Amerika rehber önerilerinde farklılıklar
mevcuttur.

2.2.1. Kısa Süreli (Geçiş) Profilaksi
Kısa Süreli (geçiş) profilaksisi, idame tedavisinin
etkisi ortaya çıkana kadar atakların hızla süpresyonu ve kısa süren EKBA’da tek başına profilaksi
amacıyla kullanılan tedavilerdir.
a) Kortikosteroidler:
• Kısa süreli profilakside etkinliği en iyi bilinen
ve en sık kullanılan ilaçlardır.
• Prednizolon, metil prednizolon, dekzametazon parenteral ya da oral şekilde, farklı ve genellikle giderek azalan dozlarda bir iki hafta
süreyle kullanılır.
• Genellikle; 1 mg/kg (maksimum 60 mg) ile
başlanılıp 5 gün sonra, her 3 günde bir 10 mg
düşülür.
• Farklı şekillerde uygulamaların etkileri birbirine benzerdir. Etki 2-3 gün içinde başlar.
• Hastanın genel klinik özelliklerine, önceki tedaviye yanıtına göre uygulama şekline karar
verilir.
• Prednizolonun 21 gün içerisinde dozu kademeli olarak azaltılmalı ve 1 yıl içerisinde 2
defadan fazla uygulama ihtiyacı doğuyorsa
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kemik problemleri açısından artmış riskle beraber olduğu bilinmelidir
• Kronik KBA’da tercih edilmemeli, mümkün
olduğunca kısa süre kullanılmalıdır.
• Doz azaltılırken başağrısının tekrar başlayabileceği unutulmamalı, özellikle küme periyodu uzun hastalarda daha uzun kullanılacak
profilaktik ilaç başlanmış olmalıdır
b) Ergotamin preparatları:

gece atağı olanlarda yatmadan 1 saat kadar
önce alındığında etkili bulunmuştur
• Ergotamine supp. Formu kısa dönem profilakside düşünülebilir (2 mg akşamüstü kullanıldığında gece boyu atakları önleme).
c) 5 HT 1B/D Agonistleri:
Profilaktik tedavide olgu sunumları şeklinde
etkili olduğu bildirilmiş olan triptanlarla ilgili veriler henüz yeterli değildir

• Ergotamin tartarat özellikle atak saatleri belli
olan hastalarda, ataktan 30-60 dakika önce,

2.2.2. Uzun süreli (İdame )Profilaksi
Profilaktik tedavide birinci tercih verapamil, ikinci seçenek lityumdur. Fakat randomize plasebo
kontrollü çalışma yapmak daha önce de belirtildiği gibi güçtür, ve 2016 Amerikan Başağrısı Derneği’nin (AHS) önerilerinde lityum ve verapamil
“Level C” kanıt düzeyinde geçmektedir.
Topiramat, valproik asit, gabapentin gibi ilaçlar da açık çalışmalarda etkili bulunmuştur. Ste260

roidler ve oksipital bölge enjeksiyonları da etkili bulunmuştur fakat kullanım süresine dikkat
edilmelidir. Kalsitonin gen ilişkili peptide (CGRP)
karşı monoklonal antikorlar da, hem EKBA hem
de Kronik KBA’da profilaktik ilaç olarak araştırma altındadır. Oksipital sinir stimülasyonu, vagus sinir stimülasyonu, sphenopalatin ganglion
stimülasyonu ve daha invaziv olan hipotalamik
stimülasyon gibi nörostimülasyon uygulamaları,
dirençli kronik KBA’da yer bulmaktadırlar.
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Yine 2016 AHS’ye göre profilaksi tedavisinde,
warfarin, frovatriptan, candesartan, simetidin/
klorfeniramin, suboksipital steroid enjeksiyonu
ve derin beyin stimülasyonu çalışmalarından
yeni bilgiler eklenmiştir. Kandesartan, Simetidin ve Frovatriptan çalışması anlamlı sonuçlanmamış, warfarin çalışmasında refraktör kronik
KBA hastaları alınmış ve Level C kanıt düzeyinde
pozitif öneride bulunulan tek yeni medikasyon
olarak gündeme gelmiştir. Ancak major kanama
yan etkisi nedeniyle daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tek bir ilaca yanıt vermeyen hastalarda kombinasyon tedavileri denenebilir. Verapamil, lityum ya da antiepileptik ilaçlarla kombine edilebilir.
a)Verapamil:
• Hem epizodik, hem kronik küme başağrısında ilk seçenektir.
• Günde 3 kez 80mg ile başlanır, yanıt alınamazsa, 1-2 haftada bir 80mg arttırılarak, günde 240-960 mg’a kadar çıkılabilir.
• 2-3 hafta içerisinde tam etkinliği beklenir. Bu
dönemde hastaların çoğunda geçiş tedavisi
için kortikosteroidler ya da diğer geçiş tedavilerini kullanmak gerekir.
• Başlıca yan etkiler hipotansiyon, bradikardi,
atrioventriküler blok, konstipasyon, sersemlik hissi, yorgunluk, bulantıdır.
• Kardiyak yan etkilerin monitörizasyonuna
dikkat çekilmiş, yan etkilerin doza bağımlı olmayabileceği, sabit dozda kullanmaya devam
eden hastalarda da ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle her doz artımında ve
kronik kullanımda belli aralarla elektrokardiyografi kontrolü önerilmektedir
b)Lityum:
• 300-1200 mg/gün (0.4-0.8 mEq/L) dozunda
kullanılır.
• Kronik küme başağrısında daha etkili bulunmuştur
• Karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyonları monitörize edilmelidir.
• Hipertiroidizm, tremor ve renal disfonksiyon

•
•
•

•
•

en önemli yan etkileridir.
PML lökositozu olabilir ve enfeksiyonla karışabilir.
Renal ve tiroid fonksiyon testleri tedavi öncesi ve tedavi süresince yapılmalıdır.
Günlük 300 mg 2x1 olarak başlangıç ve küme
başağrısı suprese olana, yan etkiler belirene
ya da serum lityum düzeyi terapötik seviye
üst sınırına yaklaşana kadar arttırma yaklaşımı vardır.
• Serum konsantrasyonu son dozun üzerinden 12 saat sonra yapılmalıdır.
Beraberinde, NSAİ, diüretik ve karbamazepin
kullanmak kontrendikedir
Dar terapötik penceresinden dolayı lityum,
özellikle kronik KBA’da diğer ilaçlar etkisiz ya
da kontrendike olduğunda önerilir.
c)Antiepileptikler:

• Topiramat, sodyum valproat, gabapentin bu
amaçla kullanılan başlıca ilaçlardır
• Topiramat, açık çalışmalarda faydalı bulunmuştur (en az 100 mg/gün dozunda,25 mg/
gün başlangıç dozu ile)
• Valproatın faydasız fakat ciddi kilo kaybında
3. seçenek olarak verilebileceği belirtilmiştir.
d)Melatonin:
• 10 mg melatonin KBA profilaksisinde etkili
bulunmuş fakat refraktör KBA’da etkisi bulunmamıştır.
• Genellikle ek tedavide kullanılır.

3.NÖROMODÜLASYON VE DIĞER
TEDAVILER
Periferik sinir blokajları (GON Blokajı) ve cerrahi
tedaviler, nöromodülasyon yöntemleri (sphenopalatin ganglion ya da GON stimülasyonu gibi)
ve yeni tedaviler olarak 4 alt başlıkta tanımlanabilir.

3.1. GON Blokajı
• Epizodik ve kronik KBA’da GON enjeksiyonu
atakları azaltır.
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• Açık etiketli deneyime göre; bu etki hastaların 2/3’ünde 6-8 hafta süresince görülür.
• GON blokajı cerrahi düşünülen hastalarda
öncelikle denenmelidir.
• Suboksipital kortikosteroid enjeksiyonunun
kısa süreli profilakside, 2016 AHS’de idame
profilaktik ajanlara eklendiğinde remisyonu
hızlandırdığı belirtilmiştir.
• Suboksipital sinir enjeksiyonu, kullanılacak
ajan, enjeksiyon yeri, aralığı çalışmalarda oldukça değişkendir.

3.2.Cerrahi Tedaviler
• Farmakolojik tüm seçenekler kullanıldıktan
sonra gelir.
• Stimulatör yaklaşımı vardır, destrüktif prosedürün yeri yoktur.
• Çok dikkatle hasta seçimi yapılmalıdır.
• Ciddi morbiditesi hatta mortalitesi vardır
(posterior fossa yaklaşımlı trigeminal sensorial rizotomi gibi)
• Cerrahi prosedürler, trigeminal nevraljiyi ya
da anestezi dolorosa’yı tetikleyebilir.
• İlginç olan ise; KKBA’da komplet trigeminal
denervasyon bile başağrısı ya da otonomik
semptomlardan korunmada etkin değildir

3.3. Nöromodülasyon Yöntemleri
• Küme başağrısında hipotalamusun rolü aydınlatılmasının ardından, son yıllarda dirençli
olgularda ağrı tarafına ipsilateral posterior
hipotalamik stimülasyon ile başarılı sonuçlar
bildirilmiştir.
• Oksipital sinir stimülasyonu ile de başarılı sonuçlar bildirilmektedir
• 2016 Amerika Başağrısı Derneği’nin önerilerinde atak tedavisinde, sfenopalatin ganglion
(SPG) stimulasyonu gündeme gelmiştir.
• Büyük oksipital sinir (GON) stimülasyonu
da açık etiketli çalışmalarda dirençli kronik
KBA’da etkili olarak tanımlanmıştır.
• Noninvaziv vagus sinir stimülatörü ile ilgili
yeni bir çalışmada körlük olmadığı için 2016
AHS önerilerinde değerlendirmeye alınmamış fakat randomizasyon fazında haftalık
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atak sıklığında anlamlı düşüş saptanmış. Gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır

3.4. Yeni Tedaviler
• Kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP), migren ve küme başağrısının tedavisi için umut
verici bir hedef olarak kabul edilir. CGRP’ye
karşı bir monoklonal antikor olan galcanezumab’ın kullanımı ile, migren ve ayrıca EKBA’da aylık başağrısı sıklığının önemli ölçüde
azaldığı bulunmuştur.
• Goadsby ve ark. ayda 300 mg galcanezumabın EKBA’da önleyici tedavi için etkili olduğunu bulmuştur. Sonuçlar, 1 ila 3. haftalar arasında plasebo kullanımına kıyasla haftalık KH
ataklarının sıklığında daha büyük bir azalma
olduğunu göstermiştir.
• Ancak daha büyük çalışmalara ve uzun süreli klinik sonuçlara ihtiyaç vardır ve galcanezumab’ın
önleyici tedavi seçeneği şu anda coğrafi olarak
Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır.

KAYNAKLAR
1. https://www.eaneurology.org/fileadmin/user_upload/guidline_papers/EFNS_guideline_2011_
Cluster_headache_and_other_trigemino-autonomic_cephalgias.pdf
2.https://www.ichd-3.org /wp-content/uploads/2018/01/The-International-Classification-of-Headache-Disorders-3rd-Edition-2018.pdf
3. Bahra A, May A, Goadsby PJ. Cluster headache: a
prospective clinical study with diagnostic implications. Neurology 2002; 58(3): 354-361.
4. Arnold M. Headache classification committee of
the international headache society (ihs) the international classification of headache disorders.
Cephalalgia 2018; 38(1): 1-211.
5. Larner AJ. Trigeminal autonomic cephalalgias:
frequency in a general neurology clinic setting. J
Headache Pain 2008; 9(5): 325-6.
6. Wei DY, Khalil M, Goadsby PJ. Managing cluster headache. Pract Neurol 2019; 19(6): 521-528.
7. Manzoni GC. Gender ratio of cluster headache
over the years: a possible role of changes in lifestyle. Cephalalgia 1998; 18(3): 138-142.
8. Kudrow L. The cyclic relationship of natural illumination to cluster period frequency. Cephalalgia
1987; 7(6_suppl): 76-78.
9. Goadsby PJ. Pathophysiology of cluster headache:
a trigeminal autonomic cephalgia. The Lancet
Neurology 2002; 1(4): 251-257.

Küme Başağrısı

10. Schulte, L.H., A.A. Haji, A. May, Phase dependent
hypothalamic activation following trigeminal input in cluster headache. The journal of headache
and pain 2020; 21(1): 1-6.
11. Issı Z, Öztürk V. Küme Başağrısı. Turkiye Klinikleri J
Neurol-Special Topics 2018;11(1):66-73.
12. Rozen TD, Fishman RS. Cluster headache in the
United States of America: demographics, clinical
characteristics, triggers, suicidality, and personal
burden. Headache 2012; 52(1): 99-113.
13. Ekbom K, et al. Age at onset and sex ratio in cluster headache: observations over three decades.
Cephalalgia 2002; 22(2): 94-100.
14. Manzoni GC, et al., Age of onset of episodic and
chronic cluster headache - a review of a large
case series from a single headache centre. J Headache Pain 2016; 17: 44.
15. May A, et al., Cluster headache. Nat Rev Dis Primers 2018; 4: 18006.
16. Kudrow L, Dalessio D. Cluster headache: mechanisms and management. 1980: Oxford University
Press, USA.
17. Manzoni G. Cluster headache and lifestyle: remarks on a population of 374 male patients. Cephalalgia 1999; 19(2): 88-94.
18. Torelli P, Manzoni GZ. What predicts evolution
from episodic to chronic cluster headache? Current Pain and Headache Reports 2002; 6(1): 6570.
19. O'Conner E, Simpson BS, Houlden H, Vadrovcova
J' Matharu M., Prevalence of familial cluster headache: a systematic review and meta analysis.
The journal of headache and pain 2020; 21(1):
1-10.
20. D'Amico D, Centonse V, Grazi L, et al. Coexistence of migraine and cluster headache: report of
10 cases and possible pathogenetic implications.
Headache 1997; 37(1): 21-5.
21. Kim BS, Choung PW, Kim BK, et al. The impact
of remission and coexisting migraine on anxiety
and depression in cluster headache. The journal
of headache and pain 2020; 21: 1-10.
22. Vollesen AL, Benemei S, Cortese F, et al. Migraine
and cluster headache - the common link. J Headache Pain 2018; 19(1): 89.
23. May A. Update on the diagnosis and management of Trigemino-Autonomic Headaches. J
Neurol 2006; 253: 1525–1532
24. Favier I, van Vliet JA, Roon KI, et al. Trigeminal Autonomic Cephalgias Due to Structural Lesions: A
Review of 31 Cases. Arch Neurol. 2007;64:25-31
25. Goadsby PJ, Migraine and the Trigeminal Autonomic Cephalalgias. In McMahon, S. B., Koltzenburg, M., Tracey, I., and Turk, D. (2013). Wall &

Melzack’s Textbook of Pain E-Book. Elsevier Health Sciences, 815-832.
26. May A, Leone M, A´fra J. et al. EFNS guidelines on
the treatment of cluster headache and other trigeminal autonomic Cephalalgias. European Journal of Neurology 2006, 13: 1066–1077.
27. Kudrow L. Response of cluster headache attacks
to oxygen inhalation. Headache 1981; 21: 1–4.
28. Ekbom K, Monstad I, Prusinski A, Cole JA, Pilgrim
AJ,Noronha D. Subcutaneous sumatriptan in the
acute treatment of cluster headache: a dose
comparison study. The Sumatriptan Cluster Headache Study Group. Acta Neurologica Scandinavica 1993; 88: 63–69.
29. Cittadini E, May A, Straube A, Evers S, Bussone G,
Goadsby PJ. Effectiveness of intranasal zolmitriptan in acute cluster headache: A randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study.
Arch Neurol 2006;63:1537-1542.
30. Leone M, Giustiniani A, Cecchini AP. Cluster headache: present and future therapy. Neurol Sci.
2017 May;38(Suppl 1):45-50.
31. Robbins MS, Starling AJ, Pringsheim TM, Becker
WJ, Schwedt TJ. Treatment of Cluster Headache:
The American Headache Society Evidence-Based
Guidelines. Headache 2016 Jul;56(7):1093-106
32. Antonaci F, Costa A, Candeloro E, Sjaastad O,
Nappi G. Single high-dose steroid treatment in
episodic cluster headache. Cephalalgia 2004;25:
290–295.
33. Leone M, Franzini A, Broggi G et al . Acute hypothalamic stimulation and ongoing cluster headache attacks. Neurology 2006; 67:1844–1845.
34. Burns B, Watkins L, Goadsby PJ. Treatment of
medically intractable cluster headache by occipital nerve stimulation: Long-term follow-up of
eight patients. Lancet Neurol 2007; doi: 10.1016/
S0140-6736(07)60328-6.
35. Goadsby PJ, Dodic DW, Leone M, et al., Trial of
galcanezumab in prevention of episodic cluster
headache. New England Journal of Medicine
2019; 381(2): 132-141.
36. Yang Y, et al., Different doses of galcanezumab
versus placebo in patients with migraine and
cluster headache: a meta-analysis of randomized
controlled trials. The journal of headache and
pain 2020; 21(1): 1-13.
37. Martelletti P, Curto M. Cluster Headache is Still
Lurking in the Shadows. Pain and Therapy 2021;
1-5.
38. Barloese MCJ. The pathophysiology of the trigeminal autonomic cephalalgias, with clinical implications. Clinical Autonomic Research, 2018, 28.3:
315-324.

263

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

39. Barloese M, Lund N, Jensen R. Sleep in trigeminal autonomic cephalagias: A review. Cephalalgia
2014; 34.10: 813-822.
40. Yang Fu-Chi, et al. The pathophysiology of episodic cluster headache: insights from recent
neuroimaging research. Cephalalgia 2018; 38.5:
970-983.
41. Prakash S, Rathore C. Side-locked headaches: an
algorithm-based approach. The journal of headache and pain 2016; 17.1: 1-14.
42. Snoer A, et al. Pre-attack signs and symptoms in
cluster headache: Characteristics and time profile. Cephalalgia 2018; 38.6: 1128-1137.
43. Ozturk, V., Oztura, I., Ugurel, B., Sahin, O. How
Frequently Is Obstructive Sleep Apnea Seen In
Cluster Headaches?. Journal of Neurological
Sciences 2009; 26(4).
44. Tuncer Issı, Z., Akbulut, N., Öztürk, V. Cluster headache: a single tertiary center study. Neurological
Research 2021; 1-11.

264

BÖLÜM

26

Paroksizmal
Hemikrania

Babür DORA1

Giriş
Paroksizmal hemikrania kısa ve sık ataklarla karakterize nadir görülen bir trigeminal otonom
sefaljidir ve prevalansı yaklaşık olarak 50.000’de
1 olarak tahmin edilmektedir. İlk kez 1974 yılında
Ottar Sjaastad ve Inge Dale tarafından tanımlanmıştır. Kadın/erkek görülme oranı 1-2,4:1 olarak
bildirilmiştir. Literatürde aile öyküsü olan tek bir
olgu mevcuttur.Remisyon döneminin olup olmamasına göre epizodik ve kronik formlara ayrılabilir. Kronik paroksizmal hemikrania hastaların
%80’inde görülürken, epizodik form ancak %20
’sinde görülmektedir. Paroksizmal hemikrania
herhangi bir yaşta başlayabilir ancak başlangıç
en sık 30-40 yaşlar civarındadır. Çok küçük yaşta
(1-6 yaş) başlayan vakalar çok nadirdir ve genelde kronik formda oldukları bildirilmiştir.

Klinik Özellikler
Paroksizmal hemikrania kısa ve sık ataklarla karakterize bir trigeminal otonom sefaljidir.

1

Paroksizmal hemikrania’da atak süresi 2-30 dakikadır. Nadir vakalarda bireysel atakların 4 saate
kadar uzadığı ya da 10 sn kadar kısa sürdüğü bildirilmiştir. Ancak normalden uzun ya da kısa atak süreleri hastanın çoğu atağı için geçerliyse daha ziyade
küme başağrısı veya SUNCT/SUNA akla gelmelidir.
Atak sıklığı günde bir kereden 50’ye kadar değişebilir. Ortalama atak sıklığı günde 10-15 ataktır. IHS tanı kriterlerine göre ağrılı günlerin en az
yarısında 5 ve üzeri atak sıklığı gerekmektedir.
Ağrı lokalizasyonu genelde oftalmik sinir alanındadır ve daima tek taraflıdır. Orbital, temporal bölgeleri veya kulağın üst veya arkasını da
içine alabilir.
Ağrının karakteri zonklayıcı, saplayıcı, keskin
veya oyucu olarak tariflenir. Hastaların yaklaşık
%60’ında atak aralarında sızı şeklinde ağrı kalıntıları kalabilir.
Ağrı atağına ipsilateral otonom bulgular
mutlaka eşlik eder. Tanı için bu bulgulardan en
az birinin olması gerekmektedir. En sık görülen
otonom bulgular gözde yaşarma , gözde kızarık-
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lık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve pitozdur.
Bunların dışında gözkapağı ödemi, yüz ve alında
terleme artışı, miyozis, yüzde kızarma, kulakta
dolgunluk ya da şişlik hissi de görülebilir.
Atakların genellikle spontan olarak gelmesine rağmen ağrılar bazı hastalarda baş ve boyun
hareketleri ile tetiklenebilir.
Indometazin tedavisine ağrıların tam yanıt
vermesi bu başağrısı için tipiktir ve tanı kriterleri
arasında yer almaktadır.Paroksizmal hemikrania
vakalarında trigeminal nevralji birlikteliği de bildirilmiştir. Bu vakalar kronik paroksizmal hemikrania-tik sendromu olarak isimlendirilmekte ve
tedavide her iki başağrısı da kendi bireysel tedavisine yanıt vermektedir.
ICHD-3 kriterlerine göre paroksizmal hemikrania tanı kriterleri (3.2: Paroksizmal Hemikrania)
A) B-E kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B) Unilateral orbital, supraorbital ya da temporal lokalizasyonlu 2-30 dakika süren şiddetli
ağrı atakları

Epizodik Paroksizmal Hemikrania Tanı Kriterleri
(3.2.1: Epizodik Paroksizmal Hemikrania)
Epizodik paroksizmal hemikrania’da bir hafta-bir yıl arasında süren atak dönemleri ve bunları takiben en az üç ay süren remisyon dönemleri görülür.
A. Ataklar 3.2 Paroksizmal Hemikrania tanısına uyar ve dönemler halinde gelir
B. Tedavisiz 7 gün-1 yıl arasında süren en az
2 dönem ve bu dönemlerin arasında en az 3 ay
süren bir ağrısız dönem vardır.
Kronik Paroksizmal Hemikrania Tanı Kriterleri
Kriterleri (3.2.2: Kronik Paroksizmal Hemikrania)
Kronik paroksizmal hemikrania’da remisyon
dönemi yoktur veya süresi üç aydan kısadır.

C) Başağrılarına aşağıdakilerden en az biri eşlik eder:

A. Ataklar 3.2 Paroksizmal Hemikrania tanısına uyar

1) Başağrısı ile aynı tarafta aşağıdaki semptomlardan en az biri

B. Ataklar en az 1 yıl boyunca remisyonsuz
olarak gelir veye 3 aydan kısa süreli remisyon
dönemleri vardır.

Konjonktivada kızarıklık ve/veya gözde yaşarma
Burun tıkanıklığı ve/veya akıntısı
Göz kapağı ödemi
Alın ve yüzde terleme
Ptozis ve/veya miyozis
2) Ajitasyon veya huzursuzluk hissi
D) Ağrılı dönemin yarısından fazlasında atak
sıklığı günde 5’in üzerindedir ancak daha az sıklıkta dönemler olabilir.
E) İndometazin’in terapötik dozlarına tam yanıtlılık vardır*
F) Başka bir nedene bağlanamıyor.
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*Erişkinlerde oral indometazin başlangıç
dozu en az günde 150 mg olmalı ve gerektiğinde
225 mg/gün dozuna çıkartılmalıdır. Enjeksiyon
dozu 100-200 mg’dır. İdame dozları daha düşük
olabilir.

Fizyopatoloji
Paroksizmal hemikrania’nın fizyopatolojisi tam
olarak bilinmemektedir. Hipotalamus’un gerek
trigeminal gerekse fasial sinirin parasempatik
çekirdeği olan superior salivatuar çekirdeklerle
direkt bağlantısı vardır. Posterior hipotalamusun
trigeminoservikal komplekste nosiseptif aktiviteyi etkilediği ve trigeminal otonom refleksin de
kontrolünü sağladığı hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Tüm trigeminal otonomik başağrılarında görüntüleme çalışmalarında hipotalamus,
özellikle de posterior hipotalamus aktivasyonu
olduğu gösterilmiştir. Paroksizmal hemikraniada
da atak sırasında ve interiktal dönemde PET’te
ağrı nöromatriksinin yanısıra kontralateral pos-
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terior hipotalamus ve ventral mezensefalonun
aktive olduğu bildirilmiştir. İndometazin verilmesi ile ağrı nöromatriksindeki aktivasyon sönerken hipotalamus ve mezensefalondaki aktivasyonun devam ettiği gözlenmiştir. Yine küme
başağrısına benzer olarak paroksizmal hemikrania hastalarında da atak sırasında juguler kanda
CGRP ve VIP seviyelerinin yüksek olduğunun
gösterilmesi trigeminovasküler ve kranial parasempatik sistemlerin aktive olduğunun kanıtıdır.

Ayırıcı Tanı
Paroksizmal hemikrania’da ayırıcı tanıda öncelikle diğer trigeminal otonomik sefaljiler düşünülmelidir. Küme başağrısı ve SUNCT/SUNA’dan
esas ayırıcı faktör ağrı sıklığı ve süresidir. Ancak
kısa atak süreli küme başağrısı hastaları ve uzun
atak süreli SUNCT/SUNA hastaları bazen paroksizmal hemikrania ile karışabilir. Bu vakalarda
indometazin cevabının test edilmesi indometazine cevabın kötü olduğu küme başağrısı ve
SUNCT/SUNA’yı dışlamada yardımcıdır. Ayrıca
küme başağrısında belirgin karakteristik özellikler olan atak sırasında ajitasyon, alkolün ağrıyı
tetiklemesi ve sirkannüel ritmisite paroksizmal
hemikrania’da daha nadir olarak gözlenir. Hemikrania kontinua’da sürekli sabit ağrının şiddeti paroksizmal hemikrania hastalarında görülebilen interiktal sızıdan daha şiddetlidir ve ataklar
sırasındaki kranial otonom bulgular hemikrania
kontinua’da daha az belirgindir.
Sekonder paroksizmal hemikrania’da hastanın klinik tablosu IHS kriterlerini tam olarak
karşılayabileceği gibi bazen kriterlere uymayan
özellikler de saptanabilir. Indometazine cevap
olması sekonder bir patolojiyi dışlamaz ancak
indometazin cevapsızlığı sekonder nedenleri
mutlaka akla getirmelidir.
Literatürde paroksizmal hemikrania ile ilişkili olarak bildirilmiş nedenler arasında hipofiz
tümörleri, vasküler patolojiler (ICA anevrizması, subklavian arterin poststenotik dilatasyonu,
vaskülit, parietal AVM, MCA infarktı, oksipital
infarkt), intrakranial tümörler (tuber cinereum

hamartomu, frontal lob tümörü, kavernöz sinüs
meningeomu, metastatik tümör), ekstrakranial tümörler (Pancoast sendromu, non Hodgkin
Lenfoma) , kafa travması, enfeksyonlar (Herpes
Zoster Oftalmikus), enflamatuar durumlar (Tolosa-Hunt sendromu), esansiyel trombositopeni,
intrakranial hipertansyon, sempatik sinirlerin
cerrahi lezyonu ve Arnod-Chiari malformasyonu
sayılabilir.
Klinik tablonun atipik olduğu, eşlik eden
nörolojik muayene bulgularının olduğu ve indometazine yanıtın iyi olmadığı vakalarda sekonder paroksizmal hemikrania’dan şüphelenilmelidir. Literatürde bildirilmiş nedenler gözönüne
alınarak, bu vakalarda kranial ve hipofiz MRG
normalse tam bir tarama yapabilmek amacıyla
ek olarak tam kan sayımı, vaskülit markerları,
lomber ponksyon ile basınç ölçümü ve PA akciğer grafisi istenmesi önerilmektedir.

Tedavi
Paroksizmal hemikrania’da akut atak tedavisinde de profilakside de ilk denenmesi gereken ilaç
indometazin’dir ve indometazin etkili doza çıkıldıktan sonra 1-2 gün içerisinde yanıt alınır. Vakaların %97’sinde ilaç etkili olarak bulunmuştur
ve %89’unda da tam remisyon sağlandığı bildirilmektedir.
Başlangıç dozu günde üç kez 25 mg’dır. Eğer
yanıt alınamıyorsa doz günde 3 kez 50 mg’a çıkartılır. Günde 150 mg ile halen yanıt yoksa üç
günde bir 25 mg’lık artışlar denenebilir. Dozun
günde 225 mg’a çıkarılmasına rağmen hasta
indometazine yanıt vermiyorsa tanı gözden geçirilmeli ve sekonder nedenler mutlaka araştırılmalıdır. Nadiren bazı hastalar 300 mg gibi çok
yüksek dozlara gereksinim duyabilmektedir.
İndometazin ile düşük dozlarda bile dispepsi veya peptik ülser gelişimi gibi gastrointestinal
yan etkiler görülebilir ve hastalara tedavi başlanmadan önce bunlar mutlaka sorgulanmalıdır.
Hastalara indometazin ile birlikte mide koruyucu tedaviler verilmelidir. Gastrik intoleransın
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olduğu hastalarda indometazin supozituvar formunda da verilebilir ancak yan etki olarak rektal
kanamanın görülebileceği de unutulmamalıdır.

Toplam 12 vakadan 5’inde tam, 4’ünde kısmi
düzelme bildirilmiştir.

Epizodik paroksizmal hemikrania’da indometazin’e tahmini epizod süresinden biraz daha
uzun bir süre devam edilmeli ve daha sonra azaltılarak kesilmesi denenmelidir. Kronik formda
ise tedavi çoğu hastada ömür boyu sürdürülmek
zorunda kalınır. Ancak 6 ayda bir ilacın kesilip remisyona girip girmediğinin kontrol edilmesi önerilir. Bunun dışında hastaların önemli bir kısmı
zamanla daha düşük doz indometazine ihtiyaç
duyduğundan, zaman içerisinde doz azaltılması
da denenmelidir.

5 vakada 2 vakada tam, 1 vakada kısmi düzelme bildirilmiştir.

Melatonin
Tedaviye melatonin eklenmesi daha düşük indometazin dozlarının kullanılmasını sağlayabilir,
ancak bu konuda henüz yeterli çalışma yoktur.

1. Akut atak tedavisi
Sumatriptan enjeksiyonları akut atakların tedavisinde bazen etkili olabilir. Toplam 24 vakada 6
mg’lık enjeksiyonlara 4 hastada kısmi, 1 hastada
tam yanıt elde edilmiştir.
Oksijen inhalasyonu : 11 vakada yaklaşık 10
L/dk ile 6 vakada kısmi düzelme elde edilmiştir.
Piroksikam - 20-40mg: 5 vakada 2 vakada
tam, 1 vakada kısmi düzelme sağlanmıştır.

2. Profilaktik tedavi
İndometazinin kullanılamadığı ya da etkisiz olduğu durumda alternatif tedaviler için veri çok
azdır ve az hasta sayılı vaka serilerine veya vaka
bildirimlerine dayanmaktadır. Denenebilecek alternatif tedaviler şunlardır:
Ön planda tercih edilmesi önerilen seçenekler:
Verapamil - 240-320 mg/gün
Toplam 30 vakadan 5’inde tam, 9’unda kısmi
düzelme bildirilmiştir.
Topiramate - 25-200 mg/gün

Piroksikam - 20-40mg

Denenebilecek ancak çok etkili bulunmamış ya
da çok yetersiz veri olan tedaviler:
Rofecoxib - 25-50 mg/gün
İki vakada 8-14 aylık izlemde klinik düzelme
bildirilmiştir.
Celecoxib - 400mg/gün
Tek vakalık bildirimde 3 aylık izlemde klinik
düzelme bildirilmiştir.
Aspirin
10 vakadan 3’ünde kismi düzelme bildirilmiştir.
Karbamazepin - 400-1000 mg/gün
Toplam 15 vakadan 3’ünde kısmi düzelme
bildirilmiştir.
Flunarizine
Beş vakada 6 aylık izlemde klinik düzelme bildirilmiştir.
Amitriptilin - 25-50 mg/gün
5 vakadan 2’sinde kısmi düzelme bildirilmiştir.
Lidocaine ve metilprednizolon ile GON blokajı
Bir vakada 20 aylık izlemde klinik düzelme
bildirilmiştir.
Girişimsel veya cerrahi tedaviler
Oksipital sinir stimülasyonu
Bir vakada 10 yıllık izlemde tama yakın düzelme bildirilmiştir.
Sfenopalatin ganglion blokajı
Paroksizmal hemikraniada sfenopalatin
ganglion blokajı ile tek bir vaka bildirilmiştir. Indometazini tolere edemeyen bu hastada 4 aylık
izlemde klinik düzelme gözlenmiştir
Non-invazif vagal sinir stimülasyonu
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Günde 3 kez ikişer doz olarak uygulandığında 6 aylık tedavi sonrasında çoğu 3-5 profilaktik
tedavi ilacına yanıt vermeyen 8 hastanın 7’sinde
%65-100 ağrı azalmasına neden olmuştur. Bir
başka küçük vaka serisinde non-invazif vagal sinir stimülasyonu günde 2-3 kez 2-4 doz olarak
gerek indometazini tolere edemeyen hastalarda
gerekse indometazine ek tedavi olarak 6 hastadan 4’ünde etkili olarak bildirilmiştir.
Derin beyin stimülasyonu

6.

7.
8.

9.

Posterior hipotalamusa derin beyin stimülasyonu ile tedavi edilmiş bir vaka bildirimi vardır.

10.

Otonom sefaljilerden hemikrania kontinuada
etkili olan büyük ve küçük oksipital sinir (GON ve
LON) blokajları paroksizmal hemikrania tedavisinde genelde etkili bulunmamıştır.

11.
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SUNCT
Sendromu ve
SUNA
Babür DORA1

Giriş

Klinik Özellikler

SUNCT Sendromu (Short-lasting Unilateral Neuralgiform Headache attacks with Conjunctival
injection and Tearing) ve SUNA (Short-lasting
Unilateral Neuralgiform headache attacks with
cranial Autonomic features) trigeminal otonom
sefaljiler içerisinde yer alan en kısa süreli başağrılarıdır ve tahmini insidansları 100.000’de
1,2‘dir. SUNCT sendromu ilk kez 1978’de Sjaastad
tarafından tanımlanmış ve 1989 yılında da aynı
kişi tarafından isimlendirilmiştir.SUNA tanımı ise
2004 yılında eklenmiştir.Her iki başağrısının da
epizodik ve kronik formları tanımlanmıştır. Çeşitli vaka serilerinde SUNCT vakalarının yaklaşık
%30-60’ının, SUNA vakalarının ise yaklaşık %040’ının epizodik formda olduğu bildirilmektedir.
Hastalığın başlangıcı SUNCT ve SUNA’da 40-50
(3-77 yaşlar arası) yaşlarındadır. SUNCT erkeklerde daha sık görülürken (E/K=1,47), SUNA’nın
kadınlarda daha sık olduğu bildirilmiştir (E/
K=0,58). Günümüze dek sadece 2 SUNCT vakasında aile öyküsü olduğu bildirilmiştir.

SUNCT’ta ağrı ataklarının gün içerisinde geliş
şekli için 3 pattern öne sürülmüştür: 1) Tekli saplamalar – Arada dakika/saatler sürebilen ağrısız
dönemlerin olduğu tekli saplamalar, 2)Grup patterni - peşpeşe saplamaların grup halinde geldiği ancak saplamaların arasında ağrının tamamen
geçtiği dönemler, 3) Testere patterni- peşpeşe
saplamaların grup halinde geldiği ancak saplamaların arasında devamlı sabit, şiddetli bir bazal
ağrının olduğu dönemler. Grup patterninde ağrı
dönemi ortalama 6 dakika (10 saniye-20 dakika)
sürerken, testere patterninde bu süre ortalama
20 dakika (5 saniye – 3,5 saat) sürebilmektedir.
Özellikle testere patterni olan vakalar küme başağrısıyla karışabilmektedir. Ağrı lokalizasyonu
tipik olarak orbital, retro- veya supraorbital ve
temporaldir yani nervus ophtalmicus duyu alanındadır. Daha seyrek olarak temporal, maksiller, mandibuler bölgelerde, dişlerde, kulakta,
ensede, başın arka kısmında veya vertekste hissedildiği olabilir. Ağrı çoğu vakada unilateral ve
daima aynı taraftadır. Bazı vakalarda taraf değiş-
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tirebilir ve çok nadiren bilateral gelen vakalar da
bildirilmiştir.
Tanım gereği tüm SUNCT hastalarında konjonktivada kızarıklık ve göz yaşarması görülür.
SUNA hastalarında ise bu iki bulgu bir arada görülmez ve iki bulgudan en çok biri vardır. Bunun
dışında SUNCT/SUNA’da burun tıkanıklığı, burun
akıntısı, gözkapağı ödemi, yüzde terleme veya
kızarıklık, miozis, ptozis, kulakta kızarıklık veya
dolgunluk hissi de görülebilir. Nadir vakalarda
ağrı olmadan da otonom semptomların görüldüğü ataklar olabilir. Hastaların yaklaşık 2/3’ü
ataklar sırasında ajite olabilmektedir.
SUNCT/SUNA cilde dokunmakla, yüz yıkamayla, rüzgarla, saç tarama, traş olma, diş fırçalama, öksürme, çiğneme ve konuşmayla tetiklenebilmektedir. SUNCT/SUNA’nın önemli bir
özelliği, ağrının bu tetikleyici faktörlerle tetiklenmesinden sonra refrakter bir dönem görülmemesidir ve bu özellik trigeminal nevraljiden
ayrılmasına yardımcıdır.
Ağrı karakteri tipik olarak saplayıcı ve çok şiddetli olarak tarif edilir ancak bazı hastalar elektrik çarpması, yanıcı veya keskin ağrı gibi ifadeler
de kullanabilir.
SUNCT’ta saplayıcı ağrıların süresi çok kısadır
ve ataklar 5 – 240 saniye sürer. SUNCT’ta günde ortalama 60 (2-200) atak gelir. Ancak günde
600’e kadar olan atak sıklıkları da bildirilmiştir.
Atak sıklığı aynı hastada günden güne çok değişkenlik gösterebilir. SUNA’da atak süreleri SUNCT’a göre biraz daha uzun olabilmektedir (2 saniye- 10 dakika).

Fizyopatoloji
SUNCT/SUNA’nın tam fizyopatolojisi bilinmemektedir. Hipotalamus, özellikle de posterior
hipotalamus, hem trigeminoservikal kompleks
hem de fasial sinirin parasempatik çekirdeği
olan superior salivatuar çekirdeklerle direkt
bağlantıları sonucunda hem trigeminal kaudal
çekirdekte nosiseptif aktivitenin hem de sfenopalatin ganglion aracılı trigeminal otonom ref272

leksin kontrolünü sağlamaktadır. Tüm trigeminal otonomik başağrılarında olduğu gibi SUNCT
vakalarında da görüntüleme çalışmalarında ağrı
matriksine ek olarak ipsilateral posterior hipotalamus aktivasyonu olduğu gösterilmiştir. SUNCT/
SUNA hastalarının önemli bir kısmında trigeminal sinir köküne vasküler kompresyon saptandığı
ve bu sendromun aslında trigeminal nevralji ile
örtüştüğü de öne sürülmüştür. Bunun dışında
trigeminal nevraljide ağrı süresi daha kısadır ve
ağrı daha keskin karakterdedir, ağrı diğer trigeminal sinir dallarına yayılabilir ve gece uykuda
atak gelmesi daha sıktır. Trigeminal nevraljide
çok hafif şiddette bir tetikleyici bile ağrıyı ortaya
çıkartmak için yeterliyken SUNCT/SUNA’da biraz
daha sert bir tetikleyici gerekmektedir.
ICHD-3 kriterlerine göre SUNCT tanı kriterleri
(3.3.1: SUNCT)
A) B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B) Unilateral, orbital supraorbital, temporal
ve/veya trigeminal lokalizasyonlu, 1-600 saniye
süren orta şiddette veya şiddetli ağrı atakları tek
bir saplama, peşpeşe saplamalar veya testere
patterni şeklinde görülür
C) Ağrıya ipsilateral aşağıdaki bulgulardan ikisi de eşlik eder
Konjonktivada kızarıklık , Gözde yaşarma
D) Ataklar günde en az bir kez ortaya çıkar.
E) Başka bir nedene bağlanamıyor.
Epizodik SUNCT tanı kriterleri (3.3.1.1 Epizodik
SUNCT)
Epizodik SUNCT’ta bir hafta-bir yıl arasında süren atak dönemleri ve bunları takiben en az üç
ay süren remisyon dönemleri görülür.
A. Ataklar 3.3.1 SUNCT tanısına uyar ve dönemler halinde gelir
B. Tedavisiz 7 gün-1 yıl arasında süren en az
2 dönem ve bu dönemlerin arasında en az 3 ay
süren bir ağrısız dönem vardır.
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Kronik SUNCT tanı kriterleri (3.3.1.2 Kronik
SUNCT)
Kronik SUNCT’ta ataklar en az bir yıl boyunca
remisyonsuz olarak tekrarlar veya üç aydan kısa
süreli remisyon dönemleri görülür.
A. Ataklar 3.3.1 SUNCT tanısına uyar
B. Ataklar en az bir yıl boyunca remisyonsuz
olarak tekrarlar veya üç aydan kısa süreli remisyon dönemleri görülür.
ICHD-3 kriterlerine göre SUNA tanı kriterleri
(3.3.2: SUNA)
A) B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B) Unilateral, orbital supraorbital, temporal
ve/veya trigeminal lokalizasyonlu, 1-600 saniye
süren orta şiddette veya şiddetli ağrı atakları tek
bir saplama, peşpeşe saplamalar veya testere
patterni şeklinde görülür
C) Ağrıya ipsilateral aşağıdaki bulgulardan en
az biri eşlik eder
Konjonktivada kızarıklık veya gözde yaşarma
Burun tıkanıklığı ve/veya akıntısı
Göz kapağı ödemi
Alın ve yüzde terleme
Ptozis ve/veya miyozis
D) Ataklar günde en az bir kez ortaya çıkar.
E) Başka bir nedene bağlanamıyor.
Epizodik SUNA tanı kriterleri (3.3.2.1 Epizodik
SUNA)
Epizodik SUNA’da bir hafta-bir yıl arasında
süren atak dönemleri ve bunları takiben en az
üç ay süren remisyon dönemleri görülür.
A. Ataklar 3.3.2 SUNA tanısına uyar ve dönemler halinde gelir.
B. Tedavisiz 7 gün-1 yıl arasında süren en az
2 dönem ve bu dönemlerin arasında en az 3 ay
süren bir ağrısız dönem vardır.
Kronik SUNA tanı kriterleri (3.3.2.2 Kronik
SUNA)

Kronik SUNA’da ataklar en az bir yıl boyunca
remisyonsuz olarak tekrarlar veya üç aydan kısa
süreli remisyon dönemleri görülür.
A. Ataklar 3.3.2 SUNA tanısına uyar
B. Ataklar en az bir yıl boyunca remisyonsuz
olarak tekrarlar veya üç aydan kısa süreli remisyon dönemleri görülür.

Ayırıcı Tanı
Trigeminal nevralji SUNCT/SUNA’nın en çok karıştığı klinik tablodur. SUNCT/SUNA’yı trigeminal
nevraljiden ayırt eden en önemli özellikler lokalizasyon ve otonom semptomlardır. SUNCT/SUNA daima oftalmik sinir duyu alanında lokalize
iken trgeminal nevralji nadiren bu siniri tutar ve
genelde maksiller ve mandibuler sinirlere lokalizedir. Kranial otonom semptomlar bazen trigeminal nevraljide de görülebilir ancak hiçbir zaman SUNCT/SUNA’daki kadar belirgin ve tutarlı
değildir. Trigeminal nevraljide ağrı atakları arasında bir refrakter dönem vardır ve bu dönemde
ağrılar tetiklenemez. SUNCT/SUNA’da bu refrakter dönemin olmadığı gözlenmiştir.
Bunun dışında primer başağrılarından primer
(idyopatik) saplayıcı başağrısı da ağrı süresinin
kısalığı nedeniyle SUNCT/SUNA ile karışabilir.
Ancak primer saplayıcı başağrısında asla kranial
otonom semptomlar görülmez ve ağrı lokalizasyonu sadece oftalmik sinir duyu alanı ile sınırlı
olmadığı gibi ağrı sürekli yer değiştirebilir.
Diğer trigeminal otonom sefaljiler (paroksizmal hemikrania ve küme başağrısı) ayırıcı tanıda
akla gelmelidir. Küme başağrısında ağrı süresi
SUNCT/SUNA’ya göre belirgin olarak daha uzundur. Paroksizmal hemikrania vakalarında bazen
SUNCT/SUNA ile süre örtüşmesi görülebilir. Şüphede kalınan vakalarda indometazin denenmesi
ayırıcı tanı açısından yardımcıdır.
Tüm trigeminal otonom sefaljilerde olduğu
gibi SUNCT ve SUNA’da da sekonder sebeplerin
ekartasyonu için ayrıntılı radyolojik görüntüleme
istenmesi şarttır. SUNCT ile ilişkili olarak bildirilmiş olan sekonder nedenler genellikle posterior
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fossa lokalizasyonludur. Bunların arasında serebellopontin köşe AVM’si, parapontin kavernöz
anjiom, dorsolateral beyin sapı infarktı, baziler
impresyon, HIV enfeksyonu, osteogenezis imperfekta ve kraniosinostoz sayılabilir. Bunların
dışında kavernöz sinüs leiomyosarkomu, prolaktinoma ve akromegali ile ilişkilendirilmiş vakalar
da bildirilmiştir.

Tedavi
SUNCT/SUNA’nın çok nadir başağrıları olmaları
nedeniyle tedavi konusunda geniş çaplı çalışmalar yoktur ve bu sendromların tedavisindeki
bilgilerimiz vaka serilerinden ve bildirimlerinden
edinilen verilere dayanmaktadır.

1. Akut atak tedavisi
Lidocaine
Lidocaine IV infüzyon veya SC olarak 36 hastanın
5’inde kısmi, 29’unda tam ağrı kontrolü sağlamıştır. İntravenöz %2’lik lidocaine infüzyonu 1-3
mg/dk dozunda 3 vaka serisinde 29 SUNCT ve 4
SUNA hastasının biri hariç tümünde 2 gün ile 6 ay
arasında devam eden klinik düzelme sağlamıştır.
Ancak bu tedavi günlük intravenöz enjeksyon
gerektirdiği için çok kullanışlı değildir. Bu nedenle bu infüzyon tedavileri, eş zamanlı başlanan
oral bir profilaktik ajan etkin doza çıkılana dek
hastada semptom kontrolü sağlamak için kullanılabilir ve SUNCT/SUNA’da ağrıların akut kontrolü için ilk sırada önerilmektedir. Kardiak aritmi
yan etkisi nedeniyle Lidokain verilen hastaların
EKG monitorizasyonu yapılmalıdır. Lidocaine’ye
yanıt veren hastaların yarısında ataklar infüzyon
bitiminden hemen sonra tekrar başlamaktadır.
Hastaların diğer yarısında ise düzelme ortalama
22 gün sürmektedir ve en uzun düzelme süresi
90 gün olarak bildirilmiştir.
Kortikosteroidler
SUNCT/SUNA’nın akut dönem tedavisinde
prednizon ve metilprednizolon ile vaka serileri
mevcuttur. Prednizon 11 vakada 20-100 mg/gün
dozunda 5 hastada kısmi, 1 hastada tam ağrı
kontrolü sağlamıştır. Metilprednizolon 7 vakada
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16-1000 mg dozlarında 1 hastada kısmi, 4 hastada tam ağrı kontrolü sağlamıştır. Kortikosteroidler kısa süreli (2-10 gün) IV infüzyon ile verildiğinde akut ağrı kontrolü için Lidocaine’e göre
daha az etkili ancak daha güvenli bir seçenek
teşkil etmektedir.

2. Profilaktik tedavi
İlk sırada denenmesi önerilen tedaviler:
Lamotrigine - 50-700 mg/gün
SUNCT/SUNA’nın tedavisinde en etkili olarak
bildirilen ilaç lamotrigine’dir ve ilk sırada denenmesi önerilmektedir. Genelde 100-200 mg/gün
dozunda etkili olmaktadır ancak inatçı vakalarda
dozun 400 mg/gün ve üzerine çıkartılması gerekebilir. Yakın zamanlı bir meta-analizde hastaların %76’sının lamotriginden kısmi de olsa fayda
gördüğü ve %56’sının iyi cevap verdiği bildirilmiştir. SUNCT ve SUNA hastaları arasında lamotrigine tedavi yanıtı açısından fark yoktu.
İkinci sırada denenmesi önerilen tedaviler:
Oxcarbazepin - 600-3600 mg/gün
Lambru ve arkadaşlarının yaptığı meta-analizde oxcarbazepine ile SUNCT/SUNA hastalarının %71’inde kısmi de olsa fayda görüldüğü ve
%45’inin tedaviye iyi cevap verdiği bildirilmiştir.
SUNCT ve SUNA hastaları arasında tedavi yanıtı
açısından fark yoktu.
Karbamazepin - 100-2000 mg/gün
Lambru ve arkadaşlarının yaptığı meta-analizde karbamezapin ile SUNA hastalarının
%63’ünde en az kısmi yanıt, %37’sinde iyi yanıt
görüldüğü ve bu oranın SUNCT hastalarına göre
(%37 en az kısmi, %16 iyi yanıt) anlamlı derecede daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Topiramate - 50-800 mg/gün
SUNCT ve SUNA hastalarında tedavi etkinliklerini inceleyen bir meta-analizde topiramate ile
SUNCT/SUNA hastalarının %47’sinde en az kısmi yanıt, %25’inde iyi yanıt görüldüğü ve yanıt
oranlarının SUNCT hastalarında SUNA hastalarına göre biraz daha iyi olduğu bildirilmiştir.

SUNCT Sendromu ve SUNA

Duloxetin- 30-120 mg/gün
Duloxetin tedaviye refrakter hastaların tedavisinde denenmiş ve SUNCT hastalarında SUNA
hastalarına göre daha etkili olarak bulunmuştur.
Tedaviye en az kısmi yanıt verenlerin oranı %49,
iyi yanıt verenlerin ise oranı %30 olarak bildirilmiştir.
Üçüncü sırada denenmesi önerilen tedaviler:
Gabapentin - 900-4800 mg/gün
Lambru ve arkadaşlarının yaptığı meta-analizde gabapentin ile SUNCT/SUNA hastalarının
%33’ünde en az kısmi yanıt, %10’unda iyi yanıt
görüldüğü bildirilmiştir.
Pregabalin - 25-600 mg/gün
Lambru ve arkadaşlarının yaptığı meta-analizde pregabalin ile SUNCT/SUNA hastalarının
%30’unda en az kısmi yanıt, %11’inde iyi yanıt
görüldüğü bildirilmiştir.
Mexiletine- 400-1200 mg
Toplamda 15 SUNCT/SUNA hastasında denenmiş ve ancak 5’inde %50’nin üzerinde etki
sağlamıştır.
Lacosamide- 100-400 mg
Lacosamide 9 hastada denenmiş ve 2’sinde
%50 ve üzerinde yanıt alınabilmiştir.

nik düzelme bildirilmiştir. Literatürde ipsilateral veya bilateral enjeksyon yapılan hastaların
%10’unda mükemmel (>%90), %17’sinde ise iyi
sonuç alınırken %63’ünde hiç yanıt alınamamıştır. Etkinin ortalama devam etme süresi 41 gün
olarak bildirilmiştir.
Onabotulinum toksin A enjeksiyonu
İki vakada 3 yıllık takip ile klinik düzelme bildirilmiştir.
Mikrovasküler dekompresyon (MVD)
19 vakanın %63’ünde 14 aylık takipte ağrının
tamamen geçtiği bildirilmiştir. Bu yöntem ilaç tedavisinin başarısız olduğu ve nörogörüntülemede trigeminal sinire temas eden aberran damar
saptanan tedaviye refrakter hastalarda uygun
bir seçenek gibi görünmektedir.
Oksipital sinir stimülasyonu
Tedaviye refrakter 15 SUNCT/SUNA vakasında ortalama günlük atak sıklığında %62, atak
şiddetinde %57 ve atak süresinde %68 azalma
olduğu bildirilmiştir. Bir başka vaka serisinde ise
bilateral oksipital sinir stimülasyonu ile 9 vakanın 8’inde klinik düzelme olduğu, bunların 4’ü
tamamen ağrısız olduğu bildirilmiştir.
Derin beyin stimülasyonu

Tedaviye refrakter bir SUNCT hastasında erenumab 140 mg verilmesi ile 3 günde atakların
tamamen geçtiği ancak 3 hafta sonra tekrar başladığı ve ikinci bir doz erenumab ile aynı döngünün tekrarladığı bildirilmiştir. Bu hastaya galcanezumab 240 mg yüleme dozunu takiben aylık
120 mg’lık enjeksyonlarla tam remisyon sağlandığı bildirilmiştir.

Tedaviye refrakter 11 SUNCT/SUNA hastasında ipsilateral ventral tegmental alana DBS uygulanan bir vaka serisinde atak sıklığında %78,
şiddetinde ise %50 azalma olduğu bildirilmiştir.
Genelde ciddi bir komplikasyon görülmemekle
birlikte bir hastada enfeksyon nedeniyle cihazın çıkartılması gerekmiştir. Ancak bu yöntem
potansiyel mortalite ve yüksek morbidite riski
nedeniyle ancak çok çaresiz kalınan vakalarda
düşünülmelidir.

Girişimsel ve cerrahi tedaviler:

Servikal spinal kord stimülasyonu:

Büyük oksipital sinirin (GON) blokajı -

Bu yöntemin uygulandığı 2 SUNA vakasından
birinde semptomlar tamamen kaybolurken diğerinde kısa bir iyilik dönemi sonrasında tekrar
başlamıştır.

Anti-CGRP monoklonal antikorlar

İpsilateral GON bölgesine 80 mg depo metilprednizolon enjeksyonu ile 4 vakadan birinde
klinik düzelme, Bupivacaine enjeksyonu ile 12,5
mg ile 9 vakadan 3’ünde kısmi, 2’sinde tam kli-
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Diğer Birincil
Başağrıları I

28.a Primer Saplanıcı Başağrısı
Elif KOCASOY ORHAN1

TANIM VE KLINIK
Daha önce kullanılan farklı isimleriyle kısa süresi, periyodisitesi ve şiddeti anlatılmaya çalışılan bu ağrı tipinde kendiliğinden ortaya çıkan,
geçici ve lokalize başağrıları söz konusudur ve altta organik bir neden
yoktur. Bu nedenle “göz içinde iğne” sendromu, “oftalmodinia periodika”, “ice-pick” ağrılar gibi çeşitli isimlerle anılmıştır.

FIZYOPATOLOJI
Patofizyolojisi net olarak aydınlatılamamakla birlikte klinik bulgular trigeminal sinir ekstabilitesi ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bu
hastalarda dural sinüs stenozlarının görülebileceği akılda tutulmalıdır.

SINIFLAMA
Uluslararası başağrısı derneği, başağrısı sınıflama komitesinin 2018 yılında yayınladığı tanı kriterlerine göre;
A. B ve C kriterlerini dolduran, kendiliğinden ortaya çıkan, tek ya da
seri olarak bıçak saplanır gibi olan başağrılarıdır

Primer Saplanıcı Başağrısı
Trigeminal sinirin birinci
divizyonunda, çok kısa
süreli, düzensiz ataklarla
karakterizedir ve mutlaka
sekonder nedenler
dışlanmalıdır.

B. Her bıçak saplanışı birkaç saniyeye kadar sürer*
1
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C. Bıçak saplanmalarının frekansı düzensiz olup, günde bir ya da birçok kez ortaya çıkabilir**
D. Kraniyal otonom bulgu yoktur
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz
Ayrıca B maddesinde* ile belirtilen özelliğin açıklamasında; bıçak
saplanır gibi olan ağrıların %80’i üç saniye ya da daha kısa sürmektedir.
Nadiren 10-120 saniye süreli ataklar olabilir. Yine C maddesinde** ile
belirtilen özel durum da süre ile ilgili olup, atak sıklığının genellikle günde bir ya da birkaç kez olarak bildirilmesine rağmen nadiren günlerce
tekrarlayan bıçak saplanmaları ve bir hafta süren status tanımlanmıştır.

AYIRICI TANI
Primer saplanıcı başağrısı tek ya da seri şekilde özellikle Trigeminal sinirin ilk divizyonunda ya da orbital, temporal ve parietal bölgede ortaya çıkan düzensiz ve
kısa süreli başağrısı atakları ile karakterize nadir görülen bir primer başağrısıdır.
Çoğu vaka idiyopatik olsa da ‘Primer Saplanıcı Başağrısı’ tanısı öncesinde hastaların olası sekonder nedenlere yönelik incelenmesi, kranyal MR
ve MR-venografi ile görüntülenmesi önerilir. Bu hastaların bir kısmının
öncesinde migren başağrıları yaşadığı da bilinmektedir. Ayırıcı tanıda öncelikle eşlik edebilecek durumlar gözden geçirilmeli ve sekonder nedenler
dışlanmalıdır. Özellikle intrakraniyal yer kaplayıcı lezyonlar ve göz hastalıkları dışlanmalıdır. Tetikleyiciler, otonom bulguların eşlik edip etmemesi ve
karbamazepin yanıtı da dikkatle değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanıda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meningioma
Pitüiter adenom
Kraniyal ve oküler travma
Oftalmik herpes zoster
Dev hücreli arterit
Supraorbital nevralji
Trigeminal nevralji
SUNCT ve SUNA dikkatle değerlendirilmelidir.

TEDAVI
Primer saplanıcı başağrısında nadiren tedavi gerekir. Hafif atakları olan
hastalara durumun açıklanması ve güven verilmesi yeterli olabilir. Sık
atak olması ve hastanın tercihi tedavi endikasyonu olabilir, bazen günde 100 atağı olan hastalar bile tedavi almak istemeyebilir.
Primer saplanıcı başağrısı
nadiren tedavi gerektirir,
50-150mg indometazine
dramatik yanıtlıdır.
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Primer saplanıcı başağrısı indometazine (50-150 mg/gün) dramatik
olarak cevap verir. Hastaların 2/3’ü bu tedavi ile iyileşirken, 1/3’ünde
kısmen rahatlama olabilir.
Celecoxib, nifedipin, melatonin ve gabapentin ile ağrı kontrolü sağlanan olgular bildirilmiştir. Ayrıca 24 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada da botulinum toksin A enjeksiyonundan sonra atak sıklığında
belirgin azalma görüldüğü belirtilmiştir.
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28.b

Nummuler Başağrısı
Elif KOCASOY ORHAN1

TANIM VE KLINIK
“Para şeklinde” diye ifade edilen bu ağrıyı altta yatan yapısal bir lezyon
olmaksızın ortaya çıkan, sıklıkla kronikleşen, kafa derisinde küçük bir
alanda ve süresi oldukça değişken bir başağrısı olarak tanımlayabiliriz.
Etkilenen bölgede (en sık pariyetal bölge) allodini, parestezi veya hiperestezi olabilir. Nummuler başağrısının ortalama başlangıç yaşı 45 olup,
kadınlarda daha sık görülmektedir.

FIZYOPATOLOJI
Nummuler başağrısı nadir görülen primer başağrıları arasında sınıflandırılmaktadır. Patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Kompleks bölgesel ağrı sendromunun lokal bir formu olabileceğini öne süren araştırmacılar olduğu gibi otoimmunite ile ilgili olabileceği de tartışılmıştır.

Hasta, kafa derisinde, farklı
farklı yerlerde, madeni
para büyüklüğündeki ağrı
ve hassas bölgelerden
bahsediyorsa ‘Nummuler
Başağrısı’ akla gelmelidir.

SINIFLAMA
Nummuler başağrısı tanısı için gerekli özellikler:
A. B kriterlerini dolduran sürekli ya da aralıklı başağrısı
B. Aşağıdaki dört özelliğe sahip, kafa derisinde bir bölgede hissedilen
1. Keskin konturlu
2. Boyut ve şekli sabit
3. Dairesel ya da oval şekilli
4. 1-6 cm çapında
C. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.

AYIRICI TANI
Diğer nedenler, özellikle yapısal ve dermatolojik lezyonlar, öykü, fizik
muayene ve uygun araştırmalarla dışlanmalıdır. Kraniyal kemik lezyonlarına neden olan metastatik kanserler, multipl miyelom, Paget hastalığı veya osteomiyelit gibi hastalıklar araştırılmalıdır. Ayrıca;

1
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*Epikrania fugaks (bir hemikraniyumun yüzeyi boyunca lineer veya zikzaklı bir yol izleyen, saplanıcı karakterde kısa süreli, paroksismal başağrısı)
*Primer saplanıcı başağrısı
*Kraniyal nevraljiler (trigeminal birinci dal, supraorbital, auriculotemporal ve oksipital) akılda tutulmalıdır.

TEDAVI

Nummuler başağrısında
tedavi gerekirse analjezikler
önerilerilebilir.
Diğer seçenekleri
arasında gabapentin,
trisiklik antidepresanlar,
karbamazepin, indometazin
yer alabilir.
Periferik sinir blokajları
ve botulinum toksini
uygulaması da alternatif
seçeneklerdir.

Ağrı şiddeti hafif olan olgular tedaviye ihtiyaç duymayabilirler. Hastaların
yarısından çoğunda ağrının konvansiyonel analjeziklere (nonsteroid anti-inflamatuvar, parasetamol gibi) yanıtlı olduğu bildirilmektedir. Bu bilgilere rağmen, şiddetli ağrısı olan, ağrısı süreklilik gösteren ve nonsteroid
analjeziklere yanıt vermeyen hastalarda koruyucu tedavi gerekebilir.
Gabapentinin hastaların yaklaşık %60’ında etkili olduğunu gösteren
yayınlar mevcuttur. Yine trisiklik antidepresanlar (amitriptilin, nortriptilin ve protriptilin) bu hasta grubunda önerilmektedir.
Botulinum toksin A (10-25 U) uygulamaları ile kısmi bir iyileşme olabileceği de bildirilmektedir.
Ayrıca; indometazin, karbamazepin, siklobenzaprinin etkili olduğu,
periferik sinir blokajlarının da sınırlı yarar gösterdiğine dair çok sayıda
olgu bildirimleri mevcuttur. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun da etkili olduğu bildirilmiştir.
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28.c

Hipnik Başağrısı
Elif KOCASOY ORHAN1

TANIM VE KLINIK
Diğer adıyla “çalar saat başağrısı” olarak anılan bu durum uluslararası
başağrısı derneği, başağrısı sınıflama komitesinin 2018 sınıflamasında
diğer primer başağrıları başlığı altında yer almaktadır.
Tekrarlayan başağrısı atakları sadece uyku sırasında gelişir, kişi uyanana kadar veya dört saate kadar sürebilir, karakteristik olarak eşlikçi semptomları yoktur ve başka bir patoloji ile ilişkilendirilmez. Hipnik
başağrısı tipik olarak 50 yaşından sonra ortaya çıkar (ortalama 60 yaş)
ve kadınlarda daha sıktır. Başağrısı genellikle iki yanlı ya da yaygın, orta
şiddette ve sıkıştırıcı, bazen zonklayıcı karakterdedir. Ağrıya bulantı,
kusma, foto-fonofobi veya otonom bulgunun eşlik etmesi beklenmez.

Hipnik başağrısı, geceleri
hep aynı saatte ortaya çıkan,
uykudan uyandıran, birkaç
saat süren, yaygın, orta
şiddetli başağrısıdır.
Otonom bulgu yoktur.
Bulantı, kusma, fotofobi,
fonofobi eşlik etmez.

FIZYOPATOLOJI
Klinik tablonun ortaya çıkışı, ilaçlara yanıtı, elde edilen görüntüleme
ve elektrofizyolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde hipnik başağrısının diğer primer başağrılarından farklı bir klinik tablo olduğu düşünülmekle birlikte altta yatan patofizyoloji halen netleşmemiştir. Diğer
primer başağrılarında önemli bir rolü olan trigeminal sistemin bu tip
ağrının ortaya çıkmasındaki rolü net olarak gösterilememiştir. Bu başağrısı tipinin uyku ile ilişkili olduğu çeşitli görüntüleme ve elektrofizyolojik
çalışmalar ile gösterilmiştir. Önceleri, bir hızlı göz hareketi (REM) uyku
bozukluğu olduğu düşünülse de başağrısı ataklarının hem REM, hem
de non-REM dönemlerinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Posterior hipotalamusta gri madde hacmindeki azalma nedeniyle ortaya çıkan hipotalamik disfonksiyonun hipnik başağrısının başlamasına yol açabileceği
düşünülmektedir. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde hipotalamik
etkilenmenin önemli bir rolü olduğu kanaati oluşmuştur.
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SINIFLAMA
Başağrısı sınıflama komitesinin 2018 yılında yayınladığı kriterlere göre
bir hastanın hipnik başağrısı tanısı alabilmesi için aşağıdaki özelliklere
sahip olması gerekmektedir.
Hipnik başağrısı için tanı kriterleri:
A. B-E kriterlerini dolduran tekrarlayan başağrısı atakları
B. Sadece uykuda gelişen ve uyanmaya neden olan
C. Üç aydan uzun süredir, ≥10 gün/ay görülen
D. Uyandıktan sonra 15 dakikadan 4 saate kadar süren
E. Kraniyal otonom semptom ya da huzursuzluk bulguları olmayan
F. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamayan başağrılarıdır.

AYIRICI TANI
Ayırıcı tanıda uykudan uyandıran başağrıları veya sabahları başağrısı
ile uyanan hastalarda dikkat edilmesi ve dışlanması gereken durumlar
aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
•
•

İntrakraniyal hastalıklar (yer kaplayıcı lezyonlar)
Uyku apne sendromu
Nokturnal hipertansiyon
Hipoglisemi
İlaç aşırı kullanımı başağrısı

Ayrıca trigeminal otonomik sefalaljilerden özellikle küme başağrısı
ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Hipnik Başağrısı >50 yaşta
daha sık görüldüğünden ilaç
seçiminde eşlik eden diğer
hastalıklar dikkate alınmalı,
ilaçlar yavaş titre edilmelidir.

TEDAVI
Hipnik başağrısı tedavi önerileri gözlemsel verilere dayanmaktadır.
Hiçbiri kontrollü çalışmalar değildir ve doğrulanması gerekmektedir.
Özellikle hipnik başağrısı olan hastaların komorbiditeleri birlikte düşünüldüğünde etkinlik kadar olası yan etkiler ve ilaç etkileşimi gibi olumsuz durumların ortaya çıkması da endişe vericidir. Hipnik başağrısı için
lityum, kafein, topiramat, melatonin, indometazinin, L-dopa+benserazid ve büyük oksipital sinir (GON) blokajından fayda gören hastalar
bildirilmiştir.

1. Akut tedavi
Atakların büyük bir kısmı orta ve hafif şiddette olup saatler içinde
kendiliğinden düzelebildiği için akut atak tedavisine ihtiyaç olmayabilir. Akut tedavide kafein ve kafein içeren analjezikler etkilidir. Aspirin,
nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaçlar, asetaminofen, %100 oksijen inhalasyonu, metamizol, opioid analjezikler, nimesulid ve ergotaminin
etkili olmadığı gösterilmiştir.
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2. Profilaktik tedavi
Hipnik başağrısında spontan remisyon olmadığından ve başağrısı kronikleştiğinden genellikle profilaktik tedavi gereklidir. Hastaların yarısından fazlası profilaktik tedaviden fayda görürler. En sık kullanılan profilaktik ajanlar; lityum, kafein ve indometazindir.
Lityum (150-600 mg/gün; plazma düzeyi 0,5 to 1,0 mmol/L). Hipnik
başağrısı profilaksisi için önerilen, bildirilen ilk ilaçtır.
Kafein (yatma zamanında bir-iki kupa kahve): Kafein güvenli bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.
İndometazin (25-150 mg/gün yatma zamanında). Hastaların yaklaşık yarısı bu dozlara cevap verirler.
Diğer profilaktik tedavi seçenekleri:
Topiramat: 25-100 mg/gün dozunda kısmen etkili olabilir.

Profilaksi gerektiğinde
kafeinli içecekler ilk sırada
tercih edilebilir. Lityum,
indometazin, topiramat,
melatonin, pregabalin,
gabapentin denenebilir.

Trisiklik antidepresanlar ve flunarizin sık kullanılmakla birlikte sonuçları pek yüz güldürücü bulunmamıştır.
Melatonin (3-5 mg/gün) çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir.
Ancak çocukluk çağı hipnik başağrısında tedavi için bildirilen tek ilaçtır.
Hipnotikler ve antihistaminiklerin de melatonin seviyesini arttırarak
etkili olabileceğine dair olgular bildirilmiştir.
Gabapentin (100-300 mg/gün)-Pregabalin (75-150 mg/gün) ile yüz
güldürücü ağrı kontrolü olan hastalar bildirildiği gibi bu ilaçların etkisiz
olduğu olgu bildirimleri de bulunmaktadır.
Başağrısı polikliniklerinde hipnik başağrısı düşünülen hastalarda
sekonder nedenleri dışladıktan sonra, komorbiditesi olan ve birden
fazla ilaç kullanan hastalarda öncelikle güvenli olduğu düşünülen ve
kullanımı da kolay olan kafein alımını önermek iyi bir seçenek olacaktır.
Yeterli etkinlik sağlanamayan olgularda kontrendikasyonu yoksa tedaviye lityum ile devam edilebilir. Özellikle yaşlı hastalarda lityum düzeyi
takibi, tiroid ve böbrek fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi gerektiği hatırlanmalıdır. Ayrıca özellikle yaşlı hastalarda tedavi seçenekleri
arasında tercih yaparken eşlik eden diğer hastalıkları, kullandığı ilaçları
dikkate almak ve daima düşük dozlarla başlayarak yavaş titre etmek
gerekmektedir.
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28.d

Yeni Günlük Israrcı Başağrısı
Elif KOCASOY ORHAN1

TANIM VE KLINIK
“Akut başlangıçlı kronik başağrısı”, “yeni gelişen kronik başağrısı” gibi
farklı isimlerle anılan bu başağrısı tipini, hastanın net olarak başlangıç tarihini hatırladığı ve o günden itibaren günlük, süreklilik gösteren
başağrısı olarak tanımlayabiliriz. Bu ağrının karakteristik bir özelliği olmadığı gibi migren benzeri, gerilim tipi benzeri başağrıları olabilir veya
her iki tip başağrısından da özellikler taşıyabilir. İnsidansı ve prevalansı
bilinmemekle birlikte kadınlarda ve çocuklarda daha sık olabileceği bildirilmektedir.

Aylardır, sürekli başağrısı
olan bir hasta size ağrısının
karakterini anlatamıyor
ama ağrının hangi gün ve
saatte başladığını net olarak
söyleyebiliyorsa ‘yeni günlük
ısrarcı başağrısı’ olma
ihtimali yüksektir.

FIZYOPATOLOJI
Patofizyolojik mekanizması bilinmeyen bu başağrısı tipinde ne yazık ki
tedavi seçeneklerine rağmen başarı oranı da düşüktür. Viral bir enfeksiyon veya cerrahi gibi stresli bir olaydan sonra, BOS’ta glial aktivasyona
ve artan tümör nekroz faktörü alfa (TNF-alfa) seviyelerine bağlı olarak
kalıcı bir merkezi sinir sistemi inflamasyonu ihtimalinden bahsedilmektedir. Başka bir teoride de, servikal omurga eklem hipermobilitesinin
bu tip bir başağrısı gelişimi için predispozan bir faktör olduğu ve bu
hipermobilite nedeniyle trigeminal ve servikal afferentlerin uyarılması
ile başağrısının geliştiği öne sürülmektedir.

SINIFLAMA
Yeni günlük ısrarcı başağrısı tanısı için uluslararası başağrısı derneği,
başağrısı sınıflama komitesinin 2018 yılında yayınladığı tanı kriterleri
şöyledir:
A. B ve C kriterlerini karşılayan kalıcı başağrısı
B. Belirgin ve açıkça hatırlanan başlangıç tarihi ile birlikte ağrının 24
saat içinde sürekli ve aralıksız olması
C. Üç aydan uzun süredir var olması
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamamasıdır.
1
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Yeni günlük ısrarcı başağrısının en tipik özelliği kriterlerde de belirtildiği gibi hastanın bu ağrının başladığı günü net olarak hatırlamasıdır.
Hastalar bu tanıdan önce migren ya da gerilim tipi başağrısı yaşamış
olabilirler ki bu özellik yeni günlük ısrarcı başağrısı tanısına engel değildir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta önceden başağrısı olan hastaların, ilaç aşırı kullanımı ile ilişkili veya daha sonra ortaya çıkabilen
alevlenmeyi tanımlamamasıdır. Bazı durumlarda iki tanının birlikteliği
de söz konusu olabilir. Ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken “kronik
migren” ve/veya “kronik gerilim tipi başağrısında” tanı kriterlerinden
yardım alınmalıdır. Yeni günlük ısrarcı başağrısı bu tanıların kriterlerini
karşılamayacaktır. Akut başlangıç söz konusu olduğundan sekonder nedenlerin dışlanması [travma, beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı değişiklikleri gibi] için gerekli tetkikler yapılmalıdır.
Yeni günlük ısrarcı başağrısının iki alt tipi tanımlanmıştır. Bunlardan
birincisi aylar içinde kendi kendini sınırlayan ve tedavisiz düzelen formudur. Diğeri ise agresif tedavilere rağmen dirençli yani ‘refrakter’ tiptir.

AYIRICI TANI
Yeni günlük ısrarcı başağrısı bir dışlama tanısıdır. Ayırıcı tanı ve eşlikçi
olarak yer alabilecek diğer tanılar konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle;

Yeni günlük ısrarcı başağrısı
bir dışlama tanısıdır.

*Hemikrania kontinua,
*İlaç aşırı kullanım başağrısı dikkatle sorgulanmalıdır.
Yine ayırıcı tanıda özellikle ikincil başağrılarından
*Travmatik başağrıları,
*Yüksek BOS basıncı ile ilişkili başağrısı,
*BOS basıncının düşmesi ile ilişkili başağrısı,
*Serebral venöz sinus trombozları,
*Karotis ve vertebral arter diseksiyonları,
*Dev hücreli arterit tanıları dışlanmalıdır.

TEDAVI
Yaşam koşulları ve diyet önerileri ile birlikte farmakolojik tedavilerden
bahsedilebilir. Her ne kadar bu konuda netleşmiş öneriler olmasa da
hastaların iyi beslenmeleri, uyku hijyenine dikkat etmeleri ve aşırı ağrı
kesici kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.
Farmakolojik tedaviler arasında olgu bazında deneyimler bildirilmiştir. Bunlardan biri tetrasiklin derivelerinden “Doksisiklin” 3 ay boyunca
200 mg/gün (100 mg, 2x1) verilebilir. Bu ilacın kullanımı sırasında bulantı, kusma, ilaç duyarlılığı olabileceği ve bazı ilaçların etkinliğini değiştirebileceği hatırlanmalıdır.

Yeni günlük ısrarcı
başağrısı için farklı tedavi
seçenekleri denenmesine
rağmen sonuçlar yüz
güldürücü olmayabilir. Nonfarmakolojik yaklaşımlar ile
birlikte hastaya göre tedavi
planlanmalıdır.
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Diğer bir tedavi seçeneği bir lökotrien antagonisti olan “Montelucas”tır. Günde iki kez olmak üzere 10 mg. önerilebilir. Tek başına ya da
doksisiklin ile birlikte etkinliği bildirilmiştir. Yorgunluk, ateş, paresteziler, karaciğer enzim yüksekliği, tremor, uykusuzluk gibi yan etkileri hatırlanmalıdır. Antiepileptik ilaçlardan “Topiramat”
(150 mg/gün) ve “Gabapentin” (1800-2700 mg/
gün) tedavi seçenekleri arasında yer alabilir. Oral
ya da intravenöz metilprednizolon, meksiletin
ve botulinum toksin uygulamaları da tedavi seçenekleri arasında bildirilmektedir. Subanestetik dozda iv ketamin ile ağrı kontrolü sağlanan
hastalar da bildirilmiştir. Girişimsel yöntemler
içerisinde çeşitli sinir blokajları da bu hastalarda
uygulanabilir.
Naratriptan ve prazosinin de yeni günlük ısrarcı başağrısı tedavisinde kullanılabileceğini
bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Yeni günlük
ısrarcı başağrısının tedavisi genellikle tam olarak
etkili olamamaktadır. Bu durum hastalar için de
ciddi bir yüke neden olmaktadır. Birçok başağrısında olduğu gibi tedavi hedefi başağrısı günlerinde en az %50 azalmanın sağlanabilmesidir.
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29.a Seksüel Aktiviteyle İlişkli Başağrısı
Macit SELEKLER1

Seksüel aktivite sırasında ortaya çıkan başağrısı
hakkında, Hipokrat’tan, Lance’ten ve günümüzde Frese’ye dek (2005) bir farkındalık bulunmaktadır ve halen vaka bazında ilginç örnekleri
tartışılmaktadır. Literatür incelendiğinde bu başağrısının tetiklenmesi, başlangıcı, niteliği, yerleşimi, süresi, eşlik eden nörolojik veya fiziksel
bulguları hakkında kesin şeyler söylemek mümkün olmayabilir.
İlk defa British Medical Journal’da bir klinik
yazışmada ‘Any Questions?’ derginin bölümünde bir yazı orgazma ilişkin başağrısının varlığını

1

sorgulamaktaydı. Araştırmacı “Bu bilinen bir
fenomen midir?” diye soruyordu. Basılan sayıdaki cevap “bu bilinen bir fenomen değildir”
diye başlıyor “vücüttaki sub-klinik bir patolojinin
orgazm ile klinik bulgu verdiği” sonucuna ulaşıyordu (Resim 1).
Bahsedilen tartışma izole vakaların rapor
edilmesinin yolunu açtı ve Edward Martin, 6
erkekte seksüel ilişkinin sonunda ani ve şiddetli
başağrısı yaşadığını bildirdi. Paulson ve Klawans
aynı semptomları yaşayan 14 kişi rapor etti. Aynı
yıl Lance’in 7 vakalık bir makalesi yayınlandı.
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Resim 1: BMJ sayısından modifiye edilmiştir. modifiyrmodifiye eeedilediledilmiştir.

Seksüel başağrısı kliniği
prezentasyon açısından
“Gökgürültüsü Başağrısına”
benzer.

Seksüel başağrısının orgazma doğru veya orgazm sırasında veya
sonrasında ortaya çıktığı, bunun 2-3 saat sonraya kadar gecikebileceği,
bazı hastaları uykusundan uyandırdığı ve hatta ertesi sabah ortaya çıktığı bildirildi. Seksüel heyecana ilişkin başağrısı, bazı hastalarda günlük
heyecan veya stress sırasında ortaya çıkabilir. Seksüel başağrılı hastalar,
bir hipertiroidi veya feokromasitoma atağı sırasında da benzer ağrıyla
karşılaşabilirler. Yine benzer ağrıyı efedrin veya pseudo-efedrin kullanımıyla yaşayan seksüel başağrılı hastalar da bildirilmiştir.
Damarsal veya peri-kranial muskuler yapılar ile net ilişkisi gösterilememekle beraber, çoğunlukla iki komponentin birbiriyle örtüştüğü
düşünülmektedir. Nadir görülen bu başağrısı hakkında epidemiyolojik
çalışmalar kesitseldir ve görülme sıklığı başağrılı iki klinik örnekte %1 ve
%1.6 olarak tespit edilmiştir. Migrenlilerde daha sık olmakla beraber,
seksüel başağrısının efor başağrısı veya egzersiz başağrısı ile de birlikteliği de bulunmaktadır.
Henüz International Headache Society ilk sınıflamasının 1988 yılında yapıldığı düşünülürse, daha önce bildirilen vakaların sınıflamaya ne
derece uyduğu dolayısıyla bulguların kontamine olduğu düşünülebilir.
En son ICHD-3 kriterleri ile daha homojen bir hale getirilmesi hedeflenen bu başağrısının sadece seksüel aktivite sırasında ortaya çıkması
şart koşulmuştur. Ağrı, künt ve bilateral olup seksüel heyecanla artış
gösterir ya da hemen orgasm öncesinde veya sırasında ani, şiddetli,
patlayıcı nitelikte “Thunderclap Başağrısı” şeklinde kendini gösterir. Bu
nedenle sekonder başağrılarından ayrımı gerekir (Tablo 1).
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Tablo.1
4.3 Seksüel aktiviteye ilişkin primer başağrısı
A. B-D kriterlerini karşılayan en az iki baş/boyun ağrısı episodu
B. Seksüel aktivite ile tetiklenir ve seksüel aktivite sırasında ortaya çıkar.
C. Aşağıdakilerden en az biri
1. Seksüel heyecanlanma arttıkça şiddeti artar
2. Orgazmdan hemen önce veya orgazm sırasında ortaya çıkar
D. 1 dakikadan 24 saate kadar şiddetli ve/veya 72 saate kadar hafif derecede devam eder
E. Başka bir ICHD-3 tanısıyla daha iyi açıklanamaz

Seksüel aktivite sırasında ortaya çıkan başağrısına şuur bozukluğu,
kusma, vizüel, sensoriyel veya motor semptomlar eşlik etmemelidir.
Aksi durumda, öncelikle subaraknoid kanama, arteriyel disseksiyon ve
reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu dışlanmalıdır. Seksüel
aktivite sırasında ortaya çıkan çok sayıda patlayıcı ağrı halinde ise “reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu” öncelikli olarak düşünülmelidir.
Hastalığın, küme başağrısı veya paroksismal hemikrania gibi primer
başağrılarına benzer tipte, biri episodik, diğeri kronik iki farklı seyri bulunduğu gözlenmiştir. İlişkiden 30-60 dakika önce indomethacin
(25-100) veya triptanlar (rizatriptan, almotriptan, sumatriptan ağrıyı engelleyebilir. Orgazmik başağrısının uzun süreli profilaksisinde ise
propranolol, metoprolol, nadolol gibi beta-blokerler etkilidir.

Hastaya yaklaşım
“Gökgürültüsü Başağrısına”
benzer şekilde olmadır.

Altta yatan bir patoloji tespit
edilemediği taktirde hastaya
uygun tedavi başlanabilir.
Tedavi yaklaşımlarında biri
hastanın cinsel ilişkiden
birkaç saat önce analjezik
alması veya koruyucu tedavi
şeklinde olabilir.
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29.b Primer Gök Gürültüsü Başağrısı
Macit SELEKLER1

Gök Gürültüsü Başağrısı, ICHD-3 tarafından ani başlangıçlı, maksimum
yoğunluğuna 1 dakikadan kısa sürede erişen ve en az 5 dakika süren
ağrı olarak tanımlanır. İlk defa 1986’da Day ve Raskin, bir hafta içinde üç
defa ani ve şiddetli (kafasına çekiçle vuruluyor gibi) başağrısı yaşayan,
BT’si ve BOS tetkiki normal olan 42 yaşındaki bir kadında “Thunderclap
Başağrısını” tariflemişlerdir. BOS’ta kan bulunmamasına rağmen hastanın konvansiyonel anjiografisinde diffüz, multifokal segmental serebral
vazospazm (her iki hemisferin anterior ve posterior sirkülasyonu) ve
sağ posterior serebral arterin proksimalinde sakküler anevrizma (1 cm
çapında, 1.5 cm uzunluğunda) tespit edilmişti. Dört hafta sonra yapılan
konvansiyonel anjiografide herhangi bir patoloji görülemedi. Yazarlar,
rüptüre olmamış anevrizmaların Gök Gürültüsü Başağrısı şeklinde prezente olabileceğini, BT ve BOS normal olsa da bu hastalara serebral
anjiografi yapılmasını öneriyorlardı.
Gök Gürültüsü Başağrısı terimi her ne kadar ilk defa henüz rüptüre
olmamış serebral anevrizmalar için kullanılmaya başlansa da subaraknoid hemoraji, serebral venöz tromboz, hipofiz kanaması, intrakranial
hipotansiyon, hipertansif ensefalopati, barotravma gibi birçok farklı
hastalıkta da ortaya çıktığı görülmüştür.

Gökgürültüsü Başağrısına
birçok hastalık yol açabilir.
Her ne kadar “Diğer Pirmer
Başağrıları” grubuna dahil
edilmiş olsa da bu tipte
başağrısı ile karşılaşan
hekim altta yatan muhtemel
patojileri dışlamalıdır.

Sentinel kanamalar hasta
ve hekim için önemli bir
risk oluşturur. Modern
görüntüleme yöntemleri
her zaman istenileni
vermeyebilir. Küçük
anevrizmalar gözden
kaçırılabilir.

Yıllar içinde, vaka bazında sadece -vasküler- sebeplere bağlı [“serebral vazokonstriksiyon” haricinde] Gök Gürültüsü Başağrısının, hava
embolisi, serviko-sefalik arter disseksiyonları (karotis, vertebral, basliar, orta serebral arter), konveksial subaraknoid kanama, intraserebral
kanama, subdural hematom, tümör içine kanama, retroklival hematom, talamik hematom, arterio-venöz malformasyon, trombotik trombositemi, iskemik serebrovasküler hastalık (pica, posterior serebral
arter, posterior komünükan arter ve çeşitli kombinasyonlar) inflamatuar arteriopatiler, serebral venöz tromboz, III. ventrikül kolloid kisti,

1
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bazı santral sinir sistemi infeksiyonları (aseptik,
viral, bakteriyel, ensefalit) ortaya çıktığında da
görülmüştür. Bilimsel makalelerde gözden geçirildiğinde, Gök Gürültüsü Başağrısının başlangıcı hakkında farklı farklı tanımlara rastlamak
olasıdır: “Gök Gürültüsü Başağrısı şiddetli ve
patlayıcı bir ağrıdır ve başlangıcında maksimum
şiddetindedir” “Gök Gürültüsü Başağrısı şiddetli
ve patlayıcı bir ağrıdır; ya başlangıcında şiddeti
maksimum seviyededir ya da hızlıca maksimum
seviyeye erişir”. “Gök Gürültüsü Başağrısı ani ve
şiddetli bir başağrısıdır, maksimum şiddetine 30
saniye ile 1 dakika arasında ulaşır”. “Gök Gürültüsü Başağrısı şiddetli, ani başlangıçlı, şiddeti 1
dakikadan daha kısa sürede maksimuma ulaşır.”

“Gök Gürültüsü Başağrısı şiddetli ve başlangıcı
patlayıcı niteliktedir. Ağrının şiddeti tek başına tanı koymaya yeterli değildir. Başlangıç hızı
önemlidir, ağrı sıfırdan maksimum şiddete saniyeler veya dakikalar içinde ulaşır.”
GG Başağrısının başlangıcı hakkındaki farklılıkların, klinik çalışmaların heterojenleşmesine
yol açması muhtemeldir. Bununla beraber ağrının ne kadar sürdüğü ne sıklıkta tekrarladığı
veya tekrarlayıp tekrarlamadığı hakkındaki bilgiler de henüz zayıftır denilebilir. ICHD-3 Gök Gürültüsü Başağrısının tetikleyicilerinden bazılarını
ayrı isimlerle tanımlar (öksürük başağrısı, egzersiz başağrısı, seksüel başağrısı) ve kodlandırır.

4.4 Primer Gök Gürültüsü Başağrısı
(Primary Thunderclap Headache)

Lomber ponksiyon ve
görüntülemeden netice
alınamazsa, hekim klinik
şüphesini ağır basması
durumunda hastayı
konvansiyel anjiografiye
yönlendirebilir.

Zamanımızdan yarım
yüzyıl önce, eldeki yegâne
tanı aracı konvansiyonel
anjiografiydi. Günümüzde
teknoloji ilerlemiş olsa da
tanı açısından geri düşmüş
olabiliriz.
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Tanım: Herhangi bir intrakranial patoloji olmasa da serebral anevrizma
rüptürünü taklit eden ani ve şiddetli başağrısı
Tanı Kriterleri:
A. B ve C kriterlerini dolduran şiddetli başağrısı
B. Ani başlangıçlıdır, maksimum şiddetine 1 dakikadan az sürede ulaşmalı
C. En az 5 dakika sürmelidir
D. Diğer ICHD-3 tanılarıyla daha iyi açıklanamaz

Yukarıda sayılan hastalıklar Gök Gürültüsü Başağrısının birçok nedenden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Altında sıklıkla ciddi servikosefalik ciddi hastalıklar bulunması nedeniyle ayırıcı tanısının yapılması hayati önem taşımaktadır. Ani ve şiddetli başağrılarının öncelikle
ICHD-3 kriterleri doğrultusunda daha homojen bir gruba indirgemek
klinik yaklaşımda ilk aşama olmalıdır. Fakat nörolojik muayene, görüntüleme, lomber ponksiyon normal sınırlar içinde olsa da, klinisyenin
şüphesi halinde konvansiyonel anjiografi de tanı seçenekleri dahilinde
kalmalıdır.
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29.c Soğuk Uyaran Başağrısı
Macit SELEKLER1

GIRIŞ
Soğuk uyaran başağrısı ICHD-3 tarafından iki gruba ayrılmıştır.

4.5.1. Soğuk uyaranın dışarıdan uygulanmasıyla
ortaya çıkan başağrısı
Baş bölgesine uygulanan
soğuk uyararan trigeminal
ve/veya oksipital
ateşlenmesi ile ortaya
çıkabilir.

Eksternal kaynaklı uyaran, soğuk hava (başın soğuktan iyi korunamaması) veya soğuk su (soğuk suya dalma) olabilir. Ağrı künt ve difüzdür.
Bazı hastalarda frontalde, şiddetli, saplanıcı nitelikte ağrı ortaya çıkabilir. Lokalizasyonu unilateral temporal, retro-orbital veya unilateral
frontal de olabilir.

4.5.1 Soğuk uyaranın dışarıdan uygulanmasına bağlı başağrısı (Headache attributed to
application of cold stimulus)
Tanım: Soğuk stimulusun dışarıdan uygulanması ile ortaya çıkan başağrısı
Tanı Kriterleri:
A. B ve C kriterlerini dolduran en az iki akut başağrısı atağı
B. Sadece dış kaynaklı soğuk stimulusun başa uygulanması ile tetiklenen başağrısı
C. Soğuk stimulusun kaldırılmasından 30 dakika içinde kaybolur
D. Diğer bir ICHD-3 tanısıyla daha iyi açıklanamaz.

Bazen dalgıçlarda ve hatta sörfçülerde aniden
soğuk suyun yüze çarpması nedeniyle ortaya
çıkabilir. Ani başlangıç trigeminal sinirin uyarılmasıyla oluşan bir refleks mekanizmayı düşündürür. Ağrı tipik olarak 20-30 saniye sürer ve 5
dakikaya kadar uzayabilir. Benzer ağrı 48 yaşında bir kadında buz pateni sırasında bildirilmiştir.
Ağrı ısınırken ortaya çıkıyor, antreman sırasında
devam ediyor ve kaymayı bırakınca kesiliyordu
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Bunun tam tersi başa dıştan sıcak stimulus
uygulanmasının da başağrısına neden olduğu
tespit edilmiş ve “Banyo Başağrısı” (Bath-Headache) olarak adlandırılmıştır. Ağrı kişinin banyo sırasında kafasına sıcak su dökmesiyle ortaya
çıkar. Soğuk uyaran başağrısı ile birlikteliği %4
oranındadır. Ağrıya duyarlılaşmış kişilerde sıcak
uyaranın yutulmasının da başağrısına yol açtığı
bildirilmişti.
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4.5.2 Soğuk uyaranın yutulması veya inhale edilmesiyle ortaya çıkan
başağrısı
4.5.1 Soğuk uyaranın yutulması veya inhalasyonuna bağlı başağrısı (Headache attributed to
ingestion or inhalation of cold stimulus)
Tanım: Duyarlı kişilerde soğuk materyalin (katı, sıvı veya gaz) damak ve/veya posterior faringeal duvardan
geçerken şiddetli olabilen kısa süreli temporal veya frontal ağrı
Tanı Kriterleri:
A. B ve C kriterlerini dolduran en az iki akut frontal veya temporal akut başağrısı atağı
B. Soğuk yiyecek, içecek veya soğuk havanın damak ve/veya posterior feringeal duvardan geçişi sırasında
veya hemen takiben oluşur
C. Soğuk stimulusun kaldırılmasından 10 dakika içinde kaybolur
D. Diğer bir ICHD-3 tanısıyla daha iyi açıklanamaz.

Soğuk uyaranın yutulması ile ilgili deneysel çalışmalarda uyaranlar
(dondurma, buzlu su ve buz küpü) değişkenlik göstermekle beraber,
soğuk uyaranın uygulanma şekli de (soğuk uyaranı pipet ile içmek, doğrudan bardaktan içmek, buz kalıbını ağzında tutmak) farklıdır. Ayrıca
şahıslarda co-morbid migren veya gerilim-tipi başağrısı bulunması çalışmalardaki sonuçları etkilemektedir.
Buz kalıbı ile oluşturulan deneysel modelin aynısını kullanarak, bu
modeli buzlu su modeli ile karşılaştıran çalışmada, buzlu suyun buz küpüne göre çok daha fazla oranda ağrı uyandırdığı tespit etmiştir. Buz
küpü modelinde soğuk uyaran sadece dil ve üst damağa temas ederken, buzlu suyun içilmesi bütün oral kaviteye yayılımı sağlamaktadır.
Buz küpü modeli ağırlıklı olarak trigeminal siniri uyarmakla beraber,
buzlu suyun içilmesi trigeminal sinir yanında glossofaringeal ve vagal
siniri de uyarmaktadır. Buz modelinde, dil ile üst damak arasında sabit
duran ve eridikçe yutulan suyun daha sıcak olduğu, buzlu su modelinde ise soğuk uyaranın tekrar tekrar uygulandığı (yutma ile) ve daha
geniş bir alana soğuğun temas ettiği, bu sebeple daha yüksek oranda
ağrı uyandırdığı söylenebilir. Chebini ve Dilli de, etkilenen kranial sinire
göre ağrının ortaya çıkış oranının değişebileceğini; buz küpüyle damağı
uyarmakla ve suyu yutmak ile olaya karışan kranial sinir sayısının değiştiğini ifade etmektedirler.

Soğuk uyanın ağza alınması
veya yutulmasıyla ortaya
çıkan başağrısı önceleri “icecream” olarak adlandırılırdı.
Bu olaydaki temel prensip
soğuk maddenin temas
ettiği bölgenin genişliği ve
uygulama süredir.

Ağızda buz tutulması ile
trigeminal sinir uyarılırken,
art arda yudumlarla soğuk
suyun içilmesi durumunda
ise trigeminal sinir ile
beraber işe glossofaringeal
sinir ve vagus siniri de
karışır.

Buzlu su modeline katılan gönüllüler, diğer başağrıları elimine edilerek çalışmaya alınmıştır. Buz küpü modeli ise çalışmaya sadece migrenli ve gerilim-tipi başağrılı hastaları almıştır. İki çalışmanın verileri
beraber değerlendirildiğinde soğuk uyarı başağrısının en çok migren,
takiben gerilim tipi başağrısı ve en az sağlıklı gönüllülerde ortaya çıktığı söylenebilir. Selekler ve ark. buz modelini bire-bir uygulayan diğer
bir çalışmada ise gerilim-tipi başağrılı ve migrenlilerde index çalışmaya
göre daha az sayıda kişide başağrısı oluştuğu rapor edilmekle beraber
(Gerilim-tipi başağrısı %23 ve %32; Migren %55 ve %74), yine migren297
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lilerde bu başağrısının gerilim-tipi başağrılılara göre daha sık oluştuğu
gözlenmektedir.

Soğuk suyun içilmesi
sırasında ortaya çıkan
lakrimasyon trigeminootonomik bir refleks arkının
da olaya dahil olduğunu
düşündürmektedir.

Soğuk uyaran olarak buzlu suyun kullanıldığı çalışmanın en önemli
bulgusu ağrı ile beraber lakrimasyonun görülmesidir. Anlaşılmaktadır
ki, bir tip otonomik-trigeminal refleks de bu ağrıda devreye girmektedir. Mages'in buzlu su çalışmasının ayrı bir kolu olarak (aynı denekler
kullanılmıştır) Hansel transkranial Doppler ile medial serebral arterde
vasküler direnci ve ortalama akım hızını ölçtü. Bu çalışmada buzlu suyun serebrovasküler direnci azalmasının ve medial serebral arterde akımın artmasının fizyolojik bir cevap olduğu ileri sürüldü. Buzlu su ile ağrı
oluşmayanlarda ortalama akım hızının arttığı, fakat ağrı oluşanlarda
akım hızının daha fazla attığı görüldü. Ağrıya eşlik eden lakrimasyonu
bulunanlar ise akım hızı en fazla artan gruptu. Soğuk su ile tetiklenen
başağrısının görülmesinde hem nörojen hem de vasküler faktörlerin
rolü bulunduğunu varsaymak en doğrusu gibi görünmektedir.
Soğuk uyaran başağrısını engellemenin en basit yolu soğuk ortamlarda kafayı soğuktan iyi korumaktır. Soğuk uyaranı ağızda bir süre tutarak ısısının düşürülmesi ve/veya soğuk uyaranın daha yavaş yudumlanması da başağrısını engelleyecektir.
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29.d Dış Bası Başağrısı
Macit SELEKLER1

GIRIŞ
ICHD-3, iki rakam seviyesinde (4.6) “External-basınç Başağrısını tariflemiştir. Başağrısı, perikranial yumuşak dokuların uzun süreyle çekilme veya
basınca uğramasıyla ortaya çıkmaktadır. Eksternal-bası başağrısı “primer” olarak kabul edilir çünkü kompresyon veya traksiyon öyle hayli
hafiftir ki, skalpte hasara yol açacak nitelikte

değildir. Başka bir deyişle fizyolojik stimulustur.
ICHD eksternal-bası başağrısını iki tipte tarifler:
4.6.1 External compression headache ve 4.6.2
External traction headache. ICHD-3’ün bu iki tip
başağrısı hakkında kaynak sayısı ne yazık ki 3 tanedir. Bu kaynaklardan 2 tanesi 4.6.1’e, 1 tanesi
de 4.6.2’ye değinmektedir.

Eksternal basınç başağrısı
4.6.1 Eksternal
Basınç Başağrısı
4.6.1.
Eksternal-kompresyon
başağrısı

Tanım: Perikranial yumuşak dokuların uzun süreli baskısı nedeniyle oluşan başağrısıdır; örneğin -skalpe
hasar vermeden- kafa çevresine sarılan sıkı bir bağ, şapka veya miğfer veya deniz gözlüğü
Tanı Kriterleri:
A. B-D kriterlerini dolduran en az iki başağrısı atağı
B. Alın veya skalpe aralıksız bası nedeniyle 1 saat içinde ortaya çıkar
C. En fazla kompresyon bölgesindedir
D. Dış basının kaldırılmasından sonra 1 saat içinde kaybolur
E. Diğer ICHD-3 tanılarıyla daha iyi açıklanamaz

Perikranial yumuşak dokuların aralıksız kompresyonu başağrısına yol açar. Baş çevresine
sarılan bandana vb. şeyler, şapka, miğfer veya
sportif amaçlarla kullanılan gözlükler skalp ve
diğer yapılara zarar vermemekle beraber ağrıya
neden olurlar. Basının uygulandığı bölgede maksimum şiddettedir. Eksternal kompresyon kaldırıldığında 1 saat içinde kaybolur.
Miğfer Başağrısına ilk defa Krymchantowsky
ve Cvaigman değinmiştir. Başağrısı nedeniyle polikliniğe başvuran 82 polis memuru incelenmiş-

1

tir. Ağrı grubun hepsinde benzer nitelikte olup
difüz ve orta şiddetliydi. Ağrı miğferi giyince 1
saat içinde oluşuyor, çıkarınca 1 saat içinde kayboluyordu. Grubun yaklaşık yarısında episodik
migren ve gerilim-tipi başağrısı mevcuttu ancak
tarifledikleri ağrı önceki ataklarına benzemiyordu. Migrenlilerin %30’u miğfere bağlı başağrısı
ortaya çıktıktan sonra miğferi uzun süre giymeye devam ederlerse tipik migren ataklarının tetiklendiğini bildiriyordu. İlk müracaattan sonra,
miğfersiz geçen 5 hafta sonunda tümünün ba-
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şağrısı kaybolmuştu. Başağrısı muhtemelen trigeminal sinir ve oksipital sinir dallarının basısı
sonucu oluşuyordu. Oksipital nevralji ise miğferin direkt basısı ile oluşan ve mekanizması daha
iyi tahmin edilebilen bir durumdur.
Danimarka Ordusunda yapılan, 279 kişinin
katıldığı bir anket çalışmasında miğfere bağlı başağrısı %30 oranında bulunmuştur. Ancak
orduda “eski tip” ve “yeni tip” olarak 2 farklı
tipte miğfer kullanılıyordu. Eski tip diğerinden
300 gram daha ağırdı. Eski tipte basınç daha
çok başın yanlarına ve ön tarafına baskı yapıyor,
yeni tip ise basıncı kauçuk yastıklarla başa eşit
olarak dağıtıyordu. Buna rağmen eski tipte miğfer kullananlarda başağrısı %21, yeni tip miğfer
giyenlerde ise başağrısı %61 oranındaydı. Miğferlerin kişiyi kafa travmasından korumak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Danimarka Ordusu tarafından yeni dizayn edilen miğferler, eski
miğferlere göre başı daha sıkı sarıyordu. Miğfer
tarafından trigeminal sinirin çeşitli dallarına uygulanan kesintisiz kompresyon kollektif olarak
trigeminoservikal kompleksi uyarıyordu. Konu
askeri personel olunca stres, çevresel faktörler,
taşınan diğer teçhizat ve dehidratasyonun da

başağrısında rolü olduğu unutulmamalıdır. Bu
nedenle yukarıdaki spekülasyonu zayıflatan birçok faktörün de işe karıştığı unutulmamalıdır.
Başağrısı künt niteliktedir. Kompresyonun süresi arttıkça ağrının şiddeti de artar. Mesleklerinin gereği baret (inşaat çalışanları) veya miğfer
giymek zorunda kalan ordu personeli, bu tip başağrısının riskli grubunu oluştururlar.
Danimarka Ordusunda toplam 279 kişi
arasında yapılan bir çalışmada, katılımcıların
%30’unda bu tip başağrısı tespit edilmiştir. Ağrı
daha çok başın ön tarafında orta şiddette, sıkıştırıcı nitelikte tespit edilmiştir. Bu çalışmada iki
ayrı tipte farklı ağırlıkta ve iki farklı iç takviyeli
miğferin farklı paternlerde basınca yol açtığı görülmüştür. Ağrı, miğferin dizaynına göre farklı
lokalizasyonlarda görülmekteydi.
Tetikleyici stimulus uzadıkça, eksternal bası
daha şiddetli, migrenöz özellikler gösteren bir
ağrıya dönüşür ya da yatkın kişilerde tam bir
migren atağının başlamasına yol açar. Bu tipteki
başağrısı organik kranial veya intrakranial bir patoloji ile beraber değilse, tanı kriterlerini karşılıyorsa ve intermittent seyri gözlendiyse daha ileri
araştırma yapmak gerekli değildir.

4.6.2. Eksternal traksiyon başağrısı

4.6.1 Eksternal Traksiyon Başağrısı
Tanım: Skalpe zarar vermeksizin perikranial yumuşak dokuların uzun süreli traksiyonu ile oluşur
Tanı Kriterleri:
A. B-D kriterlerini dolduran en az iki başağrısı atağı
B. Skalpin aralıksız traksiyona uygulaması ile tetiklenir ve bu süre içinde devam eder
C. En fazla traksiyon bölgesinde hissedilir
D. Traksiyonun kaldırılmasından sonra 1 saat içinde kaybolur
E. Diğer ICHD-3 tanılarıyla daha iyi açıklanamaz

ICHD-3 sınıflaması kaynaklarında “eksternal
traksiyon başağrısına” değinen sadece 1 çalışma
mevcuttur ve Norman Blau’ya aittir.
Eksternal traksiyona bağlı başağrısının en
önemli sebebi at-kuyruğu şeklinde saç bağla300

maktır. Saçın skalpten 3-5 santim uzakta bağlanması, bağın gevşetilmesi veya çıkarılması,
saçların kısaltılması ya da saçları bağlarken bu
yöntemin hiç kullanılmaması en etkin çözüm
yöntemleridir. Literatürde bu tipteki başağrısın-

Diğer Primer Başağrıları II

dan neredeyse hiç bahsedilmemesinin nedeni,
şahısların bu başağrısının sebebini ve çözümünü
bilmeleridir denebilir.
Kafatasının dışında deri, sub-kutanöz doku,
fasya ile sarılmış epikranial kaslar, subaponeurotik areolar doku ve perikranium bulunmaktadır.
Üç majör epikranial kas -frontal, oksipital ve
temporal- bu fasial kılıflar tarafından birbirine
iliştirilmiştir. Ayrıca oksipital kasın fasyal örtüsü
posteriorda ense kaslarıyla, lateralde temporal
kasın posterioru ile örtüşür. Başın hem önünü
hem de arkasını tutan başağrıları, önde trigeminal sinirin ilk dalını, arkada servikal sinirin 2.
dalını tutar. Böylece oksipital kası çeken at-kuyruğu başağrıları lokal olarak hissedilmekle beraber, uygulanan traksiyon 3 ayrı bölgeye de olur.
Bu şekilde at-kuyruğu başağrısının iki kaynağı
olduğu ileri sürülebilir. Birincisi sıkıca bağlanmış
saçların kütanöz sinir uçlarını uyarması; ikincisi
komşu kas fasyalarının gerilmesidir.

At-kuyruğu başağrısı, saç toplama şeklinin
değiştirilmesi veya at-kuruğu bağında yapılan
varyasyonlarla elimine edilebilir.

KAYNAKLAR
1. Krymchantowski A, Cvaigman M. Helmet-related external compression headache among
police officers in Rio de Janerio. MedGenMed
2004;6:45(1-7)
2. Krymchantowski AV. Headaches due to external compression. Curr Pain Headache Rep
2010;14:321-324
3. Rahmani Z, Kochanek A, Astrup JJ, Poulsen NJ, Gazerani P. Helmet-induced headache among
Danish military personnel. Scand J Public Health 2017;45:818-823.
4. Cohen SP, Plunkett AR, Wilkinson I, Nguyen C, Kurihara C, Flagg A et al. Headaches during war: analysis of presentation, treatment, and factors associated with outcome. Cephalalgia. 2012;32:94-108
5. Blau JN. Ponytail headache: A püre extracranial headache. Headache 2004;44:411-413
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30.a Primer Öksürük Başağrısı
Sabahattin SAİP1

TANIM VE KLINIK
Daha önceleri benign öksürük başağrısı, Valsalva
manevrası başağrısı olarak bilinen ve öksürme,
hapşırma gibi eylemler sonucu birden ortaya çıkan başağrısı tipidir. Uluslararası Başağrısı Derneği, başağrısı sınıflama komitesinin 2018 yılında yayınladığı sınıflamada 4. bölümde yer alan
ve diğer primer başağrıları içinde yer alır.
Ağrı genellikle alın (bifrontal) bölgesinde hissedilir. Orta ve şiddetli olan ağrı aniden başlar
ve 1-2 saniye ile 2 saat kadar sürebilir. Ancak genellikle yarım saat içinde geçer. Ağrının belli bir
karakter özelliği yoktur. Daha çok dolgunluk tarzında ve künt özelliktedir. Bazı hastalarda yüze
yayılabilir ve diş ağrısını andırabilir.
1

Primer öksürük başağrısı genellikle orta yaşlarda (40 yaş ve üzeri) ortaya çıkmaktadır. Görülme sıklığı ile ilgili net veriler olmamakla birlikte
yaşam boyu görülme prevalansı %1 olarak bildirilmektedir. Erkeklerde daha sık görülmektedir.

FIZYOPATOLOJI
Primer öksürük başağrısının nedeni tam olarak
aydınlatılamamış olmakla birlikte, pek çok spekülasyon sözkonusudur. En kabul gören görüş
ise, ağrı nedeninin öksürme, hapşırma gibi Valsalva manevraları sonucunda artan intratorasik
ve intraabdominal basınca koşul olarak artan
santral venöz basınç olduğudur.

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
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SINIFLAMA VE TANI ÖLÇÜTLERI
Primer öksürük başağrısı (4.1)
A. B-D kriterlerini karşılayan en az iki başağrısı atağı
B. Başağrısının öksürme, zorlama ve/veya diğer Valsalva manevralarıyla ortaya çıkması
C. Ani başlangıç
Önce sekonder nedenler
dışlanmalı

D. Bir saniye-iki saat arası sürmesi
E. Diğer bir Başağrısı Bozukluklarının Uluslarası Sınıflaması (ICHD)-3
tanısı ile açıklanamaz olması (sekonder nedenler dışlanmalıdır)

AYIRICI TANI

Chiari malformasyonu,
posterior fossa tümörleri
açısından foramen
magnumun da iyi
görüntülendiği kraniyal
MRG yapılmalı

İlk karşılaşıldığında mutlaka ikincil nedenler akla gelmeli ve dışlanmalıdır. Ağrının uzun sürmesi, yüz ve üst ekstremitelerde uyuşukluk,
başdönmesi ve huzursuzluk sekonder nedenler için uyarıcı olmalıdır.
Olguların yaklaşık yarısında sekonder nedenler bildirilmiştir. Özelliklede Chiari Malformasyonu tip1 ve posterir fossa patolojilerinin (tümör,
araknoid kist…)dışlanması gereklidir.
İlk semptomu öksürmeyle ortaya çıkan başağrısı olabilir. Her ne kadar bu tür patolojiler sonucu ortaya çıkan başağrısı daha uzun ve oksipital, suboksipital bölgede görülürse de bu kişiler eşlik edebilecek başka
nörolojik disfonksiyonlar ve alarm bulguları açısından iyi sorgulanmalı
ve iyi bir nörolojik muayeneleri yapılmalıdır. Nörolojik bakıları normal
olsa dahi ilk başvurularında özellikle arka çukur yapılarının, foramen
magnumun iyi görüntülendiği kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri (MRG) yapılmalıdır.

TEDAVI

İndometazin diğer primer
başağrılarında ilk tercih
edilen ilaçtır. %75 başarı
göstermektedir
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Primer öksürük başağrısı ile ilgili uzun dönem klinik takiplere göre hastaların çoğunda yaklaşık 4-5 yıl içinde ağrıların yok olduğu söylenmektedir. Profilaktik tedavi planlaması buna göre yapılmalıdır. Koruyucu
tedavi ile ilgili 1-2 küçük plasebo kontrollü çalışma dışında çok merkezli
güvenilir çalışma yoktur. Tedavi yaklaşımı daha çok ağrının özelliklerinden yola çıkarak, denenmiş ve etkinlikleri bildirilmiş, farklı primer başağrılarında kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Buna göre indometazin
ön plana çıkmakta ve kullanılmasına engel tıbbi bir neden yok ise ilk
tercih edilmelidir. Doz ayarlaması etki ve yan etki durumuna göre kişiselleştirilmelidir. Genel olarak 50-150 mg/gün dozlarda istenilen etki
sağlanmaktadır. Düşük doz ile başlanıp, etki ve yan etkilere gore doz
artırımına gidilmeli, en uygun doza ulaşıldığında aynı dozda tedavi en
az 6 ay sürdürülmelidir. Hastaların yaklaşık %75’inde olumlu, istenilen
etki sağlanmaktadır.

Diğer Primer Başağrıları III

İndometazinin nasıl etkili olduğu konusu iyi
bilinmemekle birlikte, öksürmeyle ortaya çıkan
başağrısının nedeni olarak düşünülen artmış
kafa içi basıncını düşürücü etkisi üzerinde durulmaktadır. İndometazinin bu olumlu etkisi yanında özellikle gastrointestinal yan etkiler, yine
hipertansiyona, ödeme, hipernatremi ve hiperkalsemiye neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

len doz 50-100 mg/gündür. Ekstremite uçlarında
parestezi, bilişsel fonksiyonlara olumsuz etkisi,
iştah azaltıcı etkisi akılda tutulmalıdır.
Yine asetazolamid (375-2200 mg/gün), propranalol (120 mg/gün), naproksen sodyum (5501100 mg/gün) ile ilgili literatürde etkili olabilecekleri ile ilgili olgu bildirimleri söz konusudur.
Ağrı kısa süreli olduğundan genellikle atak tedavisi gerektirmez. Şekil 1’de bu grup başağrılarında tedavi algoritması yer almaktadır.

İndometazin ile istenilen etki sağlanamaz ise
ya da tıbbi nedenlerle ilaç kullanılamaz ise ikinci
seçenek olarak topiramat önerilmektedir. Öneri-

Öksürük başağrısı
İndometazin (50-100 mg/gün)

Yanıt YOK

Yanıt VAR

Topiramat (50-100 mg/gün)

6 ay aynı dozda tedaviye devam

Yanıt YOK

Yanıt VAR

6 ay aynı dozda tedaviye devam

Asetazolamid, propranalol..

Şekil 1. Öksürük başağrısı tedavi algoritması
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30.b Primer Egzersiz Başağrısı
Sabahattin SAİP1

TANIM VE KLINIK
Diğer primer başağrılarının ikinci sırasında yer
alır. Yoğun bir fiziksel egzersiz sırasında ya da
sonrası ortaya çıkan başağrısıdır. Ağrı genellikle
ağır bir egzersizden 30 dakika sonra başlar, zonklayıcı karakterde ve bilateral yerleşimlidir. Beş
dakika ile 48 saat arası sürebilir. Gençlerde daha
kısa sürme eğilimindedir. Zamanla kendiliğinden
azalarak geçer. Her ne kadar ağır egzersizle ortaya çıkar denirse de bazen hafif fiziksel aktiviteyle
de ortaya çıkabilir. Hele hiç egzersiz yapmayan
birisi için hafif egzersiz de böylesi bir ağrıya neden olabilir. Zamanla tekrarlanan egzersizlerle
ağrı oluşmaz olur. Bu özellik, bu tip başağrısı ile
baş etmede önemlidir. Sıcak hava, yüksek rakım
ve migren öyküsü risk faktörleri olarak bilinmektedir.

FIZYOPATOLOJI
Egzersiz ile ilişkili başağrısının nedeni konusunda farklı görüşler ve çalışmalar olmakla birlikte
en geçerli olan görüş vasküler teoridir. Egzersizle birlikte venöz dönüşün azalması ve arteriyal
genişlemeyle ağrıya duyarlı yapıların uyarılması

1
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sonucu ağrı ortaya çıkar. Yapılmış anjiyografi çalışmaları bu görüşü destekler bulunmuştur. Bu
kişilerin ağrıya duyarlı yapılarının hassas olduğu,
ağrı eşiklerinin düşük olduğu da üzerinde durulan diğer olasılıklardır. Bu görüşü destekler olgu
da bunların %50’sine migren başağrısının eşlik
etmesidir.

SINIFLAMA VE TANI ÖLÇÜTLERI
Primer egzersiz başağrısı (4.2)
A. B-C kriterlerini karşılayan en az iki başağrısı atağı
B. Başağrısının yalnızca ağır egzersiz sırasında
veya sonrasında oluşması
C. Kırk sekiz saatten daha kısa süreli olması
D. Diğer bir ICHD-3 tanısı ile açıklanamaz olması (sekonder nedenler dışlanmalıdır)
Primer egzersiz başağrısının toplumda görülme sıklığı konusunda yeteri kadar veri yoktur.
Gençlerde daha sık görüldüğü, yine erkeklerde
daha sık görüldüğü konusunda veriler olmakla
birlikte, bu konuda yeni geniş katılımlı epidemiyolojik çalışmalara gerek vardır.

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
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AYIRICI TANI
Özellikle yeni ortaya çıkmış, ileri yaş ve ağrının uzun sürmesi durumlarında sekonder nedenler öncelikle dışlanmalıdır. Bulantı, kusma,
bilinç değişiklikleri ve çift görme sekonder başağrılarında ek bulgular
olarak karşımıza çıkabilir bu yüzden her egzersis başağrılarında anamnez kırmızı bayrak işaretleri yönünden derinleştirilmelidir. Öyküde ilk
kez bu yakınma varsa önce subaraknoid kanama, arteriyel diseksiyon
ve reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu özellikle akla gelmeli
ve gerekli yöntemlerle dışlanmalıdır. Daha seyrek olmakla birlikte yer
kaplayıcı olaylar, sinüzit ve Chiari malformasyonu gibi patolojilerinde
benzer başağrısına neden olabilecekleri unutulmamalıdır.

Yeni ortaya çıkmış ise, ileri
yaşta ve ağrı uzun sürüyor
ise; subaraknoid kanama,
diseksiyon,
Chiari malformasyonu,
RSVS, YKL dışlanmalı!!!

TEDAVI
Egzersiz başağrısı tedavisi ile ilgili kanıta dayalı veriler yoktur. Ancak çalışmalar bu ağrının genellikle aylar yada yıllar içinde kendisini sınırladığı ve yok olduğunu göstermektedir. Tedavide en akılcı yaklaşım ağrıyı
ortaya çıkartan aşırı egzersizden kaçınmak, yada egzersiz öncesi ısınma
hareketleri yapmak ve aşama aşama tempoyu arttırmaktır.
Farmakolojik olarak ise yine birincil olarak 50-100 mg/gün indometazin önerilmektedir. Bir başka öneri de planlanan egzersizden 30-60
dakika önce, naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların alınmasıdır. Ergotamin tartarat, propranalol, flunarizin gibi primer başağrıları tedavisinde kullanılmakta olan ajanlarla ilgili olumlu olgu bildirimleri
olmakla birlikte, bunlarla ilgili daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Son olarak primer egzersiz başağrısı çeken kişilere genellikle migren başağrısının eşlik ettiği de gözönünde tutulmalı ve tedavi ona göre
planlanmalıdır. Şekil 2’de tedavi algoritması yer almaktadır.

Egzersiz öncesi ısınma ve tempoyu kademeli artırma ya
da egzersiz öncesi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar

Yanıt YOK

Yanıt VAR

Sürekli farmakolojik tedaviye gerek
YOK

İndometazin (50-150 mg/gün)
Yanıt YOK

Yanıt VAR
6 ay aynı dozda tedaviye devam

Propranalol, flunarizin...

Şekil 2. Primer egzersiz başağrılarında tedavi algoritması
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Hemikraniya
Kontinua
Murat GÜNTEL1
Taşkın DUMAN2

TANIM
Hemikraniya kontinua (HK), ICHD-3 sınıflamasında trigeminal otonomik sefaljiler (TOS) başlığı altında, küme başağrısı, paroksismal hemikraniya, SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform headache with
conjunctival injection and tearing) ve SUNA (short-lasting unilateral
neuralgiform headache with autonomic symptoms) ile birlikte yer alır.
HK ilk olarak Medina ve Diamond tarafından 1981 yılında bir vaka
serisinde küme başağrısının bir varyantı olarak tanımlanmıştır. Sjaastad
ve Spierings ise, 1984 yılında “Hemikrania Kontinua” tanımını kullanmışlardır.
HK, TOS başlığı altında yer alan, tanı zorluğu yaşanıp, sıkça yanlış
tanı konabilen ve indometazine yanıt veren primer nadir bir başağrısıdır. Zeminde sürekli tek taraflı hafif-orta şiddette bir başağrısı vardır,
bu ağrının üzerine şiddetli ağrı atakları eklenir ve diğer TOS’lerde de
gözlendiği gibi ağrı atakları sırasında, ağrı ile aynı tarafta konjesyon,

1
2

HK, indometazine yanıt
veren, otonomik bulguların
eşlik ettiği, hafif-orta
şiddette sürekli olan
başağrısına, şiddetli ağrı
alevlenmelerinin eklendiği
nadir bir primer başağrısıdır.

Dr. Öğr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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lakrimasyon, miyozis, pitozis, nazal konjesyon ve rinore gibi otonom
bulgular gözlenir. Diğer TOS’lerden, hafif-orta şiddetteki sürekli olan
bazal ağrı üzerine şiddetli ağrı ataklarının eklenmesi ile ayrılır. HK’nın
en önemli tanı kriterlerinden ve özelliklerinden birisi de indometazine
yanıt vermesidir.

PREVELANS
HK tanımlandığı ilk yıllarda oldukça nadir bir başağrısı olarak bilinmekteydi. Tanımından sonraki ilk 7 yılda sadece 18 vaka, ilk 17 yılda ise
toplamda 100 vaka literatürde belirtilmiştir (1984-2001). Halen kesin
prevalansı ortaya koyacak geniş epidemiyolojik çalışmalar olmamasına
rağmen, HK prevalansının, nöroloji veya başağrısı kliniklerine başvuran
başağrısı hastalarının %1.3 ile %2.3’ünü (ortalama = %1,7) oluşturduğu düşünülmektedir. Tek taraflı başağrısı olan 307 hastalık bir başağrısı
olgu serisinde HK üçüncü sırada sıklıkta yer almıştır. Wei ve arkadaşlarının, üçüncü basamak multidisipliner bir orofasiyal ağrı merkezinde
değerlendirdiği primer baş ağrıları arasında, HK, ikinci en yaygın sıklıkta
saptanan primer başağrısı bozukluğuydu. Tüm bu veriler HK’nın nadir
bir başağrısı olmadığını göstermektedir ve muhtemeldir ki en sık yanlış
tanı konulan primer baş ağrılarından birisidir. Yapılan bir analizde, HK
için ortalama tanı gecikmesi 8 ± 7.2 yıldı.
HK tipik olarak yaşamın dördüncü veya beşinci dekatlarında başlar.
Farklı çalışmalarda ortalama başlangıç yaşı 28-53 yıl arasında değişmektedir (ortalama başlangıç yaşı = 40.2 yıl). Ancak herhangi bir yaşta
ortaya çıkabilir ve 5 yaş gibi erken, 7 veya 8. dekatlar gibi geç başlangıçlı
olgular da bildirilmiştir. Migren ve gerilim tipi başağrısına benzer şekilde, HK da kadınlarda daha sık görülür. Erken dönemdeki bir derlemede,
erkek-kadın oranı 1:5 olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, kadın dominansı yıllar içinde azalmıştır ve yakın tarihli bir literatür incelemesinde
erkek:kadın oranı 1:1,8 olarak saptanmıştır.
Aile öyküsü ve kalıtım açısından değerlendirildiğinde, Pareja ve arkadaşları, kız kardeşinde HK olan 31 yaşında epizodik HK’lı bir erkek
olgu bildirmişlerdir. Weatherall ve Bahra ise, aynı zamanda tanı alan
HK’lı bir anne ve kızını bildirdiler. Her iki hasta da indometazine tam
yanıt verdi.

KLINIK ÖZELLIKLER
En tipik özelliği tek taraflı
olması ve hiç geçmemesidir.
Kronik özellik gösteren
bu ağrıya, şiddetli ağrı
alevlenmeleri eklenir.
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HK, unilateral, hafif-orta şiddette süreğen bir başağrısı şeklindedir. Ağrının en önemli özelliği hiç geçmemesidir. Bu süreğen ağrının üzerine
trigeminal dağılım gösteren şiddetli ağrı alevlenmeleri eklenir. Ağrı
alevlenmeleri kraniyal otonomik özellikler, migrenöz ağrı özellikleri,
ajitasyon ve huzursuzluk içerebilir. Tanımı gereği bu başağrısı tipinde
indometazine tam yanıt beklenir.

Diğer Primer Başağrıları IV Hemikraniya Kontinua

İpsilateral kraniyal otonomik özellikler HK da dahil olmak üzere TOS
grubu için çok önemli bir özelliktir. Geniş olgu serilerinde, otonomik
semptomları olmayan hasta alt grupları tanımlanmışsa da, bu olgulardaki otonomik semptomların hafif olduğu için gözden kaçtığını düşünenler de vardır. ICHD-3’e göre HK’da gözlenen kranial otonomik özellikler şunlardır: Konjonktival kanlanma, lakrimasyon, burun tıkanıklığı,
burun akıntısı, pitozis, miyoz, göz kapağı ödemi, alın ve yüzde terleme.
HK’da en az bir kraniyal otonomik özelliğin görülme prevalansı farklı
çalışmalarda %57-100 arasında değişmektedir. Vaka serilerinin çoğunda lakrimasyon en yaygın saptanan otonomik özelliktir (%33-%77).
Otonomik özelliklerin sayısı ve şiddeti ağrı alevlenmelerinin şiddeti ile
ilişkilidir. Şiddetli başağrısı atakları, daha şiddetli ve daha fazla sayıda
otonomik özellik ile ilişkili olabilir.
TOS grubunda başağrısı klasik olarak trigeminal sinirin oftalmik dalının dağılım aralığına uyar ve ICHD-3, bu gruptaki baş ağrılarının unilateral olarak orbital, supraorbital ve/veya temporal yerleşiminden bahseder ancak ICHD-3, HK için herhangi bir lokalizasyon tarif etmemekle
birlikte basitçe ‘’unilateral başağrısı’’ şeklinde bahsetmektedir. Unilateral olma özelliği başın bir yarısında diğerine göre baskınlık şeklindedir. HK’da taraf değişiminin prevelansı yaklaşık %2 olarak söylenebilir.
Bilateral olan birkaç olgu da literatürde belirtilmiştir. Bununla birlikte,
birkaç geniş olgu serisinde, HK’daki ağrının ağırlıklı olarak orbital, supraorbital ve/veya temporal bölge lokalizasyonlu olduğu gösterilmiştir.
TOS grubundaki diğer baş ağrılarında olduğu gibi, HK’da da ağrı, trigeminal sinirin diğer dallarını içerecek şekilde yayılabilir ve oksiput,
boyun, omuz, üst ekstremite, maksilla, mandibula, periauriküler alan
ve ağız boşluğu (dişler ve boğaz) gibi anatomik lokalizasyonlarda da
hissedilebilir. Azımsanmayacak sayıdaki hasta grubunda ise atipik lokalizasyonlarda baskın veya izole semptomlar gözlenebilir ve bu durum
tanısal karışıklıklara yol açabilir. Yüz ağrısı, diş ağrısı ve çene ağrısı ile
başvuran ve HK tanısı alan atipik olgular literatürde bildirilmiştir. Bu tür
atipik prezentasyonlu hastaların tespiti, indometazine dramatik yanıt
vermeleri açısından oldukça önemlidir ve hastaların invaziv girişimler
dahil olmak üzere hatalı tedavi yaklaşımlarından korunmasını sağlar.
HK’da iki ağrı paterninden söz edilebilir. Süreğen hafif-orta şiddetteki başağrısı ve kronik ağrı üzerine süperempoze olan şiddetli ağrı
alevlenmeleri. Sürekli bir ağrı varlığı HK’nın en merkezi özelliğidir ve
tanısal gecikmeler yaşanmasının en önemli özelliği bu süreğen ağrının
sorgulanmamasıdır. Süreğen başağrısı hastalar tarafından gerilim tipi
başağrısında olduğu gibi baskı şeklinde tarif edilir. Tipik olarak hafif-orta şiddettedir, görsel analog skalada (VAS) 3,3 ila 5,2 arasında puanlanır
ve herhangi bir rutin aktiviteyi engellemez.

Lakrimasyon, konjonktival
kanlanma, burun tıkanıklığı,
burun akıntısı, pitozis,
miyoz, göz kapağı ödemi,
alın ve yüzde terleme en
sık gözlenen otonomik
özelliklerdir. En yaygın
lakrimasyon gözlenmekle
birlikte, otonomik
özelliklerin sayısı ve şiddeti
ağrı alevlenmelerinin şiddeti
ile ilişkilidir.

Ağrı unilateral, orbital,
supraorbital ve/veya
temporal bölge yerleşimlidir.
Taraf değişiminin prevelansı
yaklaşık %2 olarak
söylenebilir.

Yüz ağrısı, diş ağrısı ve çene
ağrısı ile başvuran ve HK
tanısı alan atipik olgular da
literatürde bildirilmiştir. Bu
tür atipik prezentasyonlu
hastaların tespiti,
indometazine dramatik
yanıt vermeleri açısından
oldukça önemlidir ve
hastaların invaziv girişimler
dahil olmak üzere hatalı
tedavi yaklaşımlarından
korunmasını sağlar.

Tanısal gecikmeler
yaşanmasının en önemli
nedenlerinden birisi ağrı
alevlenmelerine odaklanan
hastanın süreğen ağrısından
bahsetmemesi, hekimin de
sorgulamamasıdır.
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Ağrı alevlenmeleri şiddet, karakter, süre ve sıklık açısından oldukça
değişkenlik gösterir. Alevlenmeler karakteristik olarak zonklama, bıçak
saplanması veya her ikisinin kombinasyonu şeklindedir. Alevlenmelerin VAS değeri 5-10 arasında puanlanır (Ortalama kümelenme skoru:9).
Hastaların yaklaşık %40’ı ağrı alevlenmelerinin VAS değerini 10 olarak
değerlendirmektedir. Cittadini ve Goadsby gözlemlerinde, hastaların
yaklaşık %50’sinin, doğum ağrısı, kırıklar, diş ağrısı ve yanık ile karşılaştırıldığında, ağrılarının şimdiye kadar yaşadıkları en acı verici durum
şeklinde tarif ettiklerini belirtmişlerdir. HK’lı hastaların ağrı alevlenmeleri sırasında intihar düşüncesi içerisinde olabileceği unutulmamalıdır.
ICHD-3’de ağrı alevlenmelerinin sıklığı ve süresi konusunda herhangi bir bilgi yoktur ancak literatür incelendiğinde ağrı alevlenmelerinin
süresinin hastalar arasında oldukça fazla değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ağrı alevlenmeleri saniyelerden günlere, hatta haftalara kadar uzayabilmektedir. Benzer şekilde, alevlenmelerin sıklığı da oldukça değişkendir ve >20 atak/gün ile 4 ayda bir atak şeklinde bir dağılım
aralığı gösterebilir. Alevlenmelerin sirkadiyen bir ritm gösterebileceğine dair literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır ancak bu
ataklar, gece de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Stres, stres sonrası rahatlama, alkol tüketimi, uyku düzensizliği ve
menstrüasyonun alevlenmelerin tetikleyicileri oldukları bilinmektedir.
En az bir migren semptomunun (bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi) prevalansı HK hastalarında %17 ila %90 arasında değişmektedir
(ortalama %60). Hastaların yaklaşık %70’e varan kısmı, alevlenmeler
esnasında migren tanı kriterlerini karşılayabilir. Alevlenmeler sırasında
aura tarifleyen hastalar da literatürde bildirilmiştir. Görsel auralar, HK’lı
hastalarda gözlenen en yaygın auradır. Duysal ve koku auraları da literatürde bildirilmiştir.
Huzursuzluk, ajitasyon,
hareketsiz kalmakta
zorlanmak, ağrıyan kısmı
ovalamak ve baskı yapmak,
ağrı alevlenmeleri sırasında
gözlenen en sık davranışsal
semptomlardır.

Bilateral olması, taraf
değiştirmesi, auralı olması
ve küme başağrısı (KBA) gibi
mevsimsellik göstermesi
atipik prezentasyon şekilleri
olarak söylenebilir.
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HK’lı hastalar huzursuzluk veya ajitasyon gösterebilirler ve ataklar
veya alevlenmeler sırasında hareketsiz kalmakta oldukça zorlanırlar.
Ağrıyan kısmı ovalamak, bastırmak veya tutmak (%65) geliştirdikleri en
yaygın davranışsal tutumlardır. Diğer yaygın davranışsal tutumlar ise,
yatakta/yerde dönme/yuvarlanma (%45), ileri geri yürüme (%39), sallanma (%32) ve ağrıyan kısma bir şey koyma veya bastırmadır (%26).
Alevlenmeler sırasında hastaların yaklaşık %10’unda intihar düşüncesi
gelişebilir. Hissedilen huzursuzluk hissinin prevalansı ise farklı çalışmalarda %10-69 arasında değişmektedir.
HK için atipik prezentasyonlar da bildirilmiştir. Bilateral olması, taraf
değiştirmesi, auralı olması ve küme başağrısı (KBA) gibi mevsimsellik
göstermesi atipik özellikler arasında sayılabilir.
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PATOFIZYOLOJI
Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarındaki gelişmeler, hastalığın
anlaşılmasında yeni veriler sunmuşsa da HK’daki patolojik değişiklikler
halen bilinmezliğini korumaktadır. Patofizyolojide hem periferik hem
de santral mekanizmalar suçlanmaktadır. HK’nın, indometazinle olan
benzersiz ilişkisi göz önüne alındığında, birçok yazar, muhtemelen -diğer indometazin yanıtlı baş ağrılarında olduğu gibi [örneğin; Kronik
Paroksizmal Hemikraniya (PH)] – başağrısının altında yatan spesifik bir
mekanizma olduğunu varsaymaktadır.
Bir grup HK’lı hasta, pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılarak değerlendirildiğinde, indometazin kullanılan ve ağrının olmadığı
döneme kıyasla, indometazinin kesildiği ve ağrının olduğu periyotta,
anlamlı bir kontralateral posterior hipotalamus aktivitesinin varlığı
gözlenmiştir. Periaqueduktal gri cevheri de içine alan ipsilateral dorsal
rostral pons, ipsilateral ventrolateral midbrain ve bilateral pontomedüller bileşke de olmak üzere, PET çalışmasında beyin sapının 3 farklı
bölgesinde de aktivite artışı saptanmıştır.
Hipotalamus, trigeminal otonomik refleksi kontrol eder ve bu refleksin hipotalamus tarafından disinhibisyonu çeşitli kraniyal otonomik
semptomların da ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

SINIFLAMA
ICHD-3 sınıflamasında HK aşağıdaki gibi yer almaktadır:
3.4 HK
3.4.1 HK, remitting subtip

ICHD-3’e göre HK klinik
olarak 2 alt gruba
ayrılmaktadır.

3.4.2 HK, unremitting subtip
HK, tanımı gereği kronik bir başağrısı tipidir. Bir hastaya HK tanısı
tipik öykünün en az 3 aydan bu yana varlığı ile mümkündür. ICHD-3,
HK’nın semptomsuz günü olup olmamasına göre 2 formunu tarif etmiştir.
1. Unremitting HK (Remisyonsuz alt tip)
2. Remitting HK (Remisyonlu alt tip)
Unremitting formu en azından 1 yıldır devam eden, semptomsuz
bir periyodun olmadığı süreğen bir başağrısı ile karakterizedir. Unremitting form de novo olarak da ortaya çıkabilir veya remitting formundan
dönüşebilir. Unremitting formun de novo olarak başlaması, daha sık
görülmektedir.
Remitting form hastanın semptom ve şikayetinin olmadığı en az bir
gün varlığı ile karakterizedir. HK’lıların yaklaşık %10-%22’sini oluşturmaktadır.
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Tanı Ölçütleri
A. B-D kriterlerine uyan yarım başağrısı
B. Orta-şiddetli alevlenmelerin eşlik ettiği, en az 3 aydır devam eden
süreğen başağrısı
C. Başağrısına aşağıdaki özelliklerden en azından 1’inin veya daha
fazlasının eşlik etmesi
1. Başağrısı ile aynı tarafta olacak şekilde aşağıdaki belirti veya bulgulardan en az 1’inin eşlik etmesi
- Konjoktival kanlanma ve/veya lakrimasyon
- Nazal konjesyon ve/veya rinore
- Göz kapağı ödemi
- Alın ve yüzde terleme
-miyozis ve/veya pitozis
2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi ya da hareketle başağrısının şiddetlenmesi
D. Indometazin’in terapötik dozlarına tam yanıt
E. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz

Tanı ve Ayırıcı Tanı
HK tanısı, ICHD-3 tarafından önerilen kriterlere göre yapılır. Primer HK
tanısı için öncelikle sekonder nedenlerin ekarte edilmesi gereklidir.

SEKONDER HEMIKRANIYA KONTINUA

Sekonder formunda en
sık posttravmatik ve post
kraniektomiye bağlı HK
saptanmıştır. HK tanılı
olgularda bu özellikler
mutlaka sorgulanmalıdır.
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Literatürde yaklaşık 75 sekonder HK vakası bildirilmiştir ve bu olgular
25’ten fazla farklı patolojiyi içerir. HK benzeri baş ağrıları, kafatası, boyun, gözler, burun, sinüsler, kulaklar, dişler, ağız gibi hem kafa içi hem
de kafa dışı yapılardan ve vasküler yapılar dahil diğer yüz veya servikal
anatomik yapılardan kaynaklanabilir.
Posttravmatik HK en sık sekonder HK nedenidir. Sekonder HK olgularının yaklaşık %39’undan sorumludur. İkinci en sık neden ise postkraniektomiye bağlı HK’dır, sıklığı posttravmatik HK oranına yakındır.
Postpartum ve postoperatif HK diğer nedenler olarak sayılabilir. Tek taraflı bir başağrısı ile karşılaşıldığında, sekonder HK’ya sebep olabilecek
nedenlerin varlığı mutlaka sorgulanmalıdır (kafa travması, herhangi bir
cerrahi öykü veya postpartum dönemde olma gibi). Eğer HK bir olaya
ikincil gelişmiş ise sıklıkla benign özellik gösterir. Bazı sekonder HK nedenleri benign değildir. Bu nedenle erken tanı kritik önem taşır. İntrakranial yer kaplayıcı lezyonlar (özellikle hipofiz adenomu, köşe tümörü
gibi), vasküler yapılarla ilişkili patolojiler (özellikle internal karotid arter
diseksiyonu, kortikal venöz tromboz gibi) ve diğer yapılarla ilgili pato-
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lojiler (sinüzit, nazofarinks karsinomu, göz patolojileri gibi) sekonder
HK’nın en önemli sebepleri arasındadır. Prolaktinoma en sık bildirilen
intrakraniyal yapısal patoloji, internal karotid arter diseksiyonu en sık
rastlanan vasküler patoloji olarak kabul edilmektedir. Akciğer kanserine sekonder HK da bildirilmiştir.

AYIRICI TANI
HK’da başağrısının iki komponenti vardır: 1) Sürekli var olan tek taraflı
başağrısı, 2) Süperimpoze olan alevlenmeler. Hasta bu iki komponenti tarif ederse veya hekim sorgulaması ile ortaya çıkarırsa, HK tanısını koymak çok kolaydır Ayırıcı tanı ise klinisyenin hangi komponente
odaklandığı ile ilgilidir.
Tüm TOS’lar bazı ortak klinik özellikleri paylaşır. 1) Anterior lokalizasyonlu ağrı (orbital, frontal ve temporal), 2) Aynı lokalizasyona uyan
(ipsilateral), ataklar veya alevlenmeler sırasında görülen otonomik
özellikler, 3) Ataklar veya alevlenmeler esnasında görülebilen ajitasyon. Eğer bu 3 özelliğin tüm komponentleri mevcut ise, başağrısı büyük
olasılıkla TOS tiplerinden birisidir.
Süreğen ağrısı hafif olan ve şiddetli alevlenmeleri olan hastalar, arka
planda sürekli olan ağrılarını göz ardı edebilir ve hekime sadece şiddetli
ağrı ataklarından bahsedebilirler. Primer baş ağrılarının çoğu iyi tanımlanmış atak süresi ve sıklığına sahip olduğundan, sadece alevlenmelerin süresi dikkate alındığında hasta yanlış tanı alabilir. Örnek olarak çok
kısa süreli ağrı atakları varlığında yanlış olarak paroksismal hemikraniya
(PH) veya küme başağrısı (KBA) tanısı konabilirken, daha uzun atak sürelerinde hatalı migren tanıları konabilir. Burada önemli olan alevlenme ataklarını, KBA ve PH’den ayırt etmektir. HK alevlenmeleri bu iki
başağrısı tipinden şu özellikleriyle kolayca ayrılabilir: 1) KBA ve PH’de,
alevlenmeler arasında günlük süreğen bir başağrısı tanımlanmaz ancak HK’da hafif-orta şiddette günlük süreğen başağrısı vardır. 2) PH ve
KBA’da alevlenme ataklarının süresi sırasıyla 2-30 dakika ve 15-180 dakikadır. HK hastalarında ise atakların süresi oldukça değişkendir (HK’da
alevlenmelerin süresi oldukça değişkendir, saniyelerden birkaç güne
hatta haftalara kadar değişebilir) ve çoğu atak süresi uzayabilmektedir
(KBA süresinin üst limitinden daha uzun atak süreleri). Eğer KBA veya
PH tanısı alan bir hastada, beklenen atak sürelerinin dışına çıkan birçok
atak oluyorsa, HK açısından tekrar değerlendirmekte fayda vardır. 3) HK
hastalarında migrenöz özellikler, PH ve KBA hastalarına göre daha sıktır.

HK’da alevlenme
atakları, Küme Başağrısı
ve Paroksismal
hemikraniya’dan ayırt
edilmelidir. HK’da alevlenme
atakları dışında var
olan süreğen başağrısı,
alevlenmelerin süresinde
gözlenebilen değişkenlikler
ve migrenöz özelliklerin
daha sık gözlenebilmesi bu
ayrımda oldukça önemlidir.

Diğer taraftan, alevlenme atakları şiddetli olmayabilir ve klinisyen
sadece süreğen günlük başağrısına odaklanabilir. Bu hastalarda süreğen başağrısı şiddetli olabilir (VAS >7) veya alevlenme atakları olmayabilir ya da çok nadir olabilir (1-4 ayda bir atak). Cittadini ve Goadsby,
olgu serilerinde, süreğen başağrısı VAS:10 olan iki hasta bildirmişlerdir.
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Bu hastalarda ayırıcı tanıda yeni günlük dirençli başağrısı, kronik gerilim tipi başağrısı veya atipik fasiyal ağrı ön plana çıkmaktadır.
Eğer hastalar baş ağrılarının
başlangıç zamanını kesin
olarak hatırlayabiliyorsa
(süreğen başağrısının ilk
gününü), tanı ‘’Yeni Günlük
Dirençli Başağrısı’’ olabilir.
Şüphede kalınan olgularda,
indometazine yanıtı oldukça
önemlidir.

HK’da gözlenen süreğen
günlük başağrısı, unilateral
kraniyal otonomik özellikler,
huzursuzluk ve ajitasyon
migren tanısından ayrımda
önemlidir.

Israrlı tek taraflı başağrısı
varlığında öncelikli yapılması
gereken sekonder nedenleri
ekarte etmektir.

Sürekli bir başağrısı varlığı,
ağrı güncesi tutularak ortaya
konabilir.

Migrenöz özellikler ile beraber tek taraflı olan yeni günlük dirençli
başağrısı HK’yı taklit edebilir. Yeni günlük dirençli başağrısı hastalarının
yaklaşık %10-%20’sinde ağrı tek taraflı yerleşimlidir, 1/3’ünde ağrıya
migrenöz özellikler eşlik eder, şiddetli olmayan otonomik özellikler de
yine bu hasta grubunda görülebilir. Eğer hastalar baş ağrılarının başlangıç zamanını kesin olarak hatırlayabiliyorsa (süreğen başağrısının ilk
gününü), tanı yeni günlük dirençli başağrısı olabilir. Şüphede kalınan
olgularda, indometazine yanıt olup olmadığı yardımcı olacaktır.
Sıklıkla HK hastalarına hatalı olarak migren teşhisi konulabilir. (Hatalı migren tanısı oranı: Rossi ve arkadaşları tarafından %52 ve Prakash
ve arkadaşları tarafından %71 olarak bildirilmiştir). Alevlenmeler zonklama şeklindedir ve migrenöz özellikler de eşlik edebilir. Hastaların birçoğu migren tanı kriterlerini de karşılamaktadır. Tipik bir görsel aura
varlığında, tanı migren lehine destek bulabilir ancak literatürde aura
ile seyreden HK olguları da bildirilmiştir. Ayrıcı tanıda migren dışlanmalıdır. Arka planda olan süreğen günlük başağrısı ve unilateral kraniyal
otonomik özellikler, huzursuzluk ve ajitasyon migrenden ziyade HK’da
daha sık gördüğümüz özelliklerdir. Başağrısının başlangıç yaşı da yardımcı olabilir. HK başlangıç yaşı migrene göre daha ileridir. Ortalama
başlangıç yaşı 40’tır.
Sürekli tek taraflı başağrısı nedeniyle başvuran hastada, ısrarlı tek
taraf bulgusu, kırmızı bayrak işaretlerinden biridir. Bu yüzden, detaylı bir öykü alınmalı ve uygun ileri incelemeler yapılmalıdır. Öncelikle
sekonder sebepler dışlanmalıdır. Bu yüzden hastaya öncelikle süreğen
bir başağrısı olup olmadığı sorulmalıdır. Hastalar çok hafif ya da orta
şiddette olduğu için süreğen bu ağrıyı önemsemeyebilir, bahsetmeyebilirler. Süreğen ağrının öyküsü, son zamanlarda ortaya çıkan, şiddetli
alevlenmelerden daha önemlidir. HK’lı hastalar değerlendirme sırasında çoğunlukla bir çeşit başağrısı yaşıyor olacaklardır. Bu yüzden hastaya
“şu anda baş ağrınız var mı?” diye sorulmalıdır. Eğer yanıt “evet” ise
hastanın süreğen bir başağrısına sahip olduğu ön görüsüne varılabilir
ve bu konuda bir şüphe varsa, birkaç gün, ağrı güncesi ile takip yapılarak, hastanın süreğen bir başağrısı olup olmadığı değerlendirilebilir.
Hastalar şiddetli olmayan kraniyal otonomik özelliklerinin farkında
olmayabilir. Otonomik semptomları varlığı nedeniyle KBA ve PH ile karışabilir. Ayırıcı tanıda TOS’lar (SUNCT/SUNA, PH, KBA), migren ve gerilim
tipi başağrısı ve nevraljiler (özellikle supraorbital ve trigeminal nevralji)
ekarte edilmelidir.

İndometazine olan terapötik
yanıt tanısal anlamda çok
önemlidir.
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İndometazine olan terapötik yanıt tanıyı doğrulayacaktır. İndometazine yanıt olması HK’nın olmazsa olmazıdır. Yanıtı görmek için hastaya
oral indometazin başlanmalıdır. İntramusküler indometazin 50-100 mg
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HK ve PH için tanısal bir test olarak önerilmektedir. Tam yanıt 2 saat içerisinde görülür. HK’nın
atipik formlarında bu test oldukça önemlidir.
Kronik unilateral baş ağrılarında tanısal bir test
olabileceği düşünülmektedir. Ancak parenteral
indometazin rutin olarak bulunamayabilir. Bu
yüzden yanıtı görmek açısından oral indometazin mutlaka uygulanmalıdır. Oral indometazin
tedavisinde doz günlük 225 mg kadar çıkılıp etkinlik buna göre belirlenmelidir.
Klinisyenlerin nadir görülen baş ağrılarında
tanı koymaktan çekinmeleri, HK hakkında farkındalığın az oluşu, otonomik semptomların
gözden kaçması, analjezik aşırı kullanımı ve atipik agreve edici faktörlerin varlığı nedeniyle HK
hastalarında doğru tanı zaman alıcıdır.
Tek taraflı baş ağrılı bir hastada; günlük süreğen baş ağrıları, unilateral kraniyal otonomik
özellikler ve ajitasyonun var olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Ayırıcı tanı klinisyenin bu
bilgilere sahip olması ile yönlenecektir. Şüphede
kalınan olgularda, indometazin tedavisi başlanıp, yanıt durumuna göre değerlendirme yapılabilir.
Temporomandibuler eklem, dişler, sinüsler
de başağrısı açısından değerlendirilmelidir. Dental lezyonlar, temporomadibuler eklem patolojileri, sinüs patolojileri, boyun patolojileri ve göz
anormallikleri, trigeminal veya çevresindeki sahalarda süreğen ağrıya sebep olabilir. Ayrıca HK
hastalarında da ağrının, trigeminal sinirin diğer
dallarını içerecek şekilde yayılabileceği, oksiput,
boyun, omuz, üst ekstremite, maksilla, mandibula, periauriküler alan ve ağız boşluğu (dişler
ve boğaz) gibi anatomik lokalizasyonlarda hissedilebileceği unutulmamalıdır. Hasta hikayesinin
eksik alınması, yanlış olarak sekonder başağrısı
tanılarının konmasına sebep olabilir. HK’lı has-

taların çeşitli invaziv cerrahi prosedürler (sinüs
cerrahisi, dental cerrahiler) geçirdikleri veya gereksiz tanısal testler ile zaman kaybettirildikleri
bildirilmektedir.

TEDAVI
HK tedavisi, ilaç tedavisi ve girişimsel işlemler
olmak üzere ikiye ayrılır (Tablo 1). İndometazine tam yanıt HK tedavisinin olmazsa olmazıdır.
Hastaya sıklıkla günde üç kez 25 mg’lık doz ile
başlanıp (75 mg/gün), İndometazin dozunu 3-5
günde bir 75 mg’lık bölünmüş dozlarla birlikte
artırılabilir. Hedef dozu günde 3 kez olan 75 mg
veya hastanın tam rahatlama sağladığı dozdur.
Ortalama indometazin dozu, çeşitli olgu çalışmalarında 75 ila 225 mg/gün arasında değişmektedir. ICHD-3, indometazinin üst terapötik
dozunu günde 225 mg olarak belirtmektedir.
Hastaların yaklaşık %15 kadarı 225 mg/gün’den
daha yüksek bir doza ihtiyaç duyabilir.
Hastaların büyük bir kısmında tam yanıt görmek için en azından bir hafta beklemek gerekir
ve hastaların yaklaşık %50-80’i bir hafta içinde
tam yanıt alır. Daha uzun süredir başağrısı olan
hastalarda indometazine gecikmiş yanıt olabilir
ve hastaların yaklaşık %20’si 4 haftalık indometazin uygulamasından sonra tam bir rahatlama
gösterebilir. HK’lı hastaların yaklaşık %60-77’si
zamanla daha düşük dozda indometazine ihtiyaç
duyar. Her 3-6 ayda bir dozda tedrici bir azalma
önerilebilir. Doz azaltılması her 3 günde bir 25
mg olacak şekilde ağrının yeniden başladığı doza
kadar yapılmalıdır veya ağrı nüks etmez ise ilaç
kesilene kadar bu şekilde devam edilebilir.
Literatürde indometazine yanıt vermeyen
veya kısmen yanıt veren HK benzeri başağrısı
olguları bildirilmiştir ancak, ICHD bu durumu tanımamaktadır.
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HK olgularında indometazin
kesildiğinde veya doz
atlandığında, ağrının
yeniden başlamasının
tanısal değeri vardır.

İlacın atlanması semptomların hemen ortaya çıkmasına sebep olur.
Bu da HK’nın çok önemli karakteristik bir özelliğidir. Hatta bazı yazarlar
bu durumun tanısal değeri olduğunu belirtmektedir.
İndometazine karşı gelişebilecek tolerans işareti (taşiflaksi) HK’lı
hastalarda henüz bildirilmemiştir. İndometazin uzun süreli kullanım
için çok güvenli değildir ve yan etki insidans ve prevelansı değişkenlik gösterebilmektedir. Hastaların yaklaşık %20-75’i indometazine bağlı
yan etkiler geliştirebilir ve alternatif ilaç ihtiyacı doğabilir. Olgu sunumlarında ve bazı çalışmalarda indometazine bağlı yan etki gelişen hastalarda kullanılabilecek ve faydalı olabilecek ajanlar gösterilmiştir. Ancak
bu ilaçların etkisi her hastada aynı değildir ve hangi hastanın bu ilaçlara
yanıt vereceğini tahmin etmek kolay değildir. Topiramat muhtemelen
indometazine en iyi alternatiftir. Siklooksijenaz-2 inhibitörleri (rofekoksib ve selekoksib), gabapentin ve melatonin diğer alternatifler olabilir.
Celecoxib ve rofecoxib dikkatle kullanılmalıdır çünkü bu ilaçlar vasküler hadise (miyokard enfarktüsü ve inme) riskini arttırmaktadır. Topiramat, glokom, böbrek taşı ve depresyon gibi yan etkilere sahiptir
ve hastalar bu yan etkiler açısından izlenmelidir. İndometazine direnç
geliştirmiş hastalar için Melatonin bir seçenek olabilir. Bazı hastalarda
tam ağrı kontrolü sağladığı bilinmektedir. Diğer bir grup hastada da tedaviye melatonin eklenmesi, hastaların %45’inde indometazin dozunda azalma sağlayabilmektedir.

İndometazin kullanamayan
hastalarda girişimsel
yaklaşımlar denenmelidir.
Kısmen ya da tam yanıt
alınabilir.

Vagus sinir stimülasyonu (VNS), HK tedavisi için kullanılan invaziv
olmayan bir nöromodülasyon tekniğidir. Mevcut veriler sınırlı olmakla
birlikte, bazı çalışmalarda olumlu yanıtlar bildirilmiştir.

Girişimsel İşlemler
HK hastalarında çok çeşitli girişimsel işlemler denenebilmektedir. Bu
girişimsel yöntemlerin etkileri ve sonuçları karmaşık olmakla birlikte,
indometazini tolere edemeyen veya mevcut olan komorbid durumlar
nedeniyle indometazini kullanamayan hastalarda tercih edilebilir.

Periferik sinir blokajı
Erken araştırmalar, sinir blokajının HK hastalarında pozitif bir etkisinin
olmadığını göstermiştir. Supraorbital sinir blokajı (SON), büyük oksipital sinir blokajı (GON), trochlear sinir blokajı, SON ve GON blokajlarının
kombinasyonu ile tam veya kısmen yanıt alınan olgular mevcuttur. Çoklu sinir blokajı ile %83.3’lere ulaşan yanıt bildiren çalışmalar da mevcuttur. Yanıt uygulamadan hemen sonra başlamış ve yaklaşık 2-10 ay
sürmüştür. Blokaj uygulamasının tekrarı, etkinin uzamasını sağlamıştır.

Sfenopalatin gangliyon blokajı
Tekrarlayan SPG blokajı uygulamalarının etkili olabildiği gösterilmiştir.
SPG blokajı ile, HK’lı hastalarda önemli bir patofizyolojik yanıt olan tri318
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geminal sinirin parasempatik çıkışının kesilmesi
amaçlanır. Başlangıçta haftada iki kez uygulanır.
Bunu 4-5 haftada bir tekrarlanan koruyucu uygulama takip eder. Bu uygulama anlamlı (tam
olmayan) bir etkiye sahip gibi görünmektedir.

%50 hastada da olumlu yanıt (aylık orta şiddetli başağrısı günlerinde >%50 azalma) olduğunu
gösteren çalışmalar olmakla birlikte, çelişkili sonuçlar nedeniyle HK tedavisinde halen araştırılmaya devam edilmektedir.

Radyofrekans ablasyon

Botulinum toksin uygulaması

Literatürde C2 ön kök, C2 arka kök, SPG üzerine
yapılan radyofrekans ablasyonun pozitif etkileri
olabildiği bildirilmiştir. Radyofrekans ablasyon
prosedüründen sonra, 1 yıldan 2,5 yıla kadar
uzayan bir etkiden bahsedilmektedir. SON üzerine radyofrekans ablasyon uygulamasının 7-12
ay süren tam bir ağrısızlık süreci olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur.

Botulinum toksin-A, kronik migren için FDA
onaylı bir tedavi seçeneğidir. Birçok klinisyen,
non-invaziv tedavi seçenekleri başarısız olduğunda veya tolere edilemediğinde HK tedavisi
için de botalinum toksin uygulamalarını tercih
etmektedir. Literatürde botoks uygulaması yapılan olgu raporları mevcuttur. Bu serilerdeki olgularda, hastaların kraniyal otonomik semptom
epizotlarının devam edebildiği, başağrısı günleri
açısından ise anlamlı (tam olmayan), 10-12 haftalık iyileşme dönemleri olduğu gösterilmiştir.
Ancak bu uygulamanın HK hastalarında önerilebilmesi için daha fazla çalışma ve deneyim gerekmektedir.

Oksipital sinir sitimülasyonu (ONS)
ONS, tedaviye dirençli birçok primer başağrısı tipi için etkili bir tedavi seçeneğidir. ONS ile
tedavi edilen hastaların aylık ortalama, orta ve
şiddetli başağrısı günlerinde azalma olduğunu,

Tablo 1. Hemikrania kontinua tedavisinde kullanılabilecek ajanlar ve girişimsel işlemler
İlaç tedavisinde kullanılabilecek ajanlar
Indometazin
COX-2 inhibitörleri (celecoxib)
Piroksikam deriveleri
Topiramat
Melatonin
Kortikosteroidler

Ibuprofen
ASA
Gabapentin
Verapamil
Metiserjid
Nımesulid
Lamotrijin
Lityum
Naproksen
Parasetamol + Kafein

50 mg/gün-300 mg/gün
200 mg/gün-600 mg/gün
20 mg/gün-60 mg/gün
100 mg/gün-200 mg/gün
7 mg/gün-15 mg/gün
Oral-enjekte
Prednizolan 20-200 mg/gün
Metilprednizolon 16-1000 mg/
gün
600 mg/gün-2400 mg/gün
1400 mg/gün-2800 mg/gün
900 mg/gün-3600 mg/gün
120 mg/gün
3 mg/gün-6 mg/gün
Güncel tedavide yer almaz
200 mg/gün
50 mg/gün-900 mg/gün
300 mg/gün-1200 mg/gün
550 mg/gün-1375 mg/gün

Girişimsel İşlemler
Periferik sinir blokajı
Sfenopalatin gangliyon blokajı
Radyofrekans ablasyon
Oksipital sinir sitimülasyonu
Botalinum toksin uygulaması
Derin Beyin Stimulasyonu

Vagus sinir stimülasyonu
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Derin beyin stimulasyonu (DBS)
DBS, HK dahil tedaviye dirençli TOS grubu baş
ağrılarını tedavi etmek için kullanılabilecek başka bir invaziv yöntemdir. Bu hastalarda hedef
posterior hipotalamustur.

Yazar Notu
HK, trigeminal otonomik sefaljiler başlığı altında
yer alan, indometazine yanıt veren, klinisyenler
tarafından sıklıkla yanlış tanı konan, hastaların
geç tanı almasıyla sonuçlanan ve oldukça az
bildirilen primer bir başağrısıdır (Şekil 1). Diğer
TOS’lerden şiddetli ağrı ataklarının süperempoze olabildiği süreğen unilateral bir başağrısı
varlığı ile ayrılır. Süperempoze olan şiddetli ağrı
ataklarına odaklanmak ve sürekli mevcut olan
başağrısını görmezden gelmek HK tanısında

yapılan en önemli hatadır. Alevlenmeler sıklık,
süre, şiddet ve ilişkili kraniyal otonomik özellikler bakımından oldukça değişkenlik gösterebilir. Ağrı alavlenmeleri birçok primer başağrısını
ve nevraljiyi taklit edebilir. Hastaların yaklaşık
%70’e varan kısmı, alevlenmeler esnasında migren tanı kriterlerini karşılayabilir. Alevlenmeler,
migren dışında birçok primer ve sekonder başağrısını taklit edebilmektedir. HK’nın en önemli tanı kriterlerinden ve özelliklerinden birisi de
indometazine tam yanıt vermesidir. İndometazinin uzun süreli kullanımında hastaların büyük
bir çoğunluğu yan etkilerden yakınmaktadır.
Diğer birkaç ilaç da HK’nın alt gruplarında etkili
olabilir. Çeşitli girişimsel tedavi seçenekleri de
intometazini tolere edemeyen hastalara önerilmektedir.

Süregen başağrısı
Unilateral alevlenmeler
Unilateral kraniyal otonomik özellikler
Alevlenmeler esnasında huzursuzluk ve ajitasyon hissi

İndometazin yanıtını değerlendir

Medikal tedavi

Girişimsel İşlemler
Şekil 1. Tedavi algoritması

320

Sekonder nedenleri dışla

Diğer Primer Başağrıları IV Hemikraniya Kontinua

KAYNAKLAR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Bıçakçı Ş., Öztürk M., Üçler S., Karlı N. & Siva A.
(2018). Başağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Galenos Yayınevi
Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd
edition. Cephalalgia 2018;38(1):1-211.
Prakash S, Patel P. Hemicrania continua: clinical
review, diagnosis and management. J Pain Res
2017;10:1493-509.
Medina JL, Diamond S. Cluster headache variant. Spectrum of a new headache syndrome.
Arch Neurol 1981;38(11):705-9.
Sjaastad O, Spierings EL. “Hemicrania continua”:
another headache absolutely responsive to indomethacin. Cephalalgia 1984;4(1):65-70.
Charlson RW, Robbins MS. Hemicrania continua.
Curr Neurol Neurosci Rep 2014;14(3):013-0436.
Prakash S, Rathore C, Makwana P, Dave A. A
Cross-Sectional Clinic-Based Study in Patients
With Side-Locked Unilateral Headache and Facial Pain. Headache 2016;56(7):1183-93.
Wei DY, Moreno-Ajona D, Renton T, Goadsby PJ.
Trigeminal autonomic cephalalgias presenting in
a multidisciplinary tertiary orofacial pain clinic. J
Headache Pain. 2019;20(1):019-1019.
Peres MF, Silberstein SD, Nahmias S, Shechter
AL, Youssef I, Rozen TD, et al. Hemicrania continua is not that rare. Neurology. 2001;57(6):94851.
Bordini C, Antonaci F, Stovner LJ, Schrader H,
Sjaastad O. “Hemicrania continua”: a clinical review. Headache 1991;31(1):20-6.
Pareja JA, Palomo T, Gorriti MA, Pareja J, Espejo
J. “Hemicrania episodica”--a new type of headache or a pre-chronic stage of hemicrania continua? Headache 1990;30(6):344-6.
Weatherall MW, Bahra A. Familial hemicrania
continua. Cephalalgia 2011;31(2):245-9.
The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia
2013;33(9):629-808.
Prakash S, Rawat KS. Hemicrania Continua:
An Update. Neurol India 2021; 69(Supplement):S160-S7.
Prakash S, Shah ND, Chavda BV. Unnecessary
extractions in patients with hemicrania continua: case reports and implication for dentistry.
J Orofac Pain 2010;24(4):408-11.
Ziegeler C, May A. Facial presentations of migraine, TACs, and other paroxysmal facial pain syndromes. Neurology 2019;93(12):e1138-e47.
Hryvenko I, Cervantes-Chavarría AR, Law AS,
Nixdorf DR. Hemicrania continua: Case series

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

presenting in an orofacial pain clinic. Cephalalgia
2018;38(13):1950-9.
Cittadini E, Goadsby PJ. Hemicrania continua: a
clinical study of 39 patients with diagnostic implications. Brain 2010;133(Pt 7):1973-86.
Peres MF, Siow HC, Rozen TD. Hemicrania continua with aura. Cephalalgia 2002;22(3):246-8.
Palmieri A, Mainardi F, Maggioni F, Dainese F,
Zanchin G. Hemicrania continua evolving from
migraine with aura: clinical evidence of a possible correlation between two forms of primary headache: Cephalalgia. 2004 Nov;24(11):1007-8.
doi: 10.1111/j.1468-2982.2004.00795.x.
Kuhn J, Kuhn KF, Cooper-Mahkorn D, Bewermeyer H. Remitting form of hemicrania continua:
two new cases exhibiting one unusual autonomic feature. Headache 2005;45(6):759-62.
Prakash S, Rathore C, Rana K, Joshi H, Patel J,
Rawat K. A long-term prospective observational
study in 31 patients with hemicrania continua.
Cephalalgia Reports 2019; 2:251581631882469.
Matharu MS, Cohen AS, McGonigle DJ, Ward N,
Frackowiak RS, Goadsby PJ. Posterior hypothalamic and brainstem activation in hemicrania continua. Headache. 2004;44(8):747-61.
Rossi P, Faroni J, Tassorelli C, Nappi G. Diagnostic
delay and suboptimal management in a referral
population with hemicrania continua. Headache
2009;49(2):227-34.
Prakash S, Golwala P. A proposal for revision of
hemicrania continua diagnostic criteria based
on critical analysis of 62 patients. Cephalalgia
2012;32(11):860-8.
Pareja JA, Caminero AB, Franco E, Casado JL, Pascual J, Sánchez del Río M. Dose, efficacy and tolerability of long-term indomethacin treatment
of chronic paroxysmal hemicrania and hemicrania continua. Cephalalgia 2001;21(9):906-10.
Prakash S, Shah ND, Bhanvadia RJ. Hemicrania
continua unresponsive or partially responsive to indomethacin: does it exist? A diagnostic and therapeutic dilemma. J Headache Pain.
2009;10(1):59-63.
Prakash S, Husain M, Sureka DS, Shah NP, Shah
ND. Is there need to search for alternatives to
indomethacin for hemicrania continua? Case
reports and a review. J Neurol Sci 2009;277(12):187-90.
Eren O, Straube A, Schöberl F, Schankin C. Hemicrania Continua: Beneficial Effect of Non-Invasive Vagus Nerve Stimulation in a Patient With
a Contraindication for Indomethacin. Headache
2017;57(2):298-301.
Trimboli M, Al-Kaisy A, Andreou AP, Murphy M,
Lambru G. Non-invasive vagus nerve stimulation
321

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

for the management of refractory primary chronic headaches: A real-world experience. Cephalalgia 2018;38(7):1276-85.
31. Miller S, Lagrata S, Matharu M. Multiple cranial
nerve blocks for the transitional treatment of chronic headaches. Cephalalgia 2019;39(12):148899.
32. Mehta A, Chilakamarri P, Zubair A, Kuruvilla
DE. Hemicrania Continua: a Clinical Perspective on Diagnosis and Management. Curr Neurol
Neurosci Rep 2018;18(12):018-0899.

322

33. Schwedt TJ, Dodick DW, Trentman TL, Zimmerman RS. Occipital nerve stimulation for chronic
cluster headache and hemicrania continua: pain
relief and persistence of autonomic features.
Cephalalgia 2006;26(8):1025-7.
34. Miller S, Correia F, Lagrata S, Matharu MS. OnabotulinumtoxinA for hemicrania continua: open
label experience in 9 patients. J Headache Pain
2015;16(19):015-0502.
35. Leone M, Franzini A, Proietti Cecchini A, Mea E,
Broggi G, Bussone G. Deep brain stimulation in
trigeminal autonomic cephalalgias. Neurotherapeutics 2010;7(2):220-8.

Kısım

3

SEKONDER BAŞAĞRILARI

BÖLÜM

32

Baş ve/
veya Boyun
Travması veya
Yaralanmasına
Bağlanan
Başağrısı
Nevzat UZUNER1

TANIMLAMA
İkincil başağrıları içinde en sık karşılaşılan başağrısıdır. Travma sonrası
her 10 hastadan 3-9’unda post-travmatik başağrısı ortaya çıkabilmekte
ve bunların da 1/5 kadarı bir yıldan daha fazla sürebilmektedir.

En sık karşılaşılan ikincil
başağrısıdır

KLINIK
Özgün başağrısı özelliği yoktur. Sıklıkla migren veya gerilim-tipi başağrısına benzer. Bu nedenle bunların tanısı büyük ölçüde, travma veya
yaralanma ile başağrısı arasındaki yakın zamansal ilişkiye bağlıdır. Başağrısı, travma veya yaralanmanın ardından tek başına bir belirti olarak
ortaya çıkabilir veya dizzines, yorgunluk, yoğunlaşma güçlüğü, psikomotor yavaşlama, ılımlı bellek sorunları, uykusuzluk, anksiyete, kişilik
değişiklikleri ve huzursuzluk gibi belirtiler ile görülebilir. Tekrarlayan
başağrılarının özellikleri (sıklık, süre veya ağrı şiddeti gibi) farklı olabilir.
Erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla sıklıkla görülmesine karşın, kronikleşen olgularda kadın cinsiyet ön plana çıkmaktadır. Kesin
olmamakla birlikte şiddeti hafif olan travmalardan sonra daha sık olarak görülmektedir. Kısa sürede düzelen hastalarda travma sonrası stres
bozukluğu birlikteliği artmaktadır.

1

Özgün başağrısı özelliği
yoktur

Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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Fizyopatoloji
Patogenezi tam olarak
bilinmiyor

Başağrısının patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Travmanın tipi,
süresi, sayısı ve şiddeti farklı mekanizmaları tetiklemektedir. Genel olarak travma ile beyin hücre düzeyinde iyon değişiklikleri, hücre şişmesi,
aksonal yaralanma, çeşitli nörotransmitterlerin aşırı salınması, serebral
kan akımı ile serebral metabolizma uyuşmazlıkları ile kan beyin bariyerinde bozulma ortaya çıkabilmektedir. Bu olaylar, inflamasyona ve
nöroendokrin cevaplarda değişikliklere neden olabilmektedir. Glutamat, ATP, adenozin ve nöropeptidlerin değişik aşamalarda yer aldıkları
düşünülmektedir. Travma sonrası oluşan diffüz aksonal yaralanma sonrası, kortikal ve subkortikal duyu yapılarında ve insular kortekste yeniden yapılanmaya neden olarak inen ağrı sisteminde bozulmaya yol açabilmektedir. Kortikal yayılan depresyonun (KYD), travma sonrası ortaya
çıktığı gösterilmiştir. KYD ile aşırı miktarda serbestleşen glutamat ve
potasyum iyonlarının nöronal uyarılabilirliği arttırdığı ve trigeminal duyusal sistemi aktive ettiği de teoriler arasındadır. Bu nedenle de tedavi
hedefleri arasındadırlar. Bunların yanı sıra, hipotalamusun fonksiyonel
bağlantılarında bozulma olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Travma
sonrası uyku bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve psikososyal
stresörler, başağrısının gelişimini ve devam etmesini etkileyebilir.

SINIFLAMA
ICHD-3 sınıflamasında travma sonrası başağrıları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
5. Baş ve/veya boyun travması veya yaralanmasına bağlanan baş
ve/veya boyun ağrısı
5.1 Travmatik kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısı
5.1.1 Orta veya şiddetli kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısı
5.1.2 Hafif kafa yaralanmasına bağlanan travma sonrası akut başağrısı
5.2 Travmatik kafa yaralanmasına bağlanan ısrarlı başağrısı
5.2.1 Orta veya şiddetli kafa yaralanmasına bağlanan ısrarlı başağrısı
5.2.2 Hafif kafa yaralanmasına bağlanan ısrarlı başağrısı
5.3 Kamçı ucu yaralanmasına bağlanan akut başağrısı
5.4 Kamçı ucu yaralanmasına bağlanan ısrarlı başağrısı
5.5 Kraniyotomiye bağlanan akut başağrısı
5.6 Kraniyotomiye bağlanan ısrarlı başağrısı
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Tanı ölçütleri
Travmatik kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısının tanı ölçütleri
A. C ve D ölçütlerini karşılayan başağrısı

Tanıda travma ile yakın
zamansal ilişki önemlidir

B. Travmatik kafa yaralanması gerçekleşmiştir
C. Aşağıdakilerden birisinden sonraki 7 gün içerisinde başağrısı geliştiği bildirilir:
1.Kafa yaralanması
2.Kafa yaralanmasının izleyerek bilincin yeniden kazanılması
3.Kafa yaralanmasını izleyerek ağrıyı anlama veya bildirme yeteneğini bozan ilacın(ların) kesilmesi
D. Aşağıdakilerden biri:
1. Başağrısı, kafa yaralanmasını izleyen 3 ay içinde geçmiştir
2. Başağrısı henüz geçmemiştir ama kafa yaralanmasının üstünden
henüz 3 ay geçmemiştir
E. Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz
Orta veya şiddetli kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısının
tanı ölçütleri
A. 5.1 Travmatik kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısı ölçütlerini karşılayan başağrısı
B. Kafa yaralanmasına aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi:
1. Bilinç yitimi> 30 dakika
2. Glasgow Koma Skalası (GKS) değeri <13
3. Travma sonrası amnezi >24 saat
4. Farkındalık düzeyi değişikliği> 24 saat
5. Beyin içi kanama ve/veya beyin berelenmesi gibi travmatik beyin
yaralanmasının görüntüleme kanıtı
Hafif kafa yaralanmasına bağlanan travma sonrası akut başağrısının
tanı ölçütleri:
A. 5.1 Travmatik kafa yaralanmasına bağlanan akut başağrısı ölçütlerini karşılayan başağrısı
B. Aşağıdakilerden her ikisini karşılayan kafa yaralanması:
1. Aşağıdakilerin hiçbirisinin eşik etmemesi:
a) Bilinç yitimi> 30 dakika
b) Glasgow Koma Skalası (GKS) değeri <13
c) Travma sonrası amnezi >24 saat
d) Farkındalık düzeyi değişikliği> 24 saat
e) Beyin içi kanama ve/veya beyin berelenmesi gibi travmatik beyin
yaralanmasının görüntüleme kanıtı
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2. Kafa yaralanmasının hemen ardından aşağıdakilerden bir veya
daha fazlasının eşlik etmesi:
a) Geçici bilinç bulanıklığı, yönelim bozukluğu veya bilinç bozukluğu
b) Kafa yaralanmasından hemen önce ve sonraki olaylara yönelik
bellek yitimi
c) Hafif kafa yaralanmasını telkin eden diğer belirtilerden iki veya
daha fazlası: bulantı, kusma, görme bozukluğu, dizzines ve/veya baş
dönmesi, bellek ve/veya yönelim bozukluğu.

AYIRICI TANI
Migren ve gerilim tipi başağrıları
Servikojenik başağrısı
Nevraljiler
Aşırı ilaç kullanımı başağrısı
Kamçı ucu yaralanmasına bağlı başağrısı
Kraniyotomiye bağlı başağrısı
Başağrısının travma ile yakın zamansal ilişkide olması halen tartışmalıdır. Bu sürenin 14 güne uzatılması veya 3 aya kadar uzatılması gündemde
tutulmaktadır. Ancak bu konuda yapılmış yeterli çalışma yoktur. Kafanın yaralanması sonrası 3 aydan uzun süreli başağrısı var ise bu durumda ısrarlı
başağrısı adını almaktadır. Bu durumda ilaç aşırı kullanımı da dikkatle sorgulanmalıdır. Hastalarda daha önce birincil başağrısı olması da kafa karıştırıcı
olmakla beraber, birincil başağrının travma öncesi dönemde kontrol altına
alınmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte daha önceden migreni olan
hastaların geçmiş tarihlerde travma öyküsünün bulunması migren şiddetinde ve migrene bağlı özürlülükte artışa neden olabildiği göz önünde tutulmalıdır. Travma sonrası başağrısı diyebilmek için önceden var olan başağrısının şiddetinde ve sıklığında en az 2 kat artış olması beklenmelidir. Yine
de bu gibi durumlarda her iki başağrısının varlığını kabul etmek uygundur.
Kamçı ucu yaralanmalarında kriterler aynı şekilde olup, bu durumda travmanın yeri boyun bölgesi olup, başın ani hızlanma/yavaşlama
devinimi ile boyunun fleksiyon/ ekstensiyonu sonucunda ortaya çıkar.
Benzer şekilde kraniyotomiye bağlı başağrılarında da kriterler aynıdır.
Ancak kraniyotominin kafa travmasından dolayı yapılması durumunda
kafa travmasına bağlı başağrısı olarak tanımlanmalıdır.

TEDAVI

Kanıta dayalı tedavi yöntemi
yoktur
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Hastaların 2/3’si reçetesiz asetaminofen veya NSAI kullanmaktadır. Bunların
%80’inde başağrısı devam eder ve çoğunlukla aşırı ilaç kullanımına giderler.
Çok sayıda belirsizliklerden dolayı henüz kanıta dayalı bir tedavi ve koruma yöntemi yoktur. Önerilen; farklı yaklaşımların birlikte kullanılmasıdır.
İlaç kullanımı yanı sıra, kas-iskelet sistemi manüplatif yaklaşımlar, girişimsel
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uygulamalar ve davranışsal tedaviler bunların içinde
sayılabilir. Farmakolojik tedavinin ortaya çıkan başağrısı tipine göre uygulanması önerilmektedir.
Akut tedavide; oral veya iv NSAI, triptanlar ve
antiemetikler önerilmektedir. Başağrısının tipine
göre (migren veya gerilim tipi başağrısı) tedavi
vermek genellikle uygulanan yöntemdir. Migren
benzeri başağrılarında calcitonin gen-related peptid’e (CGRP) veya reseptörlerine karşı geliştirilmiş
monoklonal antikorlar ile yapılan çalışmalarda
yararlı olduğu gösterilmiş olmakla beraber bu konudaki çalışmaların tamamlanması beklenmelidir.
Egzersiz, kafein ve diğer adenozin reseptör agonist
ve antagonistleri, anti inflamatuvar ajanlar, substans P reseptör antagonistleri, hormon tedavileri,
servikal sinir köklerine yönelik girişimler denenebilir. Fizik tedavinin iyi geldiğini bildiren çalışmalar
vardır. Akupunktur ’un da yararlı olduğu çalışmalar bildirilmiştir. Davranış terapisi kısmen etkili olabilir. Biyofeedback ve nörofeedback terapilerinde
iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Randomize çalışmalar olmasa da tek ya da iki taraflı periferik siTablo: Tedavilerin kanıt düzeyleri
Tedavi

Randomize kontrollü
çalışmalar
Kognitif davranış terapisi Anlamlı etkisi yok
Fizyoterapi
Fizik tedavi
Akupunktur
Amitriptyline
Divalproex Sodyum
Topiramate
Dihidroergotamin
Sumatriptan
GON, SON veya LON
blokajları
SPG blokajı
Botilinum toksin tip A
Nörostimulasyon
Cerrahi girişimler
Monoklonal antikorlar
(CGRP)

nir blokları uygulanabilmektedir. Uygulanan lokal
anestezi ile trigeminal sinirin kaudal çekirdeğinin
uyarıldığı ve ağrının ortadan kaldırıldığı düşünülmektedir. Onabotilinum toksin enjeksiyonları ile
retrospektif değerlendirmeler geçici süre için tedaviye olumlu yanıt alındığı şeklindedir. Botilinum
toksin tip A ile yapılan prospektif çift kör plasebo
karşılaştırmalı bir çalışmada etkin olduğu gösterilmiş. En etkili tedavi SPG blokajı ile ortaya çıkmaktadır. Aynı mekanizma ile etki etmesi beklenen
tetik nokta enjeksiyonları teorik olarak uygulanabilir gözükse de işlem ile ilgili yapılan bir çalışma
yoktur. Bunların yanı sıra periferik ve santral nöromodulasyon uygulamaları denenebilir.
Bir ayda 8 günden fazla başağrılı gün olduğunda koruyucu tedavi önerilmektedir. Travma
sonrası başağrısının kronikleşme süreci birincil
başağrılarına göre daha erken olduğu gösterildiği için koruyucu tedavinin mümkün olan en kısa
sürede başlanması önerilmektedir. Koruyucu
tedavide ise trisiklik antidepresanlar, antiepileptikler, Gabapentin önerilmektedir.

Açık etiketli
çalışmalar

Retrospektif
çalışmalar

Olgu
serileri

Olgu
sunumları

Anlamlı etkisi
yok
Etkin
Etkisiz
Kısmi ve geçici
iyileşme
Etkin

6 aya kadar etkin
Etkin
Etkin

Kısmi ve geçici
iyileşme

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin
Etkin

Etkin
Etkin

GON (Büyük oksipital sinir), LON (küçük oksipital sinir), SON (supraorbital sinir), SPG (sfenopalatin gangliyon)
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Son söz: Travma sonrası başağrısı sık görülür;
Klinik görünüm migren ve gerilim tipi başağrısına benzeyebilir; Nedenleri ve oluş mekanizması
henüz aydınlatılmış değildir; Tedavi ve izleminde
multidisipliner yaklaşım gereklidir ve eşlik eden
diğer hastalıklar göz önüne alınmalıdır.
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Vasküler
Nedenlere Bağlı
Başağrıları

33.a Nörovasküler Nedenlere Bağlı
Başağrıları

Turgay DEMİR1
Şebnem BIÇAKCI2

TANIM VE KLİNİK
Primer başağrılarının çoğunda vasküler yapılarda bazı değişikliklerin
varlığı bilinmektedir. Kranyal ya da ekstrakranyal vasküler patolojilerden kaynaklanan başağrıları ICHD-3’e göre, 6. başlıkta yer almaktadır.
Bu başağrıları bazen klinik olarak primer başağrılarına benzer, bazen
de tamamen farklı özellikler gösterebilmektedir. Klinisyenin önemli
ipuçlarını tanıması ve doğru incelemeleri hızlı bir şekilde planlayıp sonuçlandırması bazen hayat kurtarıcı olabilir. Vasküler hastalığa bağlı başağrısı genellikle ani pik yapan, hiperakut bir şekilde gelişir. Süreklidir
ve ilerleyici seyir gösterir. Sıklıkla başka nörolojik bulgular eşlik eder ve
analjeziklere yanıtsızdır. Ayırıcı tanı konu sonunda şekilde sunulmuştur.

Nörovasküler kaynaklı
başağrılarının hiçbiri
karakteristik özelliklere
sahip değildir. Bazen primer
başağrısı gibi davranmakta
bazen de atipik özellikler
göstermektedir.

FİZYOPATOLOJİ
Yirminci yüzyılın başlarında, insan ve hayvan çalışmaları kraniyal kan
damarlarının, başağrısına yol açan ağrıya hassas yapılar olduğunu gös1
2

Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
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termiştir. Nörovasküler kaynaklı başağrılarında
altta yatan fizyopatolojinin intrakranyal vasküler
yapılarda meydana gelen değişiklikler olduğu
düşünülmektedir.

SINIFLAMA VE TANI KRİTERLERİ
Bu grup başağrılarında olayla eş zamanlı gelişim,
klinik ve radyolojik düzelme ile birlikte düzelme
ve tabloda 3 aylık dönemde gerileme tanı kriterlerinin esasını oluşturmaktadır.

AKUT İSKEMİK
SEREBROVASKÜLER
BOZUKLUKLARA BAĞLANAN
BAŞAĞRISI (6.1)
İskemik inmeye bağlanan başağrısı
(6.1.1)
İskemik inmeye bağlı akut başağrısı
(6.1.1.1)
A. C ve D kriterini karşılayan yeni bir akut başağrısı
B. Akut iskemik inme tanısı konmuş olmalı
C. Aşağıdakilerden en az bir ya da ikisi ile başağrısını ilişkilendirme
- Başağrısının iskemik inme ile ya da iskemik
inmenin diğer bulguları ya da kanıtları ile çok yakın zamansal ilişki içinde eş zamanlı olarak gelişmesi
- İskemik inmenin klinik veya radyolojik düzelmesine paralel olarak başağrısının da düzelmesi
D.Aşağıdakilerden herhangibirinin varlığı
- Üç ay içerisinde başağrısının düzelmesi
- Başağrısının düzelmemesi ama henüz üç
ayın dolmaması
E. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Bu başağrıları üç aydan daha fazla sürer ise
geçmişte inmeye bağlı kalıcı başağrısı olarak tanımlanmaktadır. Klinik ve radyolojik stabiliasyo336

na rağmen ağrının devam ediyor olması ve başka bir nedenle açıklanamıyor olması durumunda
bu tanılama yapılmaktadır (6.1.12)

Geçici iskemik atağa (GİA) bağlanan
başağrısı (6.1.2)
A. C kriterini karşılayan herhangi bir yeni akut
başağrısı
B. GİA tanısı konulmuş olmalı
C. Aşağıdakilerin varlığı
- Başağrısının fokal defisitin başlangıcı ile
aynı anda gelişimi
- Başağrısının 24 saat içinde düzelmesi
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Başağrısı ile inme arasında oldukça kompleks
bir ilişki bulunmaktadır. İnme başlangıcında olguların 1/3-1/5 oranında başağrısı tanımlamaktadır. Ancak başağrısının inme ile ilişkili olup
olmadığına karar vermek kolay değildir. Çünkü
eşlik eden bilinç bozukluğu, afazi gibi durumlar
başağrısının tespitini zorlaştırmaktadır. Ayrıca
geriye dönük olarak ortaya çıkan bellek kayıpları
başağrısı sorgusunu daha da zorlaştırmaktadır.
İleri yaşta kadın olguda migren ve sigara öyküsü varlığında yeni başlayan başağrısı, iskemik
serebrovasküler olayın haberci başağrısı olabilir.
Posterior sirkülasyon inmelerinde daha şiddetli
ve sık başağrısı yaşanmakta, bazı hastalar uzun
süre adını koyamadıkları başağrıları tanımlamaktadır.
Yüksek prevalansa rağmen iskemik inme olgularında ortaya çıkan başağrısı hem hastalar
hem de klinisyenler tarafından gözardı edilmektedir. İskemik inme ile ilişkili başağrısı sıklığı %
7.4-34 arasında değişmektedir. Başağrısı olan
iskemik inme hastalarının yaş ortalaması olmayanlara göre daha düşük bulunmuştur. İskemik
inme olgularında başağrısı gelişimi ile cinsiyet
arasında ilişki saptanmamıştır. İnme öncesinde migren öyküsü olanlarda, geniş infarkt, vertebrobaziller sistem ve kortikal tutulum varlığında başağrısı daha sık bildirilmiştir.
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İskemik inme ilişkili başağrısında patofizyoloji net bilinmemektedir. Geniş serebral infarktlarda kitle etkisi ve strüktürel herniasyon nedeniyle
meninksler ve intrakranyal arterlerin proksimal
kısımları gibi ağrıya duyarlı yapıların basıya uğraması veya yerdeğiştirmesi başağrısına neden
olabilir. Bu mekanizma tüm başağrılarını açıklamak için yetersiz kalmaktadır. Trigeminal sistemin bir şekilde aktive edilmesi (geniş kortikal
infarktlarda ya da posterior sirkülasyon inmelerinde) sonucunda başağrısı geliştiği düşünülmektedir.
Ağrı %14.5-66 olguda basınç hissi şeklinde,
%8-80 olguda ise zonklayıcı karakterde bildirilmiştir. Sıklıkla hafif veya orta şiddetlidir. %28
bulantı, %6.5 kusma, %24 fotofobi ve fonofobi
eşlik etmektedir. %39 unilateral olan başağrısı,
% 65’inde infarkt ile aynı tarafta tanımlanmıştır.
Posterior sirkülasyon başağrılarında oksipital
başağrısı %15 sensitivite, %85 spesifite göstermektedir. Laküner infarktlarda başağrısı fokal
nörolojik defisit ile eş zamanlı başlamaktadır,
hafif, zayıf lokalize edilebilen ve basınç hissi şeklinde tanımlanmaktadır.
Ortalama başağrısı süresi laküner inmelerde 19.5 saat, kardiyoembolik inmede 29.5 saat,
büyük arter aterosklerozunda 26.5 saat olarak
bildirilmiştir. İskemik inme ilişkili başağrılarının
1/5’inde persistan başağrısı gelişmekte ve 6 aya
kadar sürmektedir. Bu hastalarda ağrı yönetimi ve
profilaktik tedavi konusunda veri bulunmamaktadır.

NON-TRAVMATİK İNTRAKRANYAL
KANAMAYA BAĞLANAN
BAŞAĞRISI (6.2)
Non-travmatik intraserebral
kanamaya bağlanan başağrısı (6.2.1)
A. C ve D kriterini karşılayan herhangi bir yeni
akut başağrısı
B. Travma dışı yeni intraserebral kanamanın
nörolojik bulguları ya da nörogörüntüleme kanıtı
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtlanması
1-Başağrısının intraserebral kanama ile aynı
anda ya da çok yakın bir zaman ilişkisi içinde gelişimi
2-İntraserebral kanamanın klinik veya radyolojik düzelmesine paralel olarak başağrısının
önemli ölçüde düzelmesi
3-Başağrısı aşağıdaki üç özellikten en az birine sahiptir:
- Ani veya gökgürültüsü başağrısı
- İlk gün maksimum şiddete ulaşması
- Kanama ile aynı tarafta
D.Aşağıdakilerden herhangibirinin varlığı
- Üç ay içerisinde başağrısının düzelmesi
- Başağrısının düzelmemesi ama henüz üç
ayın dolmaması
E. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması

GİA ilişkili başağrısı GİA semptomlarıyla eş
zamanlı başlamakta ve 24 saat içerisinde sonlanmaktadır. GİA olgularında başağrısı sıklığı %
26-36 arasında bildirilmektedir.
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Talamik ve putaminal
hematomlarda,
hematomun subaraknoid
ve intraventriküler
genişlemesinden dolayı
başağrısı şiddetlidir
ve sakküler anevrizma
rüptürüne benzer

İntraserebral hemoraji başlangıcında olguların %33-88’inde başağrısı tanımlanmıştır. Hematom lokalizasyonu ve boyutları başağrısı gelişimini etkilemektedir. Genellikle unilateral, fokal ve hafif, orta şiddette
bir başağrısıdır, kanama ile aynı taraftadır. Hematom küçükse başağrısı
hiç olmayabilir. Ortalama başağrısı süresi 64 saat olarak bildirilmiştir.
Talamik ve putaminal hematomlarda, hematomun subaraknoid ve intraventriküler genişlemesinden dolayı başağrısı şiddetli olabilmektedir.
Sıklıkla ağrı hızlı gelişen, bilateral, sakküler anevrizma rüptüründekine
benzer şiddette, nadiren yavaş gelişen, daha hafif şiddette ve başın ön
kısmında lokalize olabilmektedir. Serebellar hematomlarda akut gelişen çok şiddetli subaraknoid kanama benzeri başağrısı görülmektedir.
Başağrısına eşlik eden,hızlı progresif bilinç değişikliğinin ve nörolojik
bulguların varlığı ya da kontrol edilemeyen kan basıncı tipikdir. Başağrısı genç, kadın olgu, ventrikül içine açılan kanama, şift veya hidrosefali
varlığında daha sıktır. Aynı zamanda infratentoryel veya lober lokalizasyonda, derin yerleşimli olanlara göre daha sık başağrısı yaşanmaktadır.
İnfratentoryel yerleşimli kanamalarda daha çok diffüz lokalizasyonlu bir
başağrısı söz konusu olup, bu başağrısı %40 migren, %25 gerilim başağrısı gibi davranabilir. Putaminal hematomlarda başağrısı sıklığı %13, lobar hematomda %46-68, talamik hematomda %30, pontin hemorajide
%35 ve serebellar hemorajide %48-80 oranında bildirilmiştir. Hematom
lokalizasyonuna göre de başağrısı farklılıklar göstermektedir. Oksipital
hematomlarda şiddetli ve aynı taraf göz çevresine lokalize; temporal
hemorajide hafif veya orta şiddette, kulak çevresinde veya kulağın ön
kısmına lokalize; frontal hemorajilerde orta şiddette, bifrontal ancak
hematom tarafında daha ağırlıklı; paryetal lob hemorajilerinde şiddetli
ağrı ve anterior temporal bölgeye lokalize başağrısı tanımlanmıştır. Serebellar hemorajiler küçükse suboksipital veya retroaurikular yerleşimli, büyük hematomlarda ise diffüz yerleşimli, bazen de frontale lokalize
başağrısı gelişmektedir. İntraserebral hemorajilerde başağrısı parankim üzerine kitle etkisi, distansiyon, distorsiyon, deformasyon ve intrakranyal ağrıya duyarlı yapıların gerilmesi olarak kabul edilmektedir.
Paraventriküler yani talamik veya putaminal yerleşimli hemorajilerde
ventriküller yoluyla subaraknoid aralığa kan geçişi başağrısına neden
olmaktadır. Oksipital ve serebellar lokalizayonda ise trigeminovasküler
sistemin aktivasyonunun başağrısına neden olduğu düşünülmektedir.

Non-travmatik subaraknoid kanamaya (SAK)
bağlanan başağrısı (6.2.2)
A. C-D kriterlerini karşılayan ani başlangıçlı şiddetli başağrısı
B. Diğer klinik bulgularla birlikte ya da klinik bulgular olmaksızın,
travmatik olmayan subaraknoid kanamanın nörogörüntüleme (BBT
veya MR T2 veya flair) ya da BOS kanıtı,
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
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Kanama ile eş zamanlı ortaya çıkan başağrısı
Subaraknoid kanamanın klinik veya radyolojik düzelmesine paralel
olarak başağrısının da düzelmesi
Başağrısının ani veya gökgürültüsü başağrısı karakterinde olması
D.Aşağıdakilerden herhangibirinin varlığı
Üç ay içerisinde başağrısının düzelmesi
Başağrısının düzelmemesi ama henüz üç ayın dolmaması
E. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
SAK başağrısı tipik karakterde olup ani başlar ve çok keskindir.
Benign gök gürültüsü başağrısından ayırt etmek için fokal bulguları
gözden kaçırmamak ve gerekirse tanısal serebral anjiyografi yapmak
gerekir. SAK olgularında başağrısı fokal ve tek taraflı başlar ve hızla jeneralize olur. Hastaların %70’inde non-lateralize, %30 lateralize başağrısı gelişmektedir. Diffüz başağrıları sıklıkla anterior komunikan arter
anevrizması rüptürüne bağlı, lateralize başağrıları ise sıklıkla frontal
veya frontoparyetalde lokalize olup sıklıkla karotis, posterior komunikan veya orta serebral arter anevrizması rüptürüne bağlı SAK’ı telkin
etmektedir. Periorbital veya göz arkasına lokalize ağrıda yine karotis
veya posterior komunikan arter anevrizma rüptürü düşünülmelidir. Perimezensefalik SAK olgularında başağrısı anevrizmatik SAK olgularına
göre daha basamaksı bir başlangıç sergiler. Ense ve baş posterioruna
yayılma eğiliminde olup, kanın subaraknoid mesafeye sızması sonrası sırt ağrısı, meningismus ve radiküler semptomlar görülebilir. Anevrizma rüptürüne bağlı SAK sonrası başağrısı saniyeler ya da dakikalar
içerisinde pik yapar. Başağrısı 1-2 hafta içinde ancak sonlanır, bazen
de daha uzun sürer. İki saatten kısa sürede düzelen başağrısı SAK için
oldukça atipiktir. Bazı olgularda da kanamadan birkaç gün önce uyarıcı
semptomlar ortaya çıkar. Uyarıcı sızıntıya bağlı semptomların en önemlisi subaraknoid mesafeye kan sızması veya anevrizma ekspansiyonuna
sekonder başağrısı gelişmesidir. Başağrısı yanı sıra bulantı, kusma, meningismus, boyun ağrısı, bulanık görme ya da görme kaybı, motor ya da
duyusal bulgular da görülebilir.

% 70’inde non-lateralize,
% 30 lateralize başağrısı
gelişmektedir. Diffüz
başağrıları sıklıkla
anterior komunikan arter
anevrizması rüptürüne
bağlı, lateralize başağrıları
ise sıklıkla karotis, posterior
komunikan veya orta
serebral arter anevrizması
rüptürüne bağlı SAK’ı
düşündürür.

RÜPTÜRE OLMAMIŞ DAMARSAL
MALFORMASYONA BAĞLANAN BAŞAĞRISI (6.3)
Rüptüre olmamış damarsal malformasyona bağlanan sekonder başağrısı, hemoraji olmadan meydana gelir. Malformasyonun tipine bağlı
olarak, başağrısı, epizodik primer baş ağrılarını taklit eden, tekrarlayan
ataklarla kronik bir seyir, ya da daha akut ve kendi kendini sınırlayan bir
seyir gösterebilir.
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Rüptüre olmamış sakküler anevrizmaya bağlanan
başağrısı (6.3.1)
A. C kriterini karşılayan herhangi bir yeni akut başağrısı (sakküler
anevrizma için gökgürültüsü başağrısı ve/veya ağrılı üçüncü kranyal sinir paralizisini içeren herhangi bir yeni başağrısı)
B. Damarsal malformasyonu gösteren görüntüleme bulguları
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
1. Damarsal malformasyonun radyolojik ve klinik olarak büyümesiyle başağrısı gelişimi yakın ilişkili olması
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi
-Damarsal malformasyonun klinik veya radyolojik düzelmesine paralel olarak başağrısının da düzelmesi
-Damarsal malformasyonun tedavisi ile başağrısında düzelme
3. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi
Ani veya gökgürültüsü başağrısı
Üçüncü kranyal sinir paralizisiyle ilişkili başağrısı
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması

Sentinel başağrıları
nonrüptüre intrakranyal
anevrizmalı olgularda % 1560 sıklıkta görülür ve uyarıcı
özelliktedir.

Rüptüre olmamış sakküler anevrizma, benzer şekilde arteriovenöz malformasyon (AVM), dural arteriovenöz fistül (AVF) ve kavernöz
anjiyoma bağlı başağrılarının başlangıcı, yerleşimi ve süresi için tipik
tanımlama yapmak mümkün değildir. Sentinel başağrıları nonrüptüre
intrakranyal anevrizmalı olgularda % 15-60 sıklıkta görülmekte ve uyarıcı özelliktedir. Başağrısı tek taraflı ya da bilateral, fokal ya da diffüz
yerleşimli olabilir, ani başlangıçlı ya da zaman içerisinde artış gösterebilir. Ağrının spesifik bir paterni yoktur. Atipik başağrısı ve oftalmoparezi
varlığı damarsal, malformasyon açısından ipucu olabilir. İntrakranyal
AVM’ler sıklıkla 40 yaş altı genç erişkinlerde görülür. AVM olgularının
yaklaşık yarısında kanama ve 1/4’ünde epileptik nöbetler görülebilir.
%15 migren veya küme başağrısını taklit edebilir. Başağrısı tüm AVM
olgularının %7-48’inde ilk semptom olup, başağrısının süre, sıklık, taraf
asimetrisi ya da şiddet açısından ayırt edici özelliği yoktur. AVM olgularında başağrısı patogenezi net bilinmemektedir. Fakat geniş nidus hacmi, tortiyöz besleyici arter, süperior sagital sinüste kortikal drenaj ve
reflü varlığı yüksek başağrısı insidansı ile ilişkili bulunmuştur. Dural AVF
ve kavernöz anjiyom ileri yaşta pulsatil tinnitus, ağrılı oftalmopleji ya da
izole başağrısı veya eşlik eden intrakranyal hipertansiyon bulgularıyla
başvurabilir. Nadir görülmektedir.
Travmatik olmayan akut subdural kanama tipik olarak ani şiddetli saniyeler içerisinde başlar ve dakikalar içerisinde zirveye ulaşır. Bu
başağrısını hızlı bir şekilde fokal belirtiler ve bilinç azalması takip eder.
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Tanı kriterleri rüptüre olmamış anevrizma başağrıları ile benzer özelliktedir.

ARTERİTE BAĞLANAN BAŞAĞRISI
(6.4)
Dev hücreli arterite bağlanan
başağrısı tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan herhangi bir yeni başağrısı
B. Dev hücreli arterit tanısı konmuş olması
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı:
- Başağrısı dev hücreli arteritin diğer belirti
ve bulguları ile yakın bir zamansal ilişki içinde
gelişmesi
- Aşağıdakilerden biri veya ikisi
-Dev hücreli arteritin kötüleşmesine paralel
olarak başağrısında kötüleşme
-Üç gün yüksek doz steroid ile başağrısının
ciddi derecede düzelmesi
-Başağrısının saçlı deri hassasiyeti veya çene
kladikasyosuyla ilişkili olması
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Başağrısı SSS vaskülitinde en sık başvuru nedenidir. Başağrısı jeneralize ya da fokal, yavaş
progresif artan ve remisyonlarla seyreden özelliktedir. Sıklıkla bilateral olan başağrısı posteriordan başlayıp tüm başa yayılır. Bulantı, kusma,
fotofobi ve fonofobi eşlik edebilir. Dev hücreli
arterit fokal veya diffüz myalji, güçsüzlük ve kilo
kaybı ile seyreden polimyaljia romatika ile yakından ilişkilidir. 50 yaş üzerinde yeni başlayan
temporal bölgede başağrısı, skalp hassasiyeti
varlığında mutlaka akut faz reaktanları değerlendirilmeli, kesin tanı süperfisyal temporal arter biyopsisi ile konulmaktadır. Bu başlık ilgili
bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Takayasu arteriti daha çok Asya kökenli genç,
kadın olgularda görülen, dev hücreli arterite
benzer nadir bir vaskülittir. Olgular hipertansiyon, başağrısı, bulantı ve çarpıntı ile de başvurabilirler. Vasküler görüntülemede yaygın vaskülitik

değişiklikler anlamlıdır. Behçet hastalığında hastaların çoğunda aurasız migren benzeri başağrısı
görülmektedir. Behçet olgularında başağrısı varlığında santral sinir sistemi tutulumu, sinüs ven
trombozu, intrakranyal basınç artışı ve yeni gelişen üveit açısından olgular değerlendirilmelidir.

SERVİKAL KAROTİS
VEYA VERTEBRAL ARTER
BOZULUĞUNA BAĞLANAN
BAŞAĞRISI (6.5)
Arteryel diseksiyona bağlanan baş,
yüz ya da boyun ağrısı (6.5.1)
A. Diğer nörolojik belirti ya da bulgularla
birlikte ya da bunlar olmaksızın, C-D kriterlerini
karşılayan herhangi bir akut başlangıçlı yeni başağrısı, fasial ağrı ya da boyun ağrısı
B. Uygun vasküler veya nörogörüntüleme ile
gösterilmiş diseksiyon
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
1. Ağrının diseksiyon ile yakın bir zamansal
ilişki içerisinde olması ve aynı tarafta gelişimi
2. Aşağıdakilerden biri veya ikisi
-Ağrının servikal arter diseksiyonunun diğer
bulgularının kötüleşmesine paralel olarak kötüleşmesi
-Ağrının serebral iskemi ya da görme kaybından daha ön planda olması
D.Aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı
- Üç ay içerisinde başağrısının düzelmesi
- Başağrısının düzelmemesi ama henüz üç
ayın dolmaması
E. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Travma veya efor sonrası ani gelişen başağrılarında karotis veya vertebral arterlerin servikal
kısımlarında, daha nadir olarak da intrakranyal
büyük arterlerde diseksiyon akla gelmelidir. Karotis diseksiyonunda başağrısı sıklıkla unilateral
ve sıklıkla da diseksiyonla aynı tarafta ortaya
çıkmaktadır. Vertebral arter diseksiyonu ise sık341
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lıkla bilateral ve posterior yerleşimli başağrısına
neden olur. Servikal karotis veya vertebral arter
diseksiyonun neden olduğu yüz ya da boyunda
ağrı. Diseksiyon ile aynı tarafta ve genellikle ani
çok şiddetli bir başağrısıdır. İpsilateral olmakla
beraber bilateral ve diffüz de olabilir. Haberci
başağrısıdır. Genellikle tek taraflı lezyonda ağrı
paterni migren, küme tipi veya karotidiniye benzeyebilir. Horner sendromu, kranyal sinir paralizileri ve tinnitus eşlik edebilir. Karotis arter diseksiyonları sonrası başağrısı daha sıktır.

Endarterektomi sonrası başağrısı
(6.5.2)
A. C kriterini karşılayan yeni başlayan başağrısı
-Yaygın hafif başağrısı
B. Karotid endarterektomi uygulanmış olması
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
1. Diseksiyon olmaksızın başağrısının operasyondan sonraki 1 hafta içerisinde gelişmesi
2. Başağrısı cerrahiden sonra 1 ay içinde geçmesi
3. Aşağıdakilerin hepsinin varlığı
-Tek taraflı ve endarterektomi ile aynı tarafta
ağrı
-Başağrısı aşağıdaki özelliklerden en az birini
içerir
-diffüz hafif ağrı
-2-3 saat süren, günde 1-2 defa tekrarlayan küme benzeri tek taraflı başağrısı
-Pulsatil ciddi ağrı
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Bu başlık ilgili bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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SEREBRAL VEN
TROMBOZUNA(SVT) BAĞLI
BAŞAĞRISI (6.6)
A. Nörolojik bulgularla birlikte ya da nörolojik bulgular olmaksızın C kriterini karşılayan herhangi bir yeni akut başağrısı
B. SVT tanısı
C. Aşağıdakilerin her ikisinin varlığı
1. Başağrısı ve varsa nörolojik bulguların SVT
ile yakın bir zamansal ilişki içinde gelişimi
2. Aşağıdakilerin biri veya ikisinin varlığı
- SVT klinik ve radyolojik bulgularına paralel
olarak başağrısında kötüleşme
- SVT’nin düzelmesiyle başağrısının geçmesi
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Serebral venöz sinüslerin trombotik bir hastalığıdır, her yaş grubunda görülebilen ve tüm
dünyada yılda 5 milyon insanı etkileyen SVT tüm
inmelerin yaklaşık % 0.5’ini oluşturur. Kadınlarda daha sık görülen SVT sıklıkla 20-50 yaş arası
kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Patofizyolojisinin temeli protrombotik ve trombolitik faktörler arasındaki dengenin protrombotik faktörler
lehine bozulmasına bağlıdır. Serebral venlerde
veya sinüslere oluşan trombüs nedeniyle geri
akım olur ve kapiller ve venöz basınç artar. Basınç artışı ve geri akım nedeniyle kan beyin bariyeri bozulur ve serebral perfüzyon bozulur.
Bu mekanizmalar sonucunda ise lokal serebral
iskemi, ödem veya intraserebral hemoraji gelişir. SVT olgularının en sık yakınması başağrısıdır.
Parankimal etkilenmesi olmayan dural venöz
sinüs trombozu olan hastalarda tipik intrakranyal hipertansiyon semptomları görülür: Başağrısı, papilödem ve görme keskinliğinde azalma
gibi. Derin venöz sistemde gelişen trombüs ise
daha çok bilinç bozukluğu, yaygın ensefalopati
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veya koma tablosuna yol açabilir. Kavernöz sinüs
trombozu olan hastalarda ise oftalmopleji, orbital ağrı, propitozis veya kemozis görülmektedir.
SVT patofizyolojisinin net olmasına rağmen
SVT olgularında ortaya çıkan başağrısının mekanizması çok net değildir. Oklüde venöz sinüs duvarlarındaki sinir liflerinin mekanik olarak gerilmesi mekanizmalardan birisi olabilir. Sinüslerde
ortaya çıkan blokaj sinüslerde, kortikal ve spinal
venlerde hacim genişlemesine ve dilatasyona
yol açmakta, basıya maruz kalan sinir liflerinin
başağrısına neden olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca sinüsleri çevreleyen dura trigeminal sinir tarafından innerve edilmektedir. Trigeminovasküler sistem aktivasyonu migrenöz özellikte
başağrısına neden olabilir. Kortikal yerleşimli bir
infarkt kortikal irritasyona ve inflamasyona neden olarak ağrıyı arttırabilir. İntrakranyal basınç
artışı ağrının bilinen önemli nedenlerden biridir.
Başağrısı tüm SVT çalışmalarında %62-95
sıklıkta, %6-23 olguda ise tek semptom olarak
bildirilmiştir. Başağrısı daha genç yaştaki olgularda ön plana çıkmaktadır, bu durum ileri yaş
grubundaki serebral atrofinin intrakranyal hipertansiyona karşı tolerabiliteyi arttırdığı düşünülmektedir. Başağrısı sıklıkla hızlı progresif, dirençli, şiddetli, tek taraflı ve zonklayıcı karakterdedir.
Nadiren migren veya küme başağrısını taklit
edebilir, bant şeklinde başı saran, patlayıcı, vurucu ya da bıçak saplanır tarzda ağrılar olabilir.
SVT başağrısı valsalva manevrası ve uzanma ile
şiddetlenir. SVT olgularının %68-84’ü başağrısını subakut olarak ve diffüz olarak tanımlamıştır.
Ayrıca SVT başağrısı bazen de gök gürültüsü başağrısı şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle hem
tedavisi farklı hem de yanlış tanı sonucu fatal
olabilecek subaraknoid kanamadan ayırt edilmelidir. SVT olgularının %68’inde nörolojik muayane normal değildir. Fokal nörolojik defisitler
(%5-22), mental durum değişikliği (%15-20) ve
papilödem (%15-30) görülebilmektedir. Nöbet
ve fokal nörolojik bulgular ayırıcı tanıda önem
taşımaktadır. Riskli olgularda (gebelik sırasında ya da sonrasında, hormon kullanımı, kronik

kulak enfeksiyonu varlığında) yeni başlayan başağrılarında SVT akla gelmeli ve süratle tanı ve
tedavi planlanmalıdır.

DİĞER İNTRAKRANYAL
VASKÜLER BOZUKLUKLARA
BAĞLANAN BAŞAĞRISI (6.7)
Reversibl serebral vazokonstriksiyon
sendromu (RSVS) (6.7.3)
Üç ay içinde kendiliğinden sonlanan şiddetli başağrısı ile karakterizedir. Olguların çoğunda sık
tekrarlayan gök gürültüsü başağrısı atakları görülmektedir. Başağrısı SAK olgularındaki gibi çok
ani gelişmekle birlikte 1-3 saat arasında çok kısa
sürmektedir. RSVS’ye bağlı başağrısı genellikle posterior ve bilateral yerleşimlidir. Efor veya
valsalva manevrası ile tetiklenebilir. Nörolojik
bulgular eşlik edebilir, vasküler görüntülemede
serebral arterler boncuk dizisi şeklindedir. Erken
dönemde birlikte kortikal SAK, intraserebral kanama, nöbetler ve reversibl posterior lökoensefalopati görülebilir. Postpartum dönem, selektif
serotonin geri alım inhibitörleri ve vazoaktif ilaçların kullanımı yatkınlık oluşturan durumlardır.
Duygudurum değişikleri, fiziksel zorlanma, öksürme, hapşırma ya da ani baş hareketi tetikleyici faktörler olarak tanımlanmaktadır.

GENETİK VASKÜLOPATİYE
BAĞLANAN BAŞAĞRISI (6.8)
CADASIL (Serebral otozomal
dominant arteriopati, subkortikal
infarktlar ve lökoensefalopati)
(6.8.1)
NOTCH3 mutasyonu sonucu gelişen ve başağrısı
ile seyreden nadir bir genetik vaskülopatidir. Başağrısı auralı migeren şeklinde prezente olur ve
genellikle ilk semptomdur. Ailede migrenöz başağrıları, kognitif yıkım varlığı, psikiyatrik semptomlar, tekrarlayan inme atakları ile birlikte tipik
radyolojik bulguların varlığı CADASIL açısından
ileri incelemeyi gerektirir.
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MELAS (Mitokondriyal ensefalopati,
laktik asidoz ve inme benzeri
ataklar) (6.8.2)
Genellikle hastalar 20 yaşın altındadır, demans,
mental retardasyon, başağrısı, kusma, optik atrofi, pigmenter retinopati, progresif eksternal
oftalmopleji, işitme azlığı, myokloni, serebellar
bulgular, diyabet, kalp yetmezliği eşlik edebilir.
Olgularda migren benzeri başağrısı atakları sıktır.

HİPOFİZER APOPLEKSİ (6.9)
A. C kriterini karşılayan herhangi bir yeni akut
başağrısı
B. Hipofizde hemorajik infarkt tanısı
C. Aşağıdakilerin en az ikisinin varlığı
1. Başağrısı ve diğer bulgular hipofizer apopleksi ile yakın bir zamansal ilişki içinde gelişimi
2. Aşağıdakilerin biri veya ikisinin varlığı
- Hipofizer apopleksi klinik ve radyolojik bulgularına paralel olarak başağrısında kötüleşme
- Hipofizer apopleksinin düzelmesiyle başağrısının geçmesi
3. Ani, şiddetli ve gökgürültüsü şekilinde başlangıçlı olma
D. Diğer başağrısı nedenlerinin dışlanması
Hipofiz bezinin ani gelişen, mortaliteyle sonuçlanabilen, spontan iskemik ve hemorajik enfarktı ile karakterizedir. En sık başağrısı, özellikle
gökgürültüsü başağrısı ile prezente olur. Bulantı,
kusma, görme kaybı, çift görme, oftalmoparezi,
başdönmesi, konfüzyon, koma ve hipopitüita-
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rizm görülebilir. Genelde spontan gelişir, kafa
travması, intrakranyal radyasyon uygulanması,
ani kafaiçi basınç değişiklikleri, hipofiz adenomu
için bromokriptin tedavisi, hormon stimülasyon
testleri, lomber ponksiyon, spinal anestezi yatkınlığı arttırmaktadır.

Ayırıcı Tanı
Ayrıntılı öykü ile başağrısına yol açabilecek diğer
nedenler, yeni tanımlanan semptom ve bulgular
ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Eş zamanda
gelişebilecek tesadüfi durumlar ayırıcı tanıda
gözden geçirilmelidir
Primer başağrısı atakları
Hipertansiyon nedenli başağrısı
Girişimsel işlem ilişkili başağrısı
Enfeksiyon kaynaklı başağrısı
Anestezi ve komplikasyonları
Psikojen nedenli başağrısı

Tedavi
Nörovasküler nedenlere bağlı başağrılarına yönelik spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Öncelikle başağrısına yol açabilecek sekonder nedenden şüpheleniliyorsa ve hastada başağrısı alarm
semptomu varsa ileri incelemeler tamamlanmalıdır. İleri incelemeler normal ise semptomatik
tedavi uygulanmalıdır. Tedavi ağrı özellikleri,
şiddeti ve hasta dikkate alınarak planlanmalıdır.
Klasik bir ağrı tedavisi yapılmalıdır. Ancak ileri
incelemede sekonder neden saptanmış ise altta
yatan patoloji tedavi edilmelidir.
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Başağrısı alarmı
semptomu var mı?

HAYIR

Benzer başağrısı öyküsü
varsa primer başağrıları
semptomatik tedavi et

EVET
Sekonder nedene
yönelik ileri
inceleme planla

NORMAL

ANORMAL

Sekonder
nedenleri irdele

Semptomatik tedavi

Semptomatik
tedaviden fayda
gördü mü?

Semptomatik
tedaviden fayda gördü

EVET

Dışlandı ise
semptomatik tedavi

EVET

Takip

HAYIR

Tekrar değerlendir

Şekil 1. Nörovasküler nedenlere bağlı başağrısı tedavi algoritması
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33.b Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit)
Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT1
Münife NEYAL2

TANIM
Temporal arterit (dev hücreli arterit) ileri yaşta en sık görülen sistemik
vaskülitlerden biridir. Sadece temporal arter tutulmaz, diğer orta ve
büyük boy arterler de tutulabilir. 50 yaşın üzerinde görülür, artan yaşla
birlikte görülme sıklığı da giderek artar, kadınlarda daha sıktır.
Temporal arterite bağlı başağrılarının tanımı Uluslararası Başağrısı
Topluluğunun (IHS) son başağrısı sınıflamasının ‘6.4 Arteritlerle ilişkili
başağrıları’ alt başlığı içinde ‘6.4.1 Dev hücreli arteritle ilişkili başağrıları’ bölümünde yapılmıştır. Buna göre, dev hücreli arterite (DHA) bağlı
olarak ve onun bir belirtisi olarak ortaya çıkan başağrısıdır. Aynı tanım
içinde başağrısının DHA’in tek belirtisi olabileceği ve başağrısı özelliklerinin hastadan hastaya değişebileceği bildirilmiştir.
Temporal arterit otoimmün bir hastalıktır. Özellikle temporal arter
biyopsi örnekleri ile yapılan çalışmalar immün sistemin birçok komponentinin patofizyolojide rol aldığını göstermiştir.

KLINIK BULGULAR
Yeni başlangıçlı başağrısı, kafa derisinde hassasiyet (temporal arter
trasesinde daha belirgin olabilir), çenede çiğnemeyle ortaya çıkan ağrı
(çene kladikasyosu) temel klinik belirtilerdir.
50 yaşın üzerinde, özellikle şakak bölgesinde, yeni başlangıçlı başağrısı ile başvuran bütün hastalarda temporal arterit akla gelmelidir.
Subfebril ateş ve halsizlik bulunabilir, hastaların yaklaşık yarısında polimiyaljiya romatika mevcuttur. Eklem ve kas ağrıları, eklem sertliği,ekstremite kladikasyosu, şiddetli yorgunluk hissi, iştahsızlık, kilo kaybı, enfeksiyon veya malignite ile açıklanamayan ateş vb. sistemik belirtilerin
varlığı ‘polimiyaljiya romatika’yı düşündürür.

1
2

50 yaşın üzerinde, şakak
bölgesinde, yeni başlangıçlı
başağrısı temporal arteriti
düşündürmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr., SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
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Hastalığın en ciddi
sonuçlarından biri anterior
iskemik optik nöropatiye
bağlı olarak gelişen kalıcı
körlüktür

50 yaşın üzerinde amarozis
fugaks ile başvuran
hastalarda ayırıcı tanıda
dev hücreli arterit akla
gelmelidir.

Bir gözde görme kaybı olan
hastaların yaklaşık yarısında
diğer gözde de görme kaybı
gelişir.

Erken dönemde tedavi
başlanması diğer gözün
korunması ve sistemik
komplikasyon riskinin
azaltılması açısından şarttır.

Dev hücreli arteritte büyük
damarlarda da vaskülitik
tutulum olması seyrek
değildir.
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Hastalığın en ciddi sonuçlarından biri anterior iskemik optik nöropatiye (AİON) bağlı olarak gelişen ve çoğunlukla geri dönüşümsüz olan
körlüktür. İleri yaş, amarozis fugaks öyküsü, intermittan diplopi ve çene
kladikasyosu varsa görme kaybının gelişme riskinin daha yüksek olduğu
bilinmelidir.
Bir gözde kalıcı görme bozukluğu ortaya çıkmadan önce, aynı gözde gelip geçici görme kayıpları (amarozis fugaks) görülebilir. Bu haberci
bir belirtidir. 50 yaşın üzerinde amarozis fugaks ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda dev hücreli arterit akla gelmelidir. Gelip geçici diplopi
atakları da benzer şekilde görme kaybından önce ortaya çıkan haberci
bir belirti olabilir.
Bir gözde görme kaybı olduğu halde tedavi almayan hastaların yaklaşık yarısında, günler/ haftalar içinde diğer gözde de görme kaybı gelişir. Erken dönemde tedavi başlanması diğer gözün korunması ve sistemik komplikasyon riskinin azaltılması açısından da elzemdir.
AİON’u takiben ilk günlerde tedavi başlanan hastaların yaklaşık yarısının görmesinde en azından kısmi bir düzelme görülebilir. Bu nedenle
tedavinin erken dönemde başlatılması büyük öneme sahiptir.
Görme kaybı geliştikten sonra geç dönemde (günler-haftalar) tedavi
başlanan bazı hastaların görmesinde de kısmi yararlanmalar görülebilir. Ancak geç dönemde teşhis konarak immünsupresif tedavi başlanan
hastalarda görmenin geri dönme olasılığı çok daha düşük olacaktır.
Göz dibi bulgularında erken dönemde papil sınırlarında siliklik gibi
papilödemi anımsatan bulgularla birlikte şakakta başağrısı ve görme
kaybının olması inflamatuar optik nöriti andırabilir. Ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Akut görme kaybı gözle ilgili hastalıklarda da (örn. glokom) görülebilir. Ayrıca DHA’ya bağlı iskemik görme kayıplarının farklı
mekanizmalarla gelişebileceği hatırlanmalıdır. Bu nedenle geçici ya da
kalıcı görme kaybı olan hastaların bir de göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi uygun olur.
Tanısal görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle dev hücreli arteritteki vaskülitik tutulumun büyük
damarlarda daha önce bildirilenden daha sık görüldüğü anlaşılmıştır.
Aortada anevrizma gelişmesi ve disseksiyon riski dejeneratif aort hastalıklarından daha sık olarak bildirilmiştir. Aort başta olmak üzere subklaviyan, intrakraniyal, aksiller arterler gibi büyük damarların tutulması
kardiyovasküler ve serebrovasküler olay riskini ortaya çıkarır. Hipertansiyon, obesite, sigara kullanımı vb. başka risk faktörlerinin de bulunması kardiyovasküler ve serebrovasküler olay gelişme riskini arttırır.
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Görme kaybı ya da santral sinir sistemi ile ilişkili herhangi bir belirti
olmayan klinik tablolar ‘basit form’ olarak isimlendirilirken; oftalmolojik ve/veya santral sinir sistemi komplikasyonlarının olduğu veya diğer
büyük arterlerin (en sık aort) tutulumuna bağlı olarak diğer organ belirtilerinin bulunduğu klinik tablolar ‘komplike form’ olarak adlandırılır.

LABORATUAR BULGULAR
En hızlı sonuç veren ve tanıya yaklaştıran tetkikler eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C- reaktif proteindir (CRP). Bu iki tetkikten biri ya
da her ikisi birlikte hastaların %90’ından fazlasında ciddi düzeyde yüksektir. Sistemik tutuluma bağlı olarak farklı parametrelerde de bozulma
görülebilir ama hiçbiri ESR ve CRP kadar fikir verici değildir. Tam kan
tetkiklerinde anemi ve trombositoz görülebilir.
Temporal arter biyopsisi tipik bulgular verebilir. Tanı yöntemleri
içinde ‘altın standart’ olarak kabul edilir. Tanı aşamasında mümkün
olan bütün hastalarda yapılması önerilmelidir. Bilinen segmenter tutuluş özelliği nedeniyle temporal arter biyopsisinin negatif çıkması tanıyı
ekarte ettirmez. Tedaviye başlamak için temporal arter biyopsisi yapılması veya yapılmışsa sonucun beklenmesi şart değildir. Klinik olarak
kuvvetle temporal arterit düşündüren hastalarda tedavi gecikmeden
başlanmalıdır . Ancak, tedavinin temporal arter bulgularını değiştirme
olasılığı bulunduğu için eğer biyopsi yapılacaksa ilk 1-2 hafta içinde yapılması tanı değerini arttıracaktır. Segmenter tutuluş özelliği düşünülerek öncelikle yakınmanın olduğu tarafın temporal arterinden 1 cm’den
kısa olmayan örnekler alınarak biyopsi yapılmalıdır. İlk örnekte yeterli
bulguya ulaşılamazsa karşı taraf temporal arterden de biyopsi alınabilir.

İlk istenmesi gereken
tetkikler ESR ve CRP'dir.
Hastaların %90’ından
fazlasında biri ya da her ikisi
birlikte yüksek/çok yüksek
bulunur.

Tedaviye başlamak için
temporal arter biyopsisi
yapılması veya yapılmışsa
sonucun beklenmesi şart
değildir.

Klinik olarak kuvvetle
temporal arterit
düşündüren hastalarda
tedavi gecikmeden
başlanmalıdır.

Son yayınlanan kılavuzlar özellikle kranial DHA düşünülen hastalarda temporal artere yönelik Doppler ultrasonla non-invazif bir değerlendirme yapılabileceğini; ancak deneyimli ve eğitimli bir uzman tarafından uygun cihaz ve protokoller kullanılarak yapılması gerektiği ve
henüz sınırlı sayıda merkez dışında bu konuda yeterli eğitimli personel
bulunmadığı için yaygın ve güvenilir şekilde kullanılamadığını belirtmiştir. Doppler ultrasonda “halo işareti”, stenoz veya oklüzyonun görülmesi tanıya yardımcıdır. Bu bulgular kortikosteroid kullanımı ile kaybolabileceği için erken dönemde yapılması önerilmektedir.
Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), BT anjiyografi (BTA), manyetik
rezonans görüntüleme (MRG), MR anjiyografi (MRA) ve diğer görüntüleme yöntemleri ayırıcı tanının yapılması ve hastanın takibinde kullanılabilir. Bu tetkikler ayrıca arter sistemindeki anormalliklerin değerlendirilmesi ve serebrovasküler olayların araştırılmasında da kullanılabilir.
DHA tanısı konmuş olan hastalarda erken dönemde BT anjiyografi veya
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MR anjiyografi ile büyük damarların görüntülenmesi herhangi bir büyük damar tutulumunun
erken fark edilmesini ve gerekli ek önlemlerin alınmasını böylece hastanın majör vasküler
olaylara karşı korunmasını sağlayabilir.
Temporal arter USG’si veya MRA’sının tanı
değerleri net değildir. Yardımcı tanı yöntemleri
olarak kullanılabilirler. Kullanılan MRG cihazının
yüksek çözünürlükte olması tanı değerini arttırır.
Positron emisyon tomografisinin de (PET) tanıda
yardımcı olabileceği bildirilmiştir ancak tetkike
ulaşım zorluğu nedeniyle ülkemizde rutin klinik
pratikte kullanılmaz. Malignite gibi sistemik hastalıkların olabileceğinden şüpheleniliyorsa kendi
protokolleri dahilinde PET/BT kullanılabilir.

FIZYOPATOLOJI
Temporal arterit otoimmün bir hastalıktır. Özellikle temporal arter biyopsi örnekleri ile yapılan
çalışmalar immün sistemin birçok komponentinin patofizyolojide rol aldığını göstermiştir. Histopatolojik çalışmalar arter duvarında çoğunlukla T lenfosit ve makrofajların baskın olduğu dev
hücre oluşumu ile granülamatöz bir inflamasyon
olduğunu göstermiştir.

TANI KRITERLERI
Dev hücreli arteritin tanısında halen ‘American
Academy of Romatology’ kriterleri kullanılmaktadır (Tablo 1). Dev hücreli arterite bağlı başağrısının tanı kriterleri ise Uluslararası Başağrısı Topluluğu tarafından tanımlanmıştır (Tablo 2).

Tablo 1: Temporal arterit için Amerikan Romatoloji Koleji’nin tanı kriterleri
1. 50 yaşından daha sonra başlamak
2. Lokalize tipte yeni başlangıçlı başağrısı
3. Temporal arter trasesinde hassasiyet veya nabızda azalma
4. ESR’nin saatte 50 mm’den daha yüksek olması
5. Mononükleer hücrelerin baskın olduğu nekrotizan vaskülitin bulunması
ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı

Tablo 2: Temporal arterite bağlı başağrısı için Uluslararası Başağrısı Topluluğu (IHS) tanı kriterleri
A. C kriterlerine uyan yeni başlangıçlı başağrısı
B. Dev hücreli arterit (DHA) tanısı konmuş olması
C. Aradaki ilişkinin aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile gösterilmesi:
1. Başağrısı başlaması ile DHA’yla ilişkili ya da DHA tanısına götüren diğer bulguların ve/veya klinik veya
biyolojik belirtilerin yakın zamansal ilişki göstermesi
2. Aşağıdakilerden biri ya da her ikisi birlikte
a) DHA’nın kötüleşmesiyle başağrısının belirgin olarak kötüleşmesi
b) Başağrısının yüksek doz steroid tedavisiyle belirgin olarak ya da tamamen iyileşmesi
3. Başağrısının skalp hassasiyeti ve/veya çene kladikasyosu ile birlikte olması
D. Duruma daha uygun başka bir ICHD-3 tanısı olmaması
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AYIRICI TANI
Bir hastada DHA düşünülerek tedavi başlanmış olması, tanının kesin olduğunu düşündürtmemelidir. Tedavi mümkün olan en erken zamanda
başlansa da, her hastada tanının teyit edilmesi ve ayırıcı tanının yapılması
gereklidir. Başlanan immünsupresif ilacın (sıklıkla kortikosteroid tedavisinin) hem DHA belirtilerini gerileteceği hem de ayırıcı tanıda yer alan başka
hastalıkların belirtilerini maskeleyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle tanı ve ayırıcı tanı tetkikleri hızla planlanmalı ve yapılmalıdır. Bu süreçte immünsupresif tedavinin kontrendike olabileceği ya da
ilaçların kullanım şekillerini değiştirmeyi gerektirecek enfeksiyonlar (özellikle tüberküloz), diyabetes mellitus, ciddi osteoporoz gibi komorbid durumlar hızla ve ilk gündekinden daha ayrıntılı olarak gözden geçirilmelidir.
Ayırıcı tanıda orta ve büyük boy arterleri tutan bütün vaskülitler,
akut/subakut görme kaybı yapacak göz hastalıkları, serebrovasküler
olaylar (özellikle diseksiyonlar) ve diğer başağrısı nedenleri (özellikle
sekonder başağrısı nedenleri) gözden geçirilmelidir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ateş, halsizlik, başağrısı gibi nonspesifik belirtilerle DHA’ya benzer bir klinik tabloya neden olabilen COVID-19 enfeksiyonu da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir hastada DHA
düşünülerek tedavi
başlanmış olması
tanının kesin olduğunu
düşündürmemelidir.

Tedavi mümkün olan en
erken zamanda başlansa
da tanının teyit edilmesi
ve ayırıcı tanının yapılması
gereklidir.

Bu süreçte
kortikosteroidlerin
kontrendike olabileceği
komorbid durumlar da
gözden geçirilmelidir.

TEDAVI
Temporal arterit düşünülen hastanın mümkün ise muayeneye geldiği
gün klinik bulgular ve ESR/CRP sonuçlarıyla değerlendirilmesi; ilk klinik
ve laboratuvar veriler DHA tanısını destekliyorsa ve açık bir kontrendikasyon yoksa aynı gün immünsupresif tedavinin başlanması gerekir.
Bağışıklık cevabının hızlı şekilde kontrol edilebilmesi için kortikosteroidler, kontrendikasyon bulunmayan bütün hastalarda, ilk tercih edilecek
tedavidir. Hangi yolla ve hangi dozda kullanılacağı ile ilgili bir yönerge
ya da ortak görüş yoktur. Ciddi nörolojik ve/veya oftalmolojik belirtiler
yoksa (basit form) oral 0.7-1 mg/kg/gün prednisolon verilir.

Kortikosteroidler,
kontrendikasyon
bulunmayan bütün
hastalarda, ilk tercih
edilecek tedavidir.

Eğer nörolojik veya oftalmolojik belirtiler varsa tedaviye 3-5 gün
1000 mg metil prednisolon intravenöz (IV) olarak başlayıp sonrasında
oral prednisolonla devam edilmesi inflamatuar cevabın daha hızlı kontrol altına alınmasını sağlayabilir.
Kortikosteroid başlandıktan sonra başağrısı genellikle birkaç gün
içinde belirgin olarak azalır. Klinik ve laboratuar belirtiler geriledikten
ve hastalık kontrol altına alındıktan 2-4 hafta sonra kortikosteroid dozu
yavaş yavaş azaltılır. Azaltmaya başlamak için ESR ve CRP’nin normal
değerlere gerilemesi beklenmelidir.
Kortikosteroid tedavisinin düzenli kullanılması ve tıbbi zorunluluk
olmadıkça aniden kesilmemesi gerekir. Tedavi sürecinde hastanın tedavisini aksatabilecek başka bir sorun çıkabilir. Bu noktada ilgili hekim

İmmünsupresif tedaviyi
azaltmaya başlamak için ESR
ve CRP’nin normal değerlere
gerilemesi beklenmelidir.

Kortikosteroid tedavisinin
düzenli kullanılması ve
tıbbi zorunluluk olmadıkça
aniden kesilmemesi gerekir.
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tedaviyi kısa bir süre için bile olsa kesmek gerekip gerekmediğini değerlendirmelidir. Kusma, ishal gibi oral alımı zorlaştıran durumlarda tedavinin IV yolla verilmesi gerekebilir.

Doz düşme sırasında klinik
belirtiler ve laboratuar
alevlenme açısından hasta
yakın takip edilmelidir.

ESR ve CRP’nin, henüz
normal değerler içinde
olsalar bile, başka
açıklayabilecek bir neden
yokken yükselmeye
başlaması alevlenme riskini
akla getirmelidir.

Doz düşme sırasında klinik belirtiler ve laboratuar alevlenme açısından hasta yakın takip edilmelidir. Ateş, kilo kaybı, 85 mm/saatin üstünde ESR, anemi (Hb <11 g/dl) bulunması prognoz açısından olumsuz
faktörlerdir. Bu bulguların varlığı relaps olasılığının daha yüksek olduğunu, daha uzun süreli bir tedavi gerekebileceğini ve steroid dozunun
azaltılmasının daha dikkatli yapılması gerektiğini düşündürmelidir.
Hastanın ne sıklıkla kontrol edileceği hastanın ve doktorun durumuna göre değişebilir. Ancak ilk aylarda 2-4 haftada bir, stabilizasyon
sağlandıktan sonra ise 3 aydan daha uzun olmayan aralıklarla hastanın
takip edilmesi gerekir. Her kontrolde hasta tedavinin olası yan etkileri,
eşlikçi olabilecek hastalıklar ve yeni bir yakınmanın gelişip gelişmediği
açısından sorgulanmalı, fizik muayenesi yapılmalı, ESR, CRP ve tam kan
değerlerinin kontrolü tamamlanmalıdır.
ESR ve CRP’nin, henüz normal değerler içinde olsalar bile, başka
açıklayabilecek bir neden yokken yükselmeye başlaması alevlenme riskini akla getirmelidir.
Herhangi bir alevlenmede doz tekrar yükseltilir. Bu durumda dozun
hangi seviyeye yükseltileceği konusunda kesin bir görüş birliği yoktur.
Alevlenmenin şiddeti ve hızı esas belirleyicidir. Takip eden hekim şiddetli bir alevlenmeyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsa dozu ilk başlama seviyesine arttırabilir. Ancak daha hafif değişikliklerde tedavinin
önceki etkin doza yükseltilmesi öngörülebilir. Önceki etkin dozun hangisi olduğunun bilinmesi için hastanın hekim tarafından çok yakın takip
edilmiş olması gerekir. Eğer etkin dozla ilişkili net bir bilgi yoksa bu durumda dozun azaltılma şemasında bir ya da iki önceki doza çıkılması;
klinik ve laboratuar stabilite sağlandıktan sonra daha yavaş ve küçük
dozlarla azaltmaya devam edilmesi genel yapılan uygulamadır. Yeterli dozda kortikosteroid tedavisi altındayken klinik durum bozuluyorsa
tedaviye başka bir immünsupresif ajan (metotreksat veya tosiluzumab
gibi) eklenmesi düşünülebilir .
Uzun süreli kortikosteroid kullanımında ortaya çıkabilecek çeşitli
ilaç yan etkileri açısından hasta yakın takip edilmelidir (Tablo 3). Yüksek
doz kortikosteroid kullanımında komplikasyonlar 1. yıldan sonra artarak ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle mümkün olan ilk zamanda idame doza (5-10 mg/gün prednisolon) inilmesi gereklidir. Kortikosteroid
tedavisinde alterne doz uygulaması kullanılabilir, ancak bazı çalışmalar
günlük dozun tek bir seferde ve sabah saatlerinde verilmesinin daha
uygun olduğunu düşündürmektedir.
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Tablo 3: Uzun süreli kortikosteroid kullanımında beklenen yan etkiler ve alınması gereken
önlemler
Beklenen yan etki

Önlem

Osteoporoz ve kırık riskinde artma

Günde 7.5 mg/g’dan ↑ prednisolon veya eşdeğeri kortikosteroid
kullanılacaksa bifosfanatlar, Ca++ ve D vitamini desteği, DEXAδ takibi
Enfeksiyon riskinde artış
Özellikle yüksek doz kullanımlarında dikkat
Hastanın uyarılması ve yakın takip
Kilo artışı
Metabolik parametrelerin ve kilonun yakın takibi
Diyetin düzenlenmesi
Glukoz metabolizmasında bozulma İlaca başlamadan önce KŞ ve/veya HbA1C ölçümü
Diyabetes mellitus
Diyetin düzenlenmesi
Tedavi süresince yakın KŞ takibi
Mide yakınmaları
Diyetin düzenlenmesi
Proton pompa inhibitörleri
δ

Dual enerji X-ışını absorptiometrisi, HbA1C: Hemoglobin A1C, KŞ: Kan şekeri

Hastalık kontrolü sağlandıktan 12-24 ay sonra kortikosteroid tedavisinin kesilmesi planlanabilir. Tedavi kesilmesi aşamasında ya da kesildikten sonra nüksler olabilir. Bu nedenle hasta tedavi kesildikten sonra
da en az 18-24 ay uygun aralarla takip edilmelidir.
Kortikosteroid kullanımına izin vermeyen bir kontrendikasyon varsa, ilaca cevapsızlık olduğu düşünülüyorsa ya da ciddi yan etkilerin ortaya çıkması durumunda farklı ilaçlar denenebilir (Tablo 4).

Tedavi kesildikten sonra da
en az 18-24 ay süresince
uygun aralıklarla takibe
devam edilmelidir.

Kortikosteroid kullanımına
izin vermeyen bir
kontrendikasyon varsa,
ilaca cevapsızlık olduğu
düşünülüyorsa ya da ciddi
yan etkiler gelişmişse farklı
ilaçlar denenebilir

Tablo 4: Temporal arterit tedavisinde ülkemizde kullanılan ilaçlar*
İlaç
Prednisolon

Doz
Sık görülen yan etkiler‼
Başlama dozu: 1 gr
Tablo 3
metil prednisolon IV
veya 0.7-1 mg/kg/gün
oral
İdame dozu için metne
bakınız
Siklofosfamid 500 mg/m2
Sistit, mikro/makrohematüri,
enfeksiyona yatkınlık, kemik
iliği baskılanması, KCFT’de£
bozulma, hiponatremi, saç
dökülmesi
Metotreksat 7.5-15 mg/hafta
Bulantı, enfeksiyona yatkınlık,
kemik iliği baskılanması,
KCFT’de bozulma, stomatit,
farenjit, özofajit, eklem ağrıları,
başağrısı

Takip/önlem
Tablo 3

Düzenli (ilk aylarda haftada bir kez)
idrar, tam kan, karaciğer, böbrek
fonksiyonları ve elektrolitlerin
takibi
İleri yaşta toksik etki artar
Düzenli (ilk aylarda haftada bir
kez) tam kan, karaciğer ve böbrek
fonksiyonlarının takibi
Ağız hijyeni konusunda hastaların
bilgilendirilmesi
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Tablo 4: Devamı
İlaç
Azatiyoprin

Doz
100-150 mg/g

Asetil salisilik 100-300 mg/g
asit

Klopidogrel

75 mg/g

Sık görülen yan etkiler‼
Kemik iliği baskılanması,
enfeksiyona yatkınlık, karaciğer
ve böbrekte toksik etki,
kolestazis, pankreatit
Gastrointestinal yan etkiler,
cerrahi gerektiren işlemlerde
kanamanın uzun sürmesi,
ekimozlar

Bulantı, cerrahi gerektiren
işlemlerde kanamanın uzun
sürmesi, ekimozlar

Takip/önlem
Düzenli (ilk aylarda haftada bir
kez) tam kan, karaciğer ve böbrek
fonksiyonlarının takibi
Gastrointestinal belirtiler açısından
yakın takip
Cerrahi işlemlerde işlemden
1 hafta önce kesilerek işlem
bitinceye kadar düşük molekül
ağırlıklı heparin uygulaması
Cerrahi işlemlerde işlemden
1 hafta önce kesilerek işlem
bitinceye kadar düşük molekül
ağırlıklı heparin uygulaması

* Tosilizumab ülkemizde temporal arterit tedavisinde ruhsatlandırılmadığı için bu listede yoktur. Bu ilaç için lütfen metne
ve konuyla ilgili kaynaklara bakınız.
‼
Bahsi geçen ilaçların yan etkilerinin bu tabloda belirtilenlerle sınırlı olmadığını hatırlayınız. Kullanmayı düşündüğünüz
ilaçlarla ilgili uygun bilgileri almak için diğer kaynaklara bakınız. İlaç etkileşimleri vb. konularda da diğer uygun kaynakları
kullanınız.
£
KCFT: Karaciğer fonksiyon testleri

Siklofosfamid etkin olduğu bilinen bir ilaçtır. Tek başına ya da kortikosteroid dozunu düşürmek amacıyla kombine kullanılabilir. Ancak
özellikle yaşlı hastalarda toksisitesinin belirgin
olarak arttığı ve yan etki profili açısından yakın
takip edilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.
Metotreksat ve azatiyoprin kortikosteroidlerle birlikte ya da onların yerine günümüzde
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yapılan
çalışmalar aslında etkinliklerinin sınırlı olduğunu
göstermektedir. Yan etki profilleri de bu ilaçların
kullanımını sınırlayabilir.
Otoimmün patofizyoloji daha iyi anlaşıldıkça
birçok immünsupresif ve immünmodülatör ilaç
tedavi etkinlikleri açısından denenmiştir. Mikofenolat mofetil, leflunomid, dapson, etanersept,
rituksimab, anakinra’nın etkileri şüpheli ve genellikle yetersizken, infliksimab ve adalimumab
etkisiz bulunmuştur.
Birçok farklı biyolojik ajanla yapılan çalışmalar devam etmektedir.
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Son senelerde hümanize anti- IL-6 reseptör
antikoru tosilizumab’ın yararlı olduğunu gösteren gözlemler ve klinik araştırmalar artmaktadır.
Her ne kadar tedavi etkinliği açısından olumlu
etkisi olsa da tosilizumabın ne kadar süre kullanılabileceği, uzun dönem etkinliğinin nasıl olacağı, uzun dönem yan etkileri veya kesildikten
sonra hastalığın nasıl bir seyir izleyeceği konusunda henüz yeterli bilgi yoktur. Tosilizumab tedavisi altındaki hastalarda ciddi enfeksiyonlara
yatkınlık riskinin arttığı, bu riskin immünsupresif alanlarda daha da yüksek olacağı akılda tutulmalıdır. Tosilizumab ABD Gıda ve İlaç Dairesi
(Food and Drug Administration-FDA) tarafından
DHA’da kullanım için onaylanmıştır. Bu ilaç ülkemizde dev hücreli arterit için ruhsatlandırılmadığı için kullanımı düşünülürse T.C. Sağlık Bakanlığı’na endikasyon dışı ilaç başvurusu yaparak izin
alınması gerekir. Tosilizumab ve diğer anti- IL-6
reseptör antikorları ile yapılan çalışmalar sürmektedir.
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Dev hücreli arteritle takip edilen hastalarda mortalite riski yüksek
bulunmuştur. Bu risk ilk bir yıl içinde en yüksek düzeydedir. İlk 5 yıl
içinde de artarak devam ettiği ve mortalitedeki artışın özellikle kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir. Erken
dönemde vasküler komplikasyonlar daha sık görülebilir. Bu nedenle
hastaların majör vasküler olaylar (kardiyovasküler ve serebrovasküler
olaylar) açısından yakın takip edilmesi; yüksek risk altındaki hastalara
ilk tanı konulduğu günden itibaren antiagregan tedavi başlanması majör vasküler olay riskini azaltmak açısından yararlı olabilir. Antiagregan
olarak asetil salisilik asit (100-300 mg/g) veya klopidogrel (75 mg/g)
kullanılabilir.
Diğer bütün kronik nörolojik hastalıklarda olduğu gibi, DHA’da da
sistemik vaskülit kliniğine bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarının gelişmesine ve orta-büyük arterlerde tıkanmaya yatkın olması beklenen hastaların bütüncül yaklaşımla ele alınması gerekir. İskemik majör vasküler
olaylar açısından risk faktörlerinin yakın takibi, diyet ve egzersiz önerilerinin eksik bırakılmaması özellikle önemlidir. Diyet ve egzersiz aynı zamanda hastayı uzun süreli kortikosteroid kullanımına bağlı osteoporoz
ve glukoz toleransının bozulması gibi yan etkilerden korumak için de
gereklidir. Hastanın multidisipliner takibi başarı şansını arttırır.
Bu süreçte hastanın iş birliğinin sağlanması tedavinin başarısı ve
prognoz açısından şarttır. Her hastaya ilk tanıdan itibaren tüm kontrollerde tedavisini ve kontrollerini düzenli şekilde sürdürmesinin, ilacını
aksatmaması ya da doktor önerisi olmaksızın aniden kesmemesinin,
yapılan diyet ve egzersiz önerilerine uymasının ne kadar önemli olduğu
anlatılmalı; herhangi bir yeni belirti çıktığında en hızlı şekilde nereye ve
nasıl başvurması gerektiği öğretilmelidir.

Hastaların bütüncül
yaklaşımla ele alınması
gerekir.

Hastanın multidisipliner
takibi başarı şansını arttırır.

Hastanın iş birliğinin
sağlanması tedavinin
başarısı ve prognoz
açısından şarttır.

Sonuç olarak, DHA olası çok ciddi komplikasyonları nedeniyle nörolojik acil durumlardan biri olarak kabul edilir. Tanının ve tedavinin geciktirilmemesi en önemli konudur. 50 yaşın üzerinde yeni başlangıçlı
başağrısıyla başvuran bütün hastalarda akla gelmelidir. Temporal arter
biyopsisi yapılabilen bütün hastalarda planlanmalıdır. Ancak biyopsi yapılması ya da sonucunun alınması için tedavi geciktirilmemelidir. Takip
sürecinde de hastalar çok yakın takip edilmeli ve nükslere karşı uyanık
olunmalıdır. Takiple ilgili bir algoritma Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 5: Temporal arterit tanı ve takip algoritması
50 yaşın üzerinde
hasta +

yeni başlangıçlı başağrısı

→

Dev hücreli arteritten şüphelen

↓
Tanı kriterlerini gözden geçir
Skalpta hassasiyet,
Çene kladikasyosu,
Amarozis fugaks öyküsü olup olmadığını değerlendir
↓
Hemen CRP ve/veya ESR iste* → aynı gün sonuçlarına bak
↙

↘

CRP ve/veya ESR yüksek

CRP ve ESR normal

↓

↓

Temporal arterit düşün
↙
Eğer yapılabiliyorsa
ilk hafta içinde
temporal arter
biyopsisi planla

↓

Diğer sekonder / primer başağrıları açısından ayırıcı tanı
yap
↓

İstemiş olduğun diğer tetkikleri
değerlendir,
Beklemeden KS başlaδ
Antiagregan tedavi açısından
değerlendir
↓

Ayırıcı tanı tamamlanana kadar hastayı yakın
takibe al
Gerekli durumlarda (örneğin; vasküler
komplikasyonlar eklenirse) tetkikleri tekrarla

Hastayı özellikle aşağıdaki konularda bilgilendir
- Geçici veya kalıcı görme kaybı
- Olası ilaç yan etkileri
- Gerekli laboratuar takipleri
- Kontrole geleceği tarih
↓
İlk haftalarda çok sık aralarla takip et (1-2 haftada bir)
↙		
↘
ESR ve CRP normale döndükten sonra çok yavaş olarak ve her
Başağrısı ilk hafta içinde belirgin
azaltmadan önce ESR/CRP kontrolü yaparak steroidi azalt, alterne azalmazsa → tanıyı gözden geçir
tedaviye geç, 5-10 mg/günaşırı olacak şekilde idame tedaviye geçδ Tanının DHA olduğundan emin ol
↓
↓
Nüksler ve yan etkiler açısından hastayı takibe devam et
↓
↗
Diğer tedavi seçeneklerini değerlendir
Kortikosteroidlere direnç varsa ya da komplikasyon gelişirse
* Temporal arterit düşünülürse derhal kortikosteroid başlanacağı için tercihan aynı tetkik istemiyle tedavi için herhangi bir
kontrendikasyon olup olmadığını belirlemek amacıyla tam kan, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları vb.
diğer rutin tetkikleri de istemek zaman kazandıracaktır.
δ
Kortikosteroidin hangi dozda ve hangi yolla başlanacağına hastaya göre karar vermek gerekir (metne bakınız). Doz azaltma sırasında hastalığın alevlenmesi durumundaki izlenecek yol için metne bakınız.
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Otoimmun Vaskülitik Sendromlara
33.c Bağlı Başağrısı
Egemen İDIMAN1

TANIM

Erken, hızlı tanı ve tedavi
yalnızca başağrısını
kontrol altına almakla
kalmaz aynı zamanda SSS
komplikasyonlarını da
engeller.

Vaskülitler kan damarlarının inflamasyonu ve nekrozu ile giden heterojen bir hastalık grubudur. Sistemik ve lokalize inflamasyon, iskemi ve
doku destrüksiyonu ile sonuçlanır. Santral sinir sisteminin (SSS) primer
vaskülitleri ve sistemik vaskülülitik sendromlarla eşlik eden sekonder
vaskülitler [antifosfolipid sendrom (APS), sistemik lupus eritematozus
(SLE) ve ilişkili hastalıklar, romatoid artrit, Sjögren sendrom] ve Behçet
hastalığında başağrısı SSS tutulumunun en sık rastlanan semptomudur.
Her ne değin nonspesifik ve sıklıkla tanısal değere sahip değilse de SSS
tutulumunun ilk belirtisi olabilir. Erken, hızlı tanı ve tedavi yalnızca başağrısını kontrol altına almakla kalmaz aynı zamanda SSS komplikasyonlarını engeller. Semptomlar inflamatuvar süreçten etkilenen damar
sistemi ile ilişkilidir.

TANI KRITERLERI
Vaskülitik sendromlar ICHD-3 sınıflamasında 6.4 arterite bağlı başağrıları olarak sınıflandırılmıştır.

6.4 Servikal, kraniyal ve/veya beyin arterlerinin
inflamasyonunun neden olduğu başağrıları
A. C kriterlerini karşılayan herhangi bir yeni gelişen başağrısı
B. Arterit tanısı
C. Aşağıdakilerin her biri ya da her ikisi nedenselliğin kanıtını gösterir
1. Başağrısı arteritisin başlangıcının diğer semptomları
a. ve/veya klinik belirtileri ile yakın zamansal ilişkide gelişmiş olmalı
b. veya arterit tanısına yol açmalı

1
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2. Aşağıdakilerin her biri veya her 2’si olmalı
a. Arteritin kötüleşmesi ile paralel başağrısı
kötüleşmesi
b. Arteritin iyileşmesi ile paralel başağrısı iyileşmesi
D. ICHD-3’teki diğer tanılarla daha iyi bir açıklamanın olmaması

6.4.1 Giant cell arteritis (GCA) ya da
temporal arterite bağlı başağrıları
bir başka bölümde ayrıntılı olarak
sunulmuştur.
6.4.2 SSS’nin primer angiitisine
bağlı başağrıları (izole SSS angiitisi
veya granülomatöz SSS angiitisi)
Primer SSS anjiitisi nadir görülen bir tablodur ve
beyin, spinal kord ve meninkslerin damarlarını
etkileyen bir vaskülittir. Yıllık insidans 2.4/100.
000’dir. Klinik bulguların spesifik olmayışı nedeniyle tanı güçtür ve birçok tabloyu taklit edebilir.
Kalıcı dizabilite ve iyi olmayan prognoza sahiptir.
Patogenezi kesin bilinmemektedir. Acil ve doğru
tanı, irreversibl beyin hasarını önlemede esastır. İlerleyici ve açıklanamayan nörolojik defisit,
anormal beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları
hastalığın tipik özellikleridir. Beyin biyopsisi altın standart olma değerini korumaktadır. Klinik,
radyolojik ve anjiyografik bulgular geniş bir ayırıcı tanının çözümlenmesinde önemlidir. Reverzibl serebral vazokonstrüksiyon sendromu akut
başlangıçlı, yineleyen başağrılarına neden olan,
nörolojik defisitlerle eşlik edebilen, SSS damar
yapısının reverzibl vazokonstrüksiyonu sonucu oluşan ve SSS’nin primer vaskülitlerini taklit
eden bir tablodur. Vaskülitlerin yaşamı tehdit
eden özelliklerine karşın tanı ve tedavisinde uzlaşma yoktur. Otuz yıllık bir dönemi kapsayan
Mayo kohortuna kayıtlı 153 hastanın 105’i anjiyografi, 58’i biyopsi ile tanı almıştır. Kognitif
bozukluk, BOS da protein artışı, serebral infarkt,
manyetik rezonans görüntülemede (MRG) çok
sıklıkla leptomenigeal gadolinium tutulumu gö-

rülen olgularda tanı biyopsiye dayalıdır. Hasta
grupları arasındaki farklılık etkilenen damar çapı
ile ilişkilidir. Her ne değin tek başına ya da siklofosfamid ile kombine şekilde prednizolona iyi
yanıt verirlerse (%80-85)de mortalite yüksektir.
1/4 olguda relaps gözlenmektedir. Tek başına
kortizon kullanımı ya da geniş damar tutulumu
sık relapsla eşlik eder. İleri yaş, serebral infarkt,
anjiyografik olarak geniş damar tutuluşu olduğunda mortalite ve morbidite yüksektir. Erken
tanı ve tedavi kötü prognozu düzeltmektedir.

6.4.2 SSS’nin primer angiitisine bağlı
başağrısı kriterleri
Tanım
SSS’nin primer angiitisinin neden olduğu semptomatik başağrısı
Başağrısı bu hastalıkların dominant semptomudur ve spesifik özelliği yoktur.

Tanı kriterleri
A.Herhangi bir yeni başlangıçlı başağrısı kriterini
tam karşılayan başağrıları
B. SSS’nin primer angiitisi tanısı
C. Aşağıdakilerin her biri ya da her ikisi nedenselliği gösterir
1.Başağrısı arteritisin başlangıcının diğer
semptomları ve/veya klinik belirtileri ile yakın
zamansal ilişkide gelişmiş olmalı veya arterit tanısına yol açmalı
2. Aşağıdakilerin her biri veya her 2’si olmalı
a. Arteritin kötüleşmesi ile paralel başağrısı kötüleşmesi
b. Steroid ve/veya immünosüpresif tedavi ile
primer SSS angiitisinin iyileşmesi ile parallel
başağrısının iyileşmesi
D.ICHD-3 deki diğer tanılarla açıklanamaması
ve SSS infeksiyonu,SSS neoplazisi ve reverzibl serebral vazokonstrüksiyon sendromunun uygun
araştırmalarla dışlanması
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Yorum

Klinik

Başağrısı, SSS’nin gerek primer gerekse sekonder angiitisinde dominant semptomdur. Anjiyografik ya da histolojik olarak tanı konmuş olguların %50-80’inde bulunur. Bununla birlikte
spesifik özellikleri yoktur. Fokal defisit, nöbet,
kognitif değişiklikler, bilinç bozuklukları olsa bile
çok az tanı değerine sahiptir. Başağrısının yokluğu ve BOS’ta pleositoz saptanmaması SSS angiitisi tanısından uzaklaştırır.

Primer, sekonder ve katostrofik APS olmak üzere
3 grup altında sınıflanır. Sekonder APS; Sistemik
Lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmun hastalıklar, viral, bakteriyel ve protozoal enfeksiyonlar
ve malignite ile eşlik eder. Yaklaşık %50 olguda
SLE vardır. Diğer sistemik otoimmmun hastalıkların eşlik etmediği APS primer APS olarak adlandırılır. SLE ile eşlik eden APS klinik özellikleri
ve tedavisi primer APS ile benzerdir. Katostrofik
APS, birkaç hafta içinde çoklu organ enfarktüsü
ile ölümle sonuçlanan bir tablodur Obstetrik
APS’ da gestasyonun 10.haftasından sonra ortaya çıkan multipl abortus, intrauterin gelişme
geriliği veya şiddetli eklampsi söz konusudur.
Valvuler kalp hastalıkları, livedo retikülaris,
nefropati, trombositopeni, hemolitik anemi,
kognitif bozukluklar ile seyreder. APS; non-arteritik ve arteritik iskemik optik nöropati, sıklıkla
intrakraniyal hipertansiyon ve venöz sinüs trombozları temelinde gelişen oküler motor bozukluklar gibi geniş bir nörooftalmolojik yelpazeye
neden olur.

6.4.2’de sınıflanan SSS’nin primer angiitisine
bağlı başağrılarının patogenezi multifaktoriyeldir/ [inflamasyon, strok (hemorajik, iskemik),
intrakraniyal basınç artışı, ve/veya subaraknoid
kanama]. Tedavi etkinliği “Giant cell arteritis”
ten azdır. Histolojik olarak kanıtlanmış primer
SSS angiitisi, ciddi bir tablodur ve sık olarak lethal bir durumdur.

6.4.3 SSS’nin sekonder angiitisine
bağlı başağrıları
Sistemik otoimmün vaskülitlerle birlikte görülen
SSS vaskülitik sendromlarının başında APS ve
Behçet hastalığı yer alır.

Antifosfolipid antikor Sendromu
(APS) ve Başağrısı
Tanım
Persistan antifosfolipid antikorlar (aPL)ile oluşan
Antifosfolipid sendrom (APS) venöz ve /veya arteriyel tromboz, multipl fetal kayıplar ile karakterize, sıklıkla kadınlarda görülen bir tablodur.
Venöz, arteriyel ve mikrovasküler trombozla
seyreder.
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Her ne değin klasifikasyon için aPL antikorların varlığı temel alınsa da,bu antikorların patogenetik rolü tam aydınlatılamamıştır. Antikorların temel hedefi β2-glycoprotein 1 (β2GPI) dir.
Antiphospholipid antikorların toplumda prevalansı anticardiolipin antikor için % 10, lupus
antikoagulant için % 1 dir. SLE’ li hastaların %
20-30 unda persistan orta ya da yüksek riskte
antikorlar saptanır. Gebelik komplikasyonu olan
olgularda % 6, venöz trombozlu hastalarda %
10, myokard enfarktüsünde % 11 ve 50 yaştan
genç stroklularda % 17 dir antifosfolipid antikor
saptanır.
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Fizyopatoloji
Patogenetik mekanizmalar kesin bilinmemekle birlikte hemostatik reaksiyon, endotel hücre aktivasyonu ve kompleman aktivasyonu söz konusudur. İnsidansı 5/yıl/100.000, prevalansı 40-50/100.000’dir
Antifosfolid Antikor Sendromu 1998’de Sappora’da belirlenen kriterleri 2006’da Sydney’de güncellenmiştir.Tanı için en az 1 klinik (vasküler tromboz veya gebelik morbiditesi) ve 1 laboratuvar bulgu (antikardiolipin antikor, lupus antikoagulan veya anti-β2-glycoprotein 1
antikor) gereklidir. Yalnızca iskemik strok gerçek sınıflama kriteri olarak
kabul edilmektedir.
Başağrısı, özellikle migren, sık bildirilen bir yakınmadır ve aPL ile
ilişkili bir durum olarak tanımlanmıştır. Migrenin APS kriterlerine konulması tartışılmaktadır. 1970’den bu yana SLE ve primer başağrıları
arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Başağrısı, SLE’li hastaların %3065’inde oluşur. SLE’de başağrısı ayrı bir antite midir, farklı patogenetik
mekanizmalar var mıdır ya da başağrısı depresyon ve anksiyete ile ilişkili midir sorularına net yanıtlar bulunamamıştır. Uluslararası Başağrısı
Derneği kriterleri kullanıldığında SLE’lilerin %57,1’i başağrısı tanımlar
(%31,7 migren, %23,5 gerilim BA). “Lupus başağrısı” kavramı için yeterli kanıt yoktur. SLE ve RA’lı olgularda sıklıkla görülen auralı migren,
aPL pozitivitesi ile eşlik eder. Serebral vazospazm, aPL pozitif periferal
vazospazmlı olgularda çok yaygındır.

İnsidansı 5/yıl/100.000,
prevalansı 40-50/100.
000'dir.

aPL'de migren özellikle sık
görülmektedir.

Başağrısı SLE'li hastaların
% 30-65 gibi büyük bir
oranında görülür.

Tedavi
aPL pozitif migren olgularında, atak şiddet ve sıklığının azalmasında
kortikosteroid kullanımı yararlıdır. aPL veya anti-β2GPI antikorlarının
migrenli APS olgularında atakta saptanması bu antikorların patogenetik önemine işaret etmektedir. Hem migren hem de aPL otoimmün
hastalıklarda sık raslanan bir durum olsa da bu eşliği gösteren hastalarda iskemik strok oluşması spesifik olarak riskli bir subgrubun tanımlanmasını gerekli kılar. Başağrısı bu durumda bir belirteç olabilir. Migren
APS’li hastada yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. ASA (<100 mg
gün) ve heparin ya da oral antikoagulan kullanımı konusunda bir uzlaşma mevcuttur. Hydroxychloroquine(200–400 mg/ gün) kullanılmaktadır.Statinlerin add-on tedavi olarak yararı söz konusudur.
Trombotik ve platelet disfonksiyon varsayımı başağrısı gelişiminde
aPL’nin patogenetik rolünü düşündürmektedir. Bununla birlikte, migreni olan primer veya sekonder APS’li hastalarda aPL yüksek düzeyde
saptanmakla birlikte çok az çalışmada istatistik anlamlılığa ulaşmıştır.
Serebral infarkta ait belirti ve bulgulara sahip olmayan olguların çok
azında MRG’de patoloji saptanır. “Digital subtraction angiography” küçük damar okluzyonlarını belirlemede bilgisayarlı tomografi, MRG ve
serebral anjiyografiden üstündür.
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Behçet Hastalığı (BH)ve Başağrısı
Tanım
Behçet Hastalığı (BH); oral aftöz ulserasyonlar,
genital ulserasyonlar, oküler lezyonlar ve sistemik tutuluş bulgular ile karakterize nadir sistemik multisistemik bir vaskülit olarak kabul edimekle birlikte vaskülitten çok endotelite bağlı bir
vaskülopatidir. Değişik fenotiplerin birleşimin-

den oluşmuş hastalıktan çok bir sendrom olarak
kabul edilmektedir. Klasik otoimmun hastalık ya
da otoinflamatuar hastalık kavramlarını tam karşılamaz. Tarihsel tanımı içinde İpek Yolu uğraklarında, Doğu Asya’dan Akdeniz’e uzanan çizgide
“Eurasian Topluluğu” nda görülen bir hastalıktır.
Behçet hastalığı tanı kriterleri 1990’da belirlenmiştir ve patognomonik klinik bulgulara dayanır
ve hastalığın patognomonik laboratuvar bulguları yoktur.

Tablo1: Behçet Hastalığı Tanı Criterleri (Criteria for diagnosis of Behçet’s disease. International
Study Group for Behçet’s Disease. The Lancet 1990; 335(8697):1078-1080.)
Rekurent oral
ülserler
Ek olarak
aşağıdakilerden en
az 2 si
Rekurent genital
ülserler
Göz bulguları

Deri lezyonları

Paterji Testi*

KESİN BEHÇET HASTALIĞI KRİTERLERİ (1990)
Aftöz ülser, hekim tarafından görülmüş,yılda en az 3kez

Aftöz ülser ya da skar
Anterior yada posterior uveit
Vitreusta slit-lamp ile görülmüş hücre veya retinal vaskülit (Göz hekimleri tarafından
saptanmış)
Eritema nodozum benzeri lezyonlar, papülopüstüler cilt lezyonları ve karekteristik cilt
nodülleri ile birlikte psödofollikülit, akneiform nodul (Glukokortikoid ve ergenlikle
ilişkisiz)
Hekim tarafından 24-48 saatte yorumlanmış

*Paterji Testi (Nonspesifik deri hipersensitivitesi). Behçet Hastalığı için hemen hemen spesifik. Ancak negatif bulunması
tanıyı dışlatmaz.

Behçet Hastalığı için ISG kriterleri 1990’ da ,ICBD
Kriterleri ise 2006 da onaylandı. Her ikisi içinde
zorunlu olan koşul oral aftlardır.

Klinik Tablo
Histolojik olarak hem arteriyel hem de venöz
sitemi ve her türlü genişlikteki damarları etkilemekle birlikte Behçet Hastalığı temelde bir venilüttür. Vasküler tutuluş ( % 40) erkeklerde sık ve
şiddetlidir. Derin ven trombozları ve serebral venöz tromboz ilk klinik gösteri şeklinde karşımıza
çıkabilir. Klinik tablo pulmoner arter trombozu
ve sinir sistemi tutuluşu nedeni ile fatal seyre-
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debilir. Primer nörolojik tutulum Nöro-Behçet
Sendromu (NBS) olarak adlandırılır ve olguların
% 4-49’unda görülür. Sıklıkla 3. on yılda ortaya
çıkar ve BH ve NB arasındaki ortalama süre 5 yıldır. Erkeklerde kadınlardan sıktır ve % 6 olguda
Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterlerini karşılamaksızın Nöro-Behçet şeklinde karşımıza çıkar.
Santral Sinir Sistemi tutuluşu, ağırlıklı venöz tutulumlu vazo-okluziv anjiitise bağlıdır.
International Neuro Behçet’s Advisory
Group’a önerilen ancak valide edilmemiş NBS
Kriterleri Tablo 2 de sunulmuştur.

Vasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

Tablo2: Kesin ve olası NBS Kriterleri (Kalra S et al. Diagnosis and management of Neuro-Behçet’s
disease: International consensus recommendations. J Neurol. 2014; 261(9):1662-1676)
KESİN NBS KRİTERLERİ:
1. BH için ISG kriterlerini karşılaması
2. NB Sendromuna uyan nörolojik
bulgular
a. Nörogörüntüleme
b. BOS bulguları
3. Nörolojik bulgular için başka bir
açıklamanın olmaması
OLASI NBS KRİTERLERİ
Nörobehçet Sendrom dışında başka bir olasılık olmadıgında aşağıdaki 2 kriterden 1'i
1. Sistemik BH bulguları olan ancak ISG
kriterlerini karşılamayan tablo olası
NBS olarak kabul edilir.
2. ISG kriterleri ile desteklenen BH
kapsamında oluşan non-karakteristik
nörolojik sendrom

NöroBehçet Sendromunda; klinik ve MRG bulgularına göre iki farklı
paternde tutulum tanımlanmıştır:

1.Parenkimal NöroBehçet Sendromu veya İntraaksiyal
Tutulumlu NöroBehçet Sendromu(% 70-80)
Sıklıkla beyinsapı-diensefalik bölgeyi etkiler. Subakut seyirlidir ve
başağrısı, kraniyal nöropati, dizartri, ataksi, hemiparezi görülür.
Kognitif ve davranşsal bozukluklar,progressiv miyelopati,ender olarak,
nöbet,ekstrapiramidal bozukluklar,optik nevrit,yineleyen fasiyal parezi
görülebilir. Sıklıkla sistemik bulguların alevlenmesi sırasında görülür.
Progressiv seyir ender olmakla birlikte 10. yılda hastaların % 50 sinde
ciddi özürlülük vardır.

Sıklıkla beyinsapı-diensefalik
bölgeyi etkiler. Sistemik
bulguların alevlenme
dönemlerinde daha sık
görülür.

MRG Nöro-Behçet tanısında altın standarttadır.Kraniyal MRG ‘da
diensefalondan medullaya doğru şelale gibi akan T2/FLAİR lezyon tipiktir. Bu bölge anatomik olarak venöz anastomozların az olduğu bir
bölgedir. Akut/subakut lezyonlar T1 ağırlıklı serilerde hipo-izointens ve
heterogen kontrast tutulumu saptanır.
Ayırıcı tanıda nörovasküler, nöroinflamatuar hastalıklar,
nörosarkoidoz, SSS tuberkülozu, beyinsapı gliomu, yüksek dereceli
astrositom ve primer SSS lenfoması gözönünde bulundurulmalıdır.
NöroBehçet bazen sekel beyin sapı ve subkortikal lezyonları ile multipl
sklerozu taklit edebilir. Ancak NöroBehçet demiyelinizan bir hastalık
değildir.
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BOS’de protein ve lenfosit egemenliği (100/
mL) gösteren hücre artışı saptanır. BOS basıncı
normaldir. Oligoklonal band saptanma oran %
15-20 dir. Hem akut hem kronik olgularda IL-6
artmıştır. BOS IL-6 artışı tanısal bir belirteç değildir.Ancak hastalık aktivitesinin monitorizasyonunda bir indikatör olabilir.NBS ‘unda BOS /serum matrix metallopeptidase-9 oranı MS’e göre
artmıştır.Hastalığın erken döneminde BOS’da
IL-10 artışı yalnızca NBS’unda görülür. Bu iki parametrenin, Multipl Skleroz ve Behçet hastalığı
ayrımında kullanılabileceği öne sürülmektedir.

2. NBS’nun Non-Parenkimal
Bulguları
a. Serebral Venöz Sinus Tromboz
(SVST) (Nonparenkimal Sendrom:
Extra-Aksiyal veya vasküler NBS)
Behçet hastalarının %12-20sinde görülür. Klinik
tablo; tromboz yeri ve tıkanma derecesi ile ilişkilidir. BH ‘nda SVST olasılıkla adım adım gelişir,
şiddetli başağrısı, konvulzion, parezi , intrakraniyal basınç artışı ile ilişkili papilödem ve 6.sinir
paralizi görülebilir.
Kraniyal MRG ‘da normal parenkime karşın
venöz sinuslarda tromboz görülür. Diğer SVST
farklı olarak venöz hemoraji beklenen bir bulgu
değildir.

b. Arteriyal NBS
Geniş arterleri tutan bu tablo genellikle kraniyoservikal arterlerin ekstraserebral parçasındadır
ve sistemik arteryel tutulumla birliktedir. Sistemik tutulumda visseral arterlerde sık görülen
anevrizma formasyonu intra –ekstra kranial arterlerde görülmez.
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Nonparankimal tutulumda prognoz parankimal tutuluma göre daha iyidir
Behçet Hastalığında başağrısı nörolojik tutulum olsun olmasın sıktır ve hastaların % 70
inde görülür. Parankimal Behçet, SVST, oküler
inflamasyona bağlı başağrıları yanında primer
başağrıları görülebilir. Nöro-Behçet olgularının
% 22-50’sinde başağrısı vardır ve en yaygın başlangıç semptomudur
Behçet Hastalığı’ nda % 18 oranında görülen
paroksismal migren benzeri ağrılar, sistemik BH
aktivasyonu ile birliktedir ve nonspesifik özelliktedir. Primer başağrısı (Migren ve gerilim başağrısı) % 9.8 olguda bildirilmektedir ve daha
çok hastalığın aktif fazında görülür. Başağrısının
aseptik bir menenjite mi yoksa derin dallarda bir
tromboza mı bağlı olduğu tartışma konusudur.
MRG, MR venografi ve PL doğru tanı için mutlak
yapılması gereken incelemelerdir. Yer kaplayan
oluşum düşündüren, MRG’de kontrast tutulumu
olan psödotümöral form nöro-Behçet oldukça
nadirdir. Başağrısı sık ve şiddetlidir ve mortalitesi yüksektir

Fizyopatoloji
Nedeni bilinmemekle birlikte genetik olarak yatkın bir bireyde (HLA-B5 ve B51 ile eşlik), infeksiyoz (herpes simpleks virus-1 ve streptokoklar)
veya çevresel faktörlerin tetiklediği, relapsing
remitting seyirli, kronik bir hastalıktır. HLA-B51,
BH ile eşlik eden güçlü bir risk faktörü olarak kabul edilir ve % 50-80 hastada saptanır. T hücre
homeostazında perturbasyon, özellikle TH1 ve
TH17 klonal genişleme ve TREG’lerin azalmış
regülatör fonksiyonları patogenezde en güncel
varsayımlar olmakla birlikte Behçet Hastalığı klasik OIH kavramını tam karşılamaz.

Vasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

Tedavi
NöroBehçet tedavisinde kortikosteroid ve kombine kullanılan AZA,
siklosporin, siklofosfamid ve methotrexat gibi immünosüpresif ilaçlar,
kolşisin, tümör nekroz faktör-bloke eden ajanlar (infliksimab,etanercept,adalimumab) ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.Interferon alfa ,tocilizumab, tromboemboli riski yüksek olduğu için kullanımda tereddüt
yaratan Tofacitinib, psöriaziste kullanılan Apremilast (Anti-PDE4) tedavi
seçenekleri içindedir.Başağrısı, tipi ve özelliklerine göre tedavi edilmelidir.Primer hastalığın tedavisi ile birlikte başağrılarında azalma görülmektedir.

Primer hastalığa yönelik
tedavi ile başarılı sonuçlar
elde edilmektedir.

6.4.3 SSS’nin sekonder angiitisine bağlı başağrısı
kriterleri
Tanım
SSS’nin sekonder angiitisinin neden olduğu semptomatik başağrısı
Başağrısı tablonun egemen semptomudur ancak spesifitesi yoktur.

Tanı kriterleri
A. C kriterlerinin tümünü karşılayan herhangi bir yeni başlayan başağrısı
B. SSS sekonder angiitisi tanısı konulmuş olmalı (sistemik angiitis
varlığında angiitis)
C. Aşağıdakilerin her biri ya da her ikisi nedenselliğin kanıtını gösterir
1. Başağrısı, sistemik vaskülitin başlangıç klinik belirtileri ve/veya
diğer semptomları ile yakın zamansal ilişkilidir
2. Aşağıdakilerin her biri ya da her 2’si olmalı
a. Başağrısı sistemik angiitisin kötüleşmesi ile paralel anlamlı biçimde kötüleşir
b. Başağrısı steroid ve/ya da immünosüpresif kullanımı ardından
sistemik angiitisteki düzelme ile paralel anlamlı düzelir.
D. Diğer ICHD-3 tanıları ile açıklanamaz.

Yorum
Başağrısı primer ya da sekonder angiitislerde egemen bir tablodur ancak spesifitesi yoktur. Uygun tanı yöntemleri kullanıldığında (anjiyografi, biyopsi) hastaların %50-80’inde vardır. Bununla birlikte spesifik
özellikleri yoktur. Fokal defisit, nöbet, kognitif değişiklikler, bilinç bozuklukları olsa bile çok az tanı değerine sahiptir. Bununla birlikte başağrısı ve BOS’de pleositozun yokluğu angiitis tanısından uzaklaştırır. İki
önemli güçlük vardır:
6.4.3’de sınıflanan SSS’nin sekonder angiitisine bağlı başağrılarının patogenezi; inflamasyon, strok (hemorajik, iskemik), intrakraniyal
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basınç artışı ve/veya subaraknoid kanama) gibi
multifaktöriyeldir.

KAYNAKLAR
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

366

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS).The International Classification of Headache Disorders, 3rd
edition.Cephalalgia 2018, Vol. 38(1): 1–211
Wan C, Su H.A Closer Look at Angiitis of the
central nervous system. Neurosciences (Riyadh)
2017;22:247-254
Noureldine MHA, Haydar AA, Berjawi A ve ark.
Antiphospholipid syndrome (APS) revisited:
Would migraine headaches be included in future classification criteria? Immunol Res 2017;
65:230-241
Islam MA, Alam F, Gan SH ve ark. Coexistence
of antiphospholipid antibodies and cephalalgia.
Autoimmün Rev 2017;16:512-522
Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria
for definite antiphospholipid syndrome (APS).J
Thromb Haemost 2006;4:295–306
International Team for the Revision of the International Criteria for Behcet’s Disease. Evaluation
of the International Criteria for Behcet’s disease (ICBD) Clinical and Experimental Rheumatology. 2006;24(supplement 42):p. S13
International Team for the Revision of the International Criteria for Behcet’s Disease. Revision
of the International Criteria for Behcet’s Disease (ICBD) Clinical and Experimental Rheumatology. 2006; 24(supplement 42):S14–S15
Garcia D ,Erkan D.Diagnosis and Managementof
the Antiphospholipid Syndrome.N Engl J Med
2018;378:2010-2021
Uludag G, Onghanseng N,Tran ANT et al.Current
concepts in the diagnosis and management of
antiphospholipid syndrome and ocular manifestationsJ Ophthalmic Inflamm Infect. 2021; 11: 11
Cavazzana I, Andreoli L, Limper M et al. Update on Antiphospholipid syndrome: ten topics in
2017. Curr Rheumatol Rep. 2018;20(3):15-21
de Groot PG, de Laat B. Mechanisms of thrombosis in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Best Pract Res Clin
Rheumatol. 2017;31(3):334–341
Knight JS, Meng H, Coit P, et al. Activated signature of antiphospholipid syndrome neutrophils
reveals potential therapeutic target. JCI Insight. 2017 Sep 21; 2(18): e93897
Abrahams VM, Chamley LW, Salmon JE.
Emerging treatment models in rheumato-

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

logy: Antiphospholipid syndrome and pregnancy: pathogenesis to translation. Arthritis
Rheum. 2017;69(9):1710–1721
Cervera R. Antiphospholipid syndrome. Thromb
Res. 2017;151(Suppl 1):S43–S47
Negrini S, Pappalardo F, Murdaca G. et al.The antiphospholipid syndrome: from pathophysiology
to treatment. Clin Exp Med. 2017;17(3):257–267
Hernandez JL, Sanles I, Perez-Montes R.et al. Antiphospholipid syndrome and antiphospholipid
antibody profile in patients with retinal vein occlusion. Thromb Res. 2020;190:63–68
Houghton DE, Moll S. Antiphospholipid antibodies. Vasc Med. 2017;22(6):545–550
Zikos TA, Sokolove J, Ahuja N, et al. Eculizumab induces sustained remission in a patient
with refractory primary catastrophic Antiphospholipid syndrome. J Clin Rheumatol. 2015;
21(6):311–313
International Study Group for Behçet’s Disease.
Criteria for diagnosis of Behçet’ Disease.Lancet
1990;335:1078–1080
Kalra S, Silman A, Akman-Demir G.et al. Diagnosis and management of Neuro-Behçet’s disease:
International consensus recommendations. J
Neurol. 2014;261(9):1662-7166
Borhani Haghighi B A, Sarhadi S, Farahangiz S.
MRI findings of neuro-Behcet’s disease. Clin
Rheumatol 2011;30:765–770
Lee HS et al. Spinal cord involvement in Behçet’s
disease. Mult Scler J. 2016;22(7):960-963
Uygunoğlu U et al. Myelopathy in Behçet’s disease: The Bagel Sign. Ann Neurol. 2017;82(2):28898
Zeydan B et al. Infliximab is a plausible alternative for neurologic complications of Behçet
disease. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm.
2016;3(5):e258.
Cohen--Aubart F, Psimaras D, Galanaud D.et
al. Cerebral pseudo-tumoral neuro-Behcet:
histological demonstration of an inflammatory and vascular disease.Clin. Neurol. Neurosurg. 2017; 161: 48-50
Greco A, DeVirgilio A, Ralli M. Behçet’s disease:
New insights into pathophysiology, clinical features and treatment options. Autoimmünity Reviews 2018;17:567-575.
Hatemi G, Christensen R, Bang D et al. 2018 update of the EULAR recommendationsfor the management of Behçet’s syndrome. http://dx.doi.
org/10.1136/annrheumdis-2018-213225.
Siva A.Common clinical and imaging conditions
misdiagnosed as multiple sclerosis: a current approach to the differential diagnosis of multiple
sclerosis. Neurol. Clin. 2018; 36: 69-117

Vasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

29. Shi J.Huang X.Li G.et al.Cerebral venous sinus thrombosis in Behçet’s disease: a retrospective case-control study.Clin. Rheumatol. 2018; 37: 5157
30. Uygunoğlu U.Siva A.Behçet’s syndrome and nervous system involvement.Curr. Neurol. Neurol.
Rep. 2018; 18: 35Aldinucci A.Bonechi E.Biagioli T.et al.CSF/serum matrix metallopeptidas e-9
ratio discriminates neuro Behçet from multiple
sclerosis.Ann. Clin. Transl.Neurol. 2018; 5: 493498
31. Belghith M.Bahrini K.Kchaou M.et al .Cerebrospinal fluid IL-10 as an early stage discriminative marker between multiple sclerosis and
neuro-Behçet disease.Cytokine. 2018; 108: 160167
32. Ozguler Y.Leccese P.Christensen R.et al.Management of major organ involvement of Behçet’s
syndrome: a systematic review for update of the
EULAR recommendations.Rheumatology (Oxford). 2018; 57: 2200-2212
33. Uluduz D.Midi I.Duman T.et al.Behçet’s disease as a causative factor of cerebral venous
sinus thrombosis: subgroup analysis of data

34.
35.

36.

37.

38.

from the VENOST study.Rheumatology (Oxford). 2019; 58: 600-608
Uygunoğlu U.Siva A.Nervous system involvement in Behçet’s syndrome. Curr. Opin. Rheumatol. 2019; 31: 32-39
Borhani-Haghighi A, Kardeh B, Banerjee S, et al.
Neuro-Behcet’s disease: An update on diagnosis, differential diagnoses, and treatment. Mult
Scler Relat Disord. 2019 Dec 23;39:101906. doi:
10.1016/j.msard.2019.101906.
Uygunoglu U.Siva A.Behçet syndrome and the
nervous system.in: Yazici Y. Hatemi G. Seyahi
E. Yazicı H. BehçetSyndrome. Cham, Springer.
2020: 73-82
Akiyama M.Kaneko Y.Takeuchi T.Effectiveness of tocilizumab in Behcet’s disease: a
systematic literature review.Semin. Arthritis
Rheum. 2020; 50: 797-804
Uygunoglu U,Siva A.An uncommon disease
included commonly in the differential diagnosis of neurological diseases: Neuro-Behçet’s
syndrome.Journal of the Neurological Sciences. 20 Apr 2021, 426:117436DOI: 10.1016/j.
jns.2021.117436 PMID: 33984547

367

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

33.d Girişimsel İşlem Sonrası Başağrıları
Turgay DEMİR1
Şebnem BIÇAKCI2

TANIM VE KLINIK
Dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) serebrovasküler hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde oldukça önemli, sık kullanılan invazif bir inceleme yöntemidir. Girişimsel işlemlerden sonra
intraserebral kanama, iskemik inme, anjina pektoris, nöbet, başağrısı, inguinal hematom, ponksiyon bölgesinde enfeksiyon, retroparitoneal
kanama, femoral arteriovenöz fistül, kontrast
nedenli komplikasyonlar görülmektedir. Girişimsel işlemlere bağlı başağrıları, tanı ve tedavi
amaçlı yapılan işlemler (stent, balon, anevrizma
koil embolizasyon gibi) sonrası olmak üzere iki
grupta değerlendirmek mümkündür.
DSA sonrası başağrısı sıklığı %0.3-51 olarak
bildirilmiştir. Endovasküler işlemler dahil edildiğinde bu oran %72’e kadar yükselmektedir. Oldukça sık görülmesine karşın, genelde dikkatten
kaçmaktadır. Öncesinde başağrısı ve serebrovasküler hastalık öyküsü, sigara kullanımı, kadın cinsiyet, psikiyatrik komorbidite, eğitim seviyesinin
yüksek oluşu, tedavi amacıyla yapılan işlemler ve
kullanılan malzemeler ile anjiyografi başağrıları

1
2
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arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Anjiografi
başağrısı işlem sırasında veya hemen sonrasında
dakikalar içinde başlar, 72 saat içerisinde sonlanır, kontrast madde enjeksiyonu yanma hissi
ile birlikte şiddetli bir başağrısını uyarabilir. Diffüz, yanıcı, batıcı ve şiddetli özellik gösterebilir.
Bulantı, kusma, fono ve fotofobi eşlik edebilir.
Migrenli bir hastada migren atağını tetikleyebilir. Hemiplejik migren atakları anjiografik icelemelerden sonra tetiklenebilmektedir.Anjioplasti
başağrısı, işlem sırasında ya da hemen arkasından başlayarak, genellikle şiddetli ve kısa ya da
orta şiddette, yavaş yavaş daha uzun sürelidir.
Genellikle 10 dakika içerisinde sonlanır. İşlemle
aynı tarafta lokalize, bazen bilateral, frontotemporal yerleşimlidir. Endovasküler işlemlere bağlı
başağrıları genellikle kısa süreli, saplanma veya
basınç hissi şeklinde ve işlem yapılan vasküler
yapı ile aynı tarafta lokalizedir. Kadın cinsiyet, terapötik işlemler, anksiyete veya depresyon gibi
psikiyatrik komorbiditeler, sigara kullanımı ve
primer başağrısı olan hastalarda ayda 4’ten fazla atak varlığı risk faktörleri olarak sayılmaktadır
(şekil).

Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
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FIZYOPATOLOJI
Post-anjiyografi başağrısının nedeni net olarak bilinmemektedir. İleri
sürülen trigeminal sistemin kontrast maddesi ya da kataterin mekanik
etkisi ile uyarılması sonucunda, kontrast ile ilişkili vazoaktif madde (nitrik oksit, serotonin gibi) salınımı ya da trigeminovasküler nosiseptif sistem duyarlı kişilerde damarların mekanik olarak gerilmesi suçlanmaktadır. Endovasküler işlem başağrılarının patogenezinde ise çok sayıda
faktörün sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Başlıca bu faktörler;

Trigeminal sistemin
kontrast madde ya da
kateter ile uyarılması
sonucu, vazoaktif madde
salınımı ile duyarlı kişilerde
nosiseptörlerde mekanik
gerilmeye bağlı olduğu
düşünülmektedir.

-Arteryel duvarın kullanılan materyallerle (balon, katater, coil, yapışkan, stent) traksiyon, gerilme veya distorsiyonu ile trigeminovasküler yolağın tetiklenmesi,
-Lokal toksisite veya kimyasal reaksiyon (boya, yapışkan),
-Embolik veya kontrast materyallerin intraarteryel enjeksiyonu nedeniyle gelişen inflamatuvar değişiklikler,
-Hemodinamik değişiklikler,
-Parankimal iskemi,
-Vazojenik ödem,
-Anevrizmatik damar duvarında tromboz ve kanama,
-Ağrı ve korku nedeniyle gelişen fiziksel ve psikolojik stres olarak
sıralanmaktadır.

SINIFLAMA
Güncel sınıflamada (ICHD-3), bu başlık “kranial veya servikal damarsal
bozukluğa bağlı başağrısı” olarak 6. başlık altında yer almaktadırlar.

İntrakranial endarteriyel girişimlere bağlı başağrısı
(6.7.1)
İntrakranial endarteriyel girişimlerin neden olduğu unilateral, işlemle
aynı tarafta, 24 saatten az süren başağrısı olarak tanımlanabilir. Endarteriyel işlemlerden sonra üç tip başağrısı tanımlanmıştır. En sık görülen
(olguların % 60’tan fazlası) cerrahiden birkaç gün sonra başlayan, hafif şiddette ve diffüz, kendini sınırlayan benign bir başağrısıdır. İkinci
sıklıkta % 38 olgu görülen unilateral “küme benzeri”, 2-3 saat süren,
günde bir veya iki kez olan ataklarla seyreden başağrısı olup, 2 hafta
içerisinde sonlanır. Üçüncü tip başağrısı ise cerrahiden sonraki 3 gün
içerisinde ortaya çıkan, unilateral ve pulsatil karakterde şiddetli bir ağrı
olup serebral hiperperfüzyon sendromunun (SHS) bir parçasıdır. SHS
ekstrakranyal işlemlerden sonra % 0.2 ile % 18.9 sıklıkta bildirilmiştir.
Risk faktörleri, 75 yaş üzeri olmak, ciddi stenoz hipertansiyon ve zayıf
kollateral varlığı, azalmış serevrovasküler reaktiviteyle birlikte artmış
pik akım hızlarıdır. Serebral kan akımında artış, bozulmuş serebral oto369
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regülasyon, baroreseptör disfonksiyonu ve kan beyin bariyerinin bozulması sonucunda SHS gelişir ve serebral ödem ve hemorajiye yol açar.
A. C kriterlerini karşılayan herhangi yeni bir başağrısı
B. Bir intrakranial endarteriyel işlem uygulanmış olması
C. Aşağıdakilerden en az üç tanesinin varlığı
Başağrısının;
İşlemin uygulandığı bir hafta içinde ortaya çıkması
1 ay içinde sonlanması
Aynı tarafta ya da bilateral olması
Aşağıdaki özelliklerinden birine sahip olması
İşlemle birlikte saniyeler içinde aniden, şiddetli başlaması ve 1 saatten kısa sürmesi
Balon anjioplasti,embolizasyon ve stent işlemi,
a subgrubu özellikle
anjioplasti ve embolizasyon
sonrası görülmekte dir.
Diseksiyon ve rüptür
dışlanmıştır.

Birincil başağrılarında daha
sıktır. Karakteri farklılık
gösterir.Hemiplejik migren
alt gruplarında önerilmez.

Saatler içinde gelişen, orta şiddetli ve 24 saatten uzun sürmesi
Hastada aurasız migren (1.1) ya da auralı migren (1.2) özelliklerinin
olması
Başka bir nedene bağlanamaması

Anjiografik işlemlere bağlı başağrısı (6.7.2)
A.C kriterlerini karşılayan herhangi yeni bir başağrısı
B. İntraarteriyel karotis yada vertebral anjiografik bir işlem yapılmış olması
C. Aşağıdakilerden en az iki tanesinin varlığı
Başağrısının
1) Anjiyografi sırasında ya da 24 saat içinde gelişmesi
2) Sonrasında 72 saat içinde düzelmesi
3) Aşağıdaki özelliklerinden birine sahip olması
a) Kontrast enjeksiyonu sırasında gelişip ve 1 saatten az sürmesi
b) Anjiyografiden birkaç saat sonra gelişip ve 24 saat devam etmesi
c) Hastada aurasız migren (1.1) ya da auralı migren (1.2) özelliklerinin varlığı
D.Başka bir nedene bağlanamaması

AYIRICI TANI
Nedeni belli olsa da, yeni
başlayan tüm başağrılarında
ileri incelemeye gidilmelidir.
Ayırıcı tanı gözden
geçirilmelidir.
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Başlangıcı nedensel bir seyir içerisindedir, başağrısına yol açabilecek
diğer komplikasyonlar ve eş zamanda gelişebilecek tesadüfi durumlar
ayırıcı tanıda gözden geçirilmelidir. Hiperstimülasyon sendromu açısından dikkatli olunmalıdır.

Vasküler Nedenlere Bağlı Başağrıları

Primer başağrısı atakları
Diseksiyon
Hipertansiyon nedenli başağrısı
Haberci başağrısı
Subaraknoid kanama
Enfeksiyon kaynaklı başağrısı
Anestezi ve komplikasyonları
Psikojen nedenli başağrısı

TEDAVI
Girişimsel işlem ilişkili başağrılarına yönelik spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Semptomatik tedavi, ağrı özellikleri, şiddeti ve hasta dikkate alınarak planlanmalıdır. Klasik bir ağrı tedavisi yapılmalıdır. Beraberinde primer başağrıları olması durumunda tedavi, girişimsel işlem
başağrıları kontrol altına alındıktan sonra düzenlenmelidir.

Spesifik bir tedavisi yoktur.

Merkezimizde 226 tanı amaçlı DSA yapılan olgudan 31’i kadın, 19’u
erkek toplam 50 hastada girişimsel işlem sonrası başağrısı yakınması
olmuş, hastalarda girişim dışı başka bir başağrısı nedeni saptanmamıştır. Kadın hasta olmak, primer başağrısı öyküsü, yüksek eğitim düzeyi
risk faktörü olarak belirlenmiştir. Hastaların hiçbirinde ağrı süresi 24
saatten uzun, ağrı ölçeği (VAS) 7’nin üzerinde tesbit edilmemiştir. Ağrı
şiddeti, ağrı deneyimleri dikkate alınarak hastaya göre semptomatik tedavi planlanmıştır. Opioid kullanılmamış, ağrı için herhangi bir girişimsel yöntem uygulanmamıştır. Çoğu hasta parasetamol ya da nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlarla etkin olarak tedavi edilmiştir. Sonuç olarak;
anjiyografi sonrası başağrısı gelişen hastalar öncelikle stabil hale getirilmelidir. Örneğin, hastanın işlem nedeniyle ortaya çıkan anksiyete, kan
basıncı değişikliği, bradikardi, taşikardi, varsa hipoksik durumu düzeltildikten sonra, aşağıdaki algoritma ile tedavi düzenlenmelidir.
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Girişimsel işlem
esanasında veya sonrası
başağrısı gelişti mi?

EVET
Daha önce benzer
başağrısı öyküsü
var mı

EVET

Semptomatik tedavi

Semptomatik
tedaviden fayda
gördü mü?

EVET

Diğer nedenler
dışlandı mı?

EVET

Dışlandı ise
semptomatik tedavi

EVET

Takip

HAYIR

Tekrar değerlendir

Şekil. Girişimsel işlem ilişkili başağrısı tedavi algoritması
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34.a İntrakranial Hipertansiyon
Neşe ÇELEBİSOY1

İntrakranial hipertansiyon ile ilişkili başağrısı
ICHD-III sınıflamasında 7. Grupta yer almaktadır.
Bu grupta yer alan 4 başlık şunlardır:
1. İdiopatik intrakranial hipertansiyon (IIH)
2. Metabolik, toksik veya hormonal nedenlere
sekonder intrakranial hipertansiyon
3. Kromozomal bozukluğa sekonder intrakranial
hipertansiyon
4. Hidrosefaliye sekonder intrakranial hipertansiyon
IIH ile ilişkili başağrısı tanısı ise aşağıdaki kriterlere dayandırılır:

A. C deki kriterleri karşılayan yeni başlangıçlı başağrısı veya mevcut başağrısında artış
B. Aşağıdakilerin her ikisi:
1. IIH tanısı konmuştur
2. BOS basıncı 250 mm su üzerindedir (obez
çocuklarda 280 mm su üzeri)
C. Aşağıdakilerin biri veya her ikisi:
1. Başağrısı IIH ile birlikte gelişmiş veya kötüleşmiştir veya tanı konmasına neden
olmuştur
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi başağrısına eşlik eder:
Pulsatil tinnitus
Papilödem

1
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D. Ağrı başka bir ICHD-3 tanısı ile açıklanamaz IIH uzun yıllar pseudotümör serebri (PTC) ile yaklaşık eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Son
yıllarda ise PTC nin bir şemsiye kavram olduğu ve altta yatan bir neden
saptanan olguların sekonder PTC, altta yatan neden bulunamayan olguların ise primer PTC olguları olarak adlandırılmasının gerektiği ifade
edilmiştir.
Sekonder PTC nedenleri arasında serebral venöz patolojiler, kullanılmakta olan ilaçlar, endokrin hastalıklar, anemi, böbrek yetmezliği ilk
sorgulanması gerekli durumlardır. Primer PTC nin diğer ismi IIH dir. IIH
nedeni net olarak bilinmeyen ve patogenezi halen tartışmalı bir hastalıktır. Tanısı halen Modifiye Dandy kriterleri ile konulmaktadır:
1. Artmış kafa içi basıncı semptom ve bulguları (başağrısı, bulantı, kusma, geçici görme kayıpları, papilödem)
2. Uni-bilateral abdusens paralizisi dışında fokal nörolojik bulgu olmayışı
3. BOS açılış basıncı≥25cm su, BOS içeriği normal
4. Serebral venöz trombozun da dışlandığı normal nörogörüntüleme
bulguları (MRI, BT veya MR venografi)

En sık semptom başağrısı
olup başlangıçta olguların
84%’ünde tanımlanmıştır.

En sık semptom başağrısı olup başlangıçta olguların 84%’ünde tanımlanmıştır. Genellikle frontal, bilateral, basınç şeklinde iken 51% olgu
sabit veya günlük bir başağrısı olarak tanımlar. LP açılış basıncı ile başağrısı şiddeti arasında direkt korelasyon bulunamamıştır. Yatar pozisyonda artan postural başağrısı enderdir. 72% olguda BOS boşaltılması
ile başağrısında hafifleme bildirilmiştir.
Görsel semptomlar 75% olguda bildirilmiştir. En sık tanımlanan geçici görme kaybı atakları olup tek veya her iki gözde saniye-dakikalar
süren görme kaybı ile karakterlidir. Postür değişiklikleri ile uyarılır.
Diplopi uni veya bilateral abdusens paralizisine bağlıdır. Pulsatil tinnitus 50% olguda tanımlanmıştır.

Temel muayene bulguları ise
papilödem ve görme alanı
defektleridir.

Tetkik olarak kontrastlı
MRG tümör, meningeal
infiltrasyon gibi nedenleri,
MR venografi ise venöz
sinüs trombozunu dışlamak
için yapılmalıdır.
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Temel muayene bulguları ise papilödem ve görme alanı defektleridir. Papilödem sıklıkla simetrik, nadiren unilateraldir. Görme alanında kör leke genişlemesi ve periferik defektler erken dönemde görülür,
Santral etkilenmeler ise gecikmiş dönemlerde, tedavisiz olgularda, bazen de fulminan seyirli hastalarda erken dönemde ortaya çıkar. Çok ender olarak III, IV, V, VII ve VIII. kranial sinirler tutulabilir.
Tetkik olarak kontrastlı MRI tümör, meningeal infiltrasyon gibi nedenleri, MR venografi ise venöz sinüs trombozunu dışlamak için yapılmalıdır. Lomber ponksiyonda basınç yüksekliğinin saptanması yanı sıra
BOS un biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik tüm tetkiklerinin yapılması ve patoloji olmadığının ortaya konulması hedeflenir.
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Patofizyolojisinde bugün için BOS emilimine artmış direncin rol aldığı düşünülmektedir. Olguların %90 nında MR larda görülen bilateral
distal transvers sinüs stenozunun etyolojik neden mi, artmış basınca
sekonder mi olduğu net değildir. IIH’li hastalarının %90’ı obezdir. Adipoz dokunun IIH’da endokrin organ benzeri fonksiyon gördüğü düşünülmektedir.
Tedavide öncelikle hastanın kilo vermeye zorlanması gereklidir.
Medikal tedavinin ilk seçeneği asetazolamiddir. Asetazolamidin görme
alanında belirgin iyileşmeye neden olduğu gösterilmiştir. Furosemid tedaviye eklenebilen bir diğer diüretiktir. Bir antiepileptik olan topiramat
bir diğer tedavi seçeneğidir.
Kullanıma girmesi beklenen yeni tedavi seçenekleri de mevcuttur.
Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonisti eksendin-4’ün in
vitro çalışmalarda kafa içi basıncı azalttığı gösterilmiştir. Benzer etki 11beta hidroksistreoid dehidrogenaz tip-1 inhibitörü (AZD4017) ile de
elde edilmiştir.
Medikal tedaviye rağmen görmenin bozulduğu veya baştan itibaren
optik sinir etkilenmesinin mevcut olduğu hastalarda cerrahi tedaviler
gündeme gelebiliz. Optik sinir kılıfı fenestrasyonu (ONSF), BOS diversiyon yöntemleri ve venöz sinüs stentleme etkin girişimsel yöntemlerdir.
Standart medikal tedaviye yanıtsız görmesi hızla bozulan olgularda cerrahiye hazırlık döneminde kısa süreli 1g/g IV metil prednizolon kullanılabilir. Bunun dışında tedavide steroid kullanımının yeri yoktur. Şant
ameliyatları en sık tercih edilen yöntemler olup hem başağrısı hem
görme bozuklukları üzerine etkilidir ancak başarısızlık ve komplikasyon
riski yüksektir. ONSF görsel prognoza olumlu etkili olmakla beraber başağrısına etkisi sınırlıdır. Venöz stentleme ise hem başağrısı hem görsel
prognoza olumlu etkili bulunmakla beraber az da olsa ven perforasyonu ve kanama riskleri akılda tutulmalıdır.

Lomber ponksiyonda
basınç yüksekliğinin
saptanması yanı sıra BOS un
biyokimyasal, mikrobiyolojik
ve sitolojik tüm tetkiklerinin
yapılması ve patoloji
olmadığının ortaya
konulması hedeflenir.

Tedavide öncelikle hastanın
kilo vermeye zorlanması
gereklidir.

Medikal tedavinin ilk
seçeneği asetazolamiddir.

Medikal tedaviye rağmen
görmenin bozulduğu veya
baştan itibaren optik sinir
etkilenmesinin mevcut
olduğu hastalarda cerrahi
tedaviler gündeme gelebilir.

İzlemin ilk ay haftada bir hastalık stabilize oluncaya kadar 2-4 haftada bir, stabilizasyon sonrası 2-3 ayda bir görme alanı ve optik koherans
tomografisi ile yapılması önerilmektedir.
Hastalık süresi bireyseldir. Rekkürens hızı % 40 civarında bildirilmiştir. Kalıcı görme alanı defektleri sık olup % 40 ta ılımlı, % 9 da ciddi görme alanı defektleri ve % 5 te kalıcı görme kaybı gelişmektedir.
Kötü prognostik faktörler olarak erkek cinsiyet, sistemik hipertansiyon, anemi varlığı, genç yaş veya pubertede başlangıç, ileri obezite
veya yakın zamanda kilo alımı, LP de yüksek basınç ve başlangıçta şiddetli papilödem varlığından söz edilmektedir.
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IIH kuşkulu hastaya yaklaşım:

IH?

MR+C ve
MR/BR anjiyografi

Papilödem?

Lomber ponksiyon

Sekonder neden yok

> 25 cm su

< 25 cm su

Eşlikçi hastalıkları ara
Tedavi başla

Venöz trombozantikoagülasyon

Başka tanı düşün

Tedavi:

Görme alanı defekti yok

Asetazolamid
1000-1500 mg/g

Ilımlı görme alanı
defekti

Asetazolamid
1500-4000 mg/g
+topiramat/furosemid

Şiddetli, progressif
görme alan defekti

VP shunt, ONSF,
Venöz stent

Diyet, yakın nöro-oftalmolojik izlem
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34.b İntrakraniyal Hipotansiyon
Başak KARAKURUM GÖKSEL1

GIRIŞ
BOS basınç değişikliğine bağlı baş ağrıları, International Headache Society (IHS)’de damarsal
olmayan intrakranial hastalıklara bağlı başağrısı
grubu içinde sınıflandırılmıştır. Bu grupta düşük
BOS basıncına bağlı baş ağrıları 7.2 alt başlığında
incelenmektedir.

7.2.DÜŞÜK BOS BASINCINA BAĞLI
BAŞAĞRISI
Araknoid membranda ve/veya spinal sinirin kök
çıkışındaki dural yırtığa bağlı ortaya çıkan BOS
göllenmesi ile karakterize, BOS basıncının <60
mm H2O olduğu klinik tablodur.
Tanı kriterleri tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Düşük BOS basıncına bağlı baş ağrıları ICHD-3 tanı kriterleri
7.2. Düşük BOS basıncına bağlı baş ağrıları
A. C’deki kriterleri karşılayan başağrısı
B. Aşağıdakilerden biri veya ikisi
BOS basıncı <60 cm H2O
Görüntüleme yöntemleri ile BOS göllenmesinin kanıtları
C. Başağrısı ile BOS göllenmesi veya düşük BOS basıncı oluşumu arasında zamansal ilişkisi vardır
D. Başağrısı ICHD-3’teki diğer başağrısı tanılarını karşılamaz.

7.2.1. POST-DURAL PONKSİYON Başağrısı
7.2.2. BOS FİSTÜL Başağrısı
7.2.3. SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON

7.2.1.Post-Dural Ponksiyon Başağrısı
(PDBA)
Epidural anesteziye bağlı dural yırtık riski %1,5’tir.
Dural yırtık olanların %52’sinde post-dural başağrısı gelişmektedir.

1
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PDBA önceden başağrısı bulunanlarda, kadınlarda, gençlerde ve zayıf kişilerde daha sık
ortaya çıkmaktadır. PDBA işlem sonrası 1-7 gün
arası ortaya çıkabilir (12 güne kadar tanımlanmıştır). Genellikle başağrısı işlemden sonraki
1–7 gün içinde düzelir.
PDBA önlemek için risk faktörlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar aşağıda verilmektedir.

Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr., Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
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1-Ekipman ilişkili faktörler
İğnenin tipi: Atravmatik iğnelerle PDBA gelişme riski daha azdır. Quincke (travmatik) tipi iğne
ile risk %24-36, Sprotle tip iğne ile %12, Whitacre tipi iğne ile %3’tür. Atravmatik iğnelerin dezavantajları ise deriyi fazla yırtmaları, pahalı ve
ulaşımı güç olmalarıdır.
İğnenin kalınlığı: İğnenin kalınlığı arttıkça
PDBA riski artar. Epidural işlem için 25-27 g, tanısal amaçlı 20-22 g iğne önerilmektedir.
2- Prosedür ilişkili faktörler

İğnenin girişi longitudinal aksa paralel olursa
girişte daha az yırtık olmaktadır. Dikey girişlerde,
paralel girilenlere göre 3 kat fazla dural yırtık ve
PDBA olmaktadır.
PDBA riski iğnenin koruma mili olmadan çekilince %16,3 koruma mili ile çekilince %5’tir.
PDBA gelişiminde hekimin deneyimi de önemlidir.
*PDBA’da semptomlar ve tedavi spontan intrakranial hipotansiyon ile benzer olup, bu bölümde bahsedilecektir. PDBA ICHD-3 tanı kriterleri Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Post-dural ponksiyon başağrısı ICHD-3 tanı kriterleri
7.2.1. Post-dural ponksiyon başağrısı
A. 7.2 kriterlerini karşılayan düşük BOS basıncına bağlı başağrısı ve C’deki kriterleri karşılaması
B. Dural ponksiyon öyküsü
C. Başağrısının, dural ponksiyondan sonraki 5 gün içinde ortaya çıkması
D. Başağrısı ICHD-3’teki diğer başağrısı tanılarını karşılamaz

7.2.2. Bos Fistül Başağrısı
Başağrısı özellikleri, düşük BOS basıncı başağrısına benzemekte olup, BOS göllenmesine yol açabilecek bir prosedür veya travma öyküsü vardır.

BOS fistülü spontan düzelir veya epidural kan
yaması ile tedavi edilir. Travmalarda cerrahi tedavi gerekebilir. BOS fistül başağrısı ICHD-3 tanı
kriterleri Tablo 3’te özetlenmiştir

Tablo 3. BOS fistül başağrısı ICHD-3 tanı kriterleri
7.2.2. BOS fistül başağrısı
A. 7.2 kriterlerini karşılayan düşük BOS basıncına bağlı başağrısı ve C’deki kriterleri karşılaması
B. Persistan BOS göllenmesine yol açabilecek bir prosedür veya travma öyküsü
C. Başağrısı ile BOS göllenmesi veya düşük BOS basıncı oluşumu arasında zamansal ilişkisi vardır.
D. Başağrısı ICHD-3’teki diğer başağrısı tanılarını karşılamaz

7.2.3. Spontan (İdiyopatik) Düşük
Bos Basıncına Bağlı Başağrısı
Prevalansı 2–5/100.000 olarak bildirilmektedir.
Semptomlar sıklıkla 4-5. dekadda başlar. Kadın/Erkek oranı 2/1 olarak bildirilmektedir.

ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
SIH’ın etiyoloji ve patogenezine ilişkin bazı teoriler mevcuttur.
SIH’da araknoid membranda ve/veya spinal
sinirin kök çıkışındaki dural yırtığa bağlı olarak
BOS göllenmesi ortaya çıkmaktadır. BOS göllen-
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mesi nedeniyle BOS aralığının hidrodinamiği ve
beynin BOS içinde yüzebilmesi bozulur. Bunun
sonucunda beyin posterior fossadan aşağı doğru sarkar ve bu olay beyin sapının basıya uğramasına ve serebellar tonsillerin aşağı doğru
sarkmasına yol açar. Hasta dik pozisyona geçince
bu sarkma beyin sapını ve ağrıya duyarlı yapıları
komprese eder. Subdural mesafede köprü venlerin traksiyonu serebrum konveksitesi üzerinde
ve/veya tentorium ve/veya beyin sapının çevresinde subdural hematoma neden olabilir.
Hastaların bir kısmında BOS basıncı normaldir. Bu nedenle “BOS hacminde azalma teorisi”
BOS basıncında azalma teorisinden daha anlamlı hale gelmiştir. Hastaların %50’sinde kalça üstüne düşme, ani dönme veya gerinme, cinsel ilişki,
hapşırık veya öksürük, egzersiz, raketli sporlarda
zorlanma gibi minör travmalar olabilir. Bu hastalarda altta yatan konnektif doku hastalığı ve
genetik faktörler rol oynayabilir.

KLİNİK ÖZELLİKLER
SIH’ın en sık görülen tipik özelliği ortostatik-postural başağrısıdır. Bu ağrı hastanın başı kalbinden yüksek pozisyona geldiğinde, oturduğunda,
ayaktayken saniyeler veya dakikalar içinde başlar. Yatıp dinlenince genelde 30 dakika içinde
düzelir.
Başağrısının başlangıç paterni genellikle akut
değil, progresif seyirlidir. Ancak akut başlangıçlı,
gök gürültüsü tipinde olgular da bildirilmiştir.
Başağrısı (BA) genellikle diffüzdür, zonklayıcı
olabilir, fronto-temporal veya oksipital bölgede
lokalizedir, genellikle bilateraldir nadiren unilateral olabilir.
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Başlangıç semptomları kohlea-vestibüler
semptomlar (tinnitus, hipoakuzi, kafada gariplik
hissi) olabilir. Bu semptomlar %10-50 arasında
bildirilmektedir. Sersemlik, baş dönmesi, bulantı
ve daha az sıklıkla fotofobi, fonofobi olabilir.
Diğer semptomlar beynin aşağıya doğru yer
değiştirmesi ve gagalaşmasına bağlıdır. İzole
veya multipl kranial sinir felçleri olabilir. 2, 3, 4,
5, 6, 7 (motor ve chorda tympani), 8 ve 9. sinir
etkilenmeleri rapor edilmiştir. Beyin sapının basıncı veya tentoriumdan herniasyonu ile stupor,
koma veya parkinsonizm olabilir. Az sayıda hastada ataksi, serebellar hemoraji, demans, interskapular ağrı, kuadripleji, üst ekstremitede radiküler semptomlar ve galaktore gözlenebilir.

TANI
Tanıda öykü, fizik muayene ve MRG incelemesi esastır. Genellikle nörolojik ve fizik muayene
normaldir. Nörolojik bulgu ve semptomlar beyin
gagalaşması, subdural kolleksiyon veya kanama,
posterior fossa subdural kanamasına bağlı ortaya çıkabilir.
Ayırıcı tanıda primer baş ağrılarından; yeni
günlük süreğen başağrısı, kronik migren ve kronik gerilim tipi başağrısı, primer öksürük başağrısı, primer egzersiz başağrısı, primer seksüel
aktivite ilişkili başağrısı, primer gök gürültüsü
başağrısı servikojenik başağrısı, reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu, arteriyel
akla gelmelidir.
Diğer ortostatik semptomlarla prezente olan
hastalarda ayırıcı tanıda persistent postural algısal dizziness, postural ortostatik taşikardi sendromu dışlanmalıdır.

Başağrısı daha çok zonklayıcı karakterdedir
ancak sıkıştırıcı vasıfta veya baş-boyun çekilme
hissi şeklinde de olabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme
(MRG)

Nadiren egzersiz BA, gün sonunda ortaya çıkan BA, paradoksal BA, kronik günlük BA, ani gök
gürültüsü BA şeklinde olabilir. BOS kaçağı aralıklı
oluyorsa başağrısı haftalar-aylar-yıllar gibi aralıklarla ortaya çıkabilir.

Beyin MRG’de görülebilecek bulgular

Majör tanısal inceleme kontrastlı beyin MRG’dir.
1. Serebral venöz sistem ilişkili bulgular
1a. Pakimeningeal tutulum %85 oranında
görülür (Resim 1). Subdural zondaki küçük, ince,
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dilate kan damarlarının kontrastlanması ile ortaya çıkar. Patolojisi fibrokollojenöz proliferasyon
olup inflamasyon yoktur. Kontrast tutulumu: diffüz, nodüler olmayan, supra ve infratentoriyal
kompartmanları tutacak şekildedir. SIH’lı hasta-

larda MRG’de pakimeningeal tutulumun olmadığı olgular da bildirilmiştir.
1b. Venöz yapıların belirginleşmesi ve konjesyonuna ait bulgular %60-70 oranında gözlenir
(resim2).

Resim1. Pakimeningeal kontrast tutulumu

Resim2. Venöz yapıların belirginleşmesi ve konjensyona ait bulgular Sagital sinüsde distansiyon

1c. Hipofizer hiperemi %60-70 oranında gözlenir (Resim 3). Hipofizer hiperemi dural ve epidural
venöz sinüslerin hiperemisi ile karakterizedir.

383

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

2. Beyin aşağı yer değiştirmesi ile ilgili bulgular (Resim 4,5)

Resim3. Hipofizer hiperemi

Resim4. Beyin dokusunun sarkması-aşağı doğru yer değiştirmesi

Resim5. Akkiz tonsiller ektopi (Chiari I taklit eder)
384
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2a. Midbrain-pons açısının kapanması
2b. Galen veni ve straight sinus arasındaki
açının daralması
2c. Pons düzleşmesi
2d. Tonsillar herniasyon Chiari 1’i taklit edebilir
2b. Posterior fossa kalabalıklaşması
3- Komplikasyonlar
Subdural sıvı toplanması, higroma, hematom %60-70 oranında saptanır. İntrakranial BOS
komponentinin artması ile subdural higroma,
köprü venlerin yırtılması veya dilate ince duvarlı
kan damarlarının yırtılması ile subdural kanama
ortaya çıkabilir.

Spinal MRG
Konvansiyonel T2 ağırlıklı spinal MRG, noninvaziv bir görüntüleme tekniğidir ve IV veya intratekal kontrast uygulaması gerektirmez. Bu tetkikte
intrakraniyal hipotansiyonu düşündürecek bulgular;
1- Epidural BOS göllenmesi (dural yırtıklardan sızıntıdan ekstravaze BOS)
2- Meningeal divertiküller
3- Epidural ve intradural venlerin genişlemesi
4- Dural kontrastlanma
Yüksek servikal alanlarda retrospinal BOS
toplanması sık görülen bir bulgudur ancak yanlış
lokalizasyon işaretidir ve varlığı dural yırtıkların
yerini göstermez.
Tedaviden sonra tüm MRG bulgularının düzelmesi 3-6 ayı bulabilir.

BOS incelemesi
Tanı için LP yol gösterir. LP’ de BOS basıncı<60
mm BOS olması tanısaldır. Hastalığın tanınması,
nöro-görüntüleme yöntemlerinin duyarlılığının
artması ile veriler arttıkça hastaların %65’lere
varan oranlarda BOS basıncı 60 mm BOS üstünde olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle BOS basıncı>60 mm BOS olan hastalarda SIH dışlanamaz.
BOS basıncı ile hastalık süresi arasında pozitif bir
korelasyon olduğu görülmüştür.
BOS incelemesi genellikle normaldir ancak
dilate meningeal damarların geçirgenliğinin artmasına bağlı olarak lenfositoz ve yüksek protein
içeriği olabilir.
Viral, bakteriyel, karsinamatöz menenjit,
sarkoidoz ve diğer otoimmün hastalıklar ayırıcı
tanıda akla gelmelidir. BOS kültürü ve VDRL bakılmalıdır.

Radyonükleotit sisternografi
Radyonüklid sisternografi, miyelografiler sonrası
kullanımı azalsa da bir dönem yaygın olarak kullanılmıştır. 1, 2, 4 ve 24 saatte ve bazen 48 saatte
çekim yapılır. Doğrudan veya dolaylı kanıtlar olabilir. Doğrudan kanıt, sızıntı bölgelerinin yakınındaki paratekal bölgelerde artan radyoaktivitedir.
Dolaylı kanıtlar, serebral konveksiteler üzerindeki aktivitenin azlığını ve radyoaktivitenin genellikle yayılmadığını öngören böbrek ve mesanedeki erken radyoaktivitedir. En büyük dezavantaj
radyonüklid sisternografinin optimal olmayan
uzaysal ve zamansal çözünürlüğü ve 1/3 hastada BOS göllenmesini gösterememesidir. Avantajı
ise son derece yavaş akışlı BOS sızıntıları olan bireylerde yardımcı olabilecek daha uzun tarama
süresidir.
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Miyelografi
İnce kesitli BT veya MR miyelografide göllenmenin tespiti radionükleotid tetkikin yerine geçebilmektedir.
İntratekal gadolinyumla yapılan MR miyelografi spinal BOS sızıntılarının tespitinde fayda
sağlayabilir. Gadolinyumun intratekal uygulamasınının ardından T1 ağırlıklı spinal MRG yönteminin BT miyelografiye kıyasla spinal BOS sızıntıları
için tespit oranı daha fazladır. Bu işlemde hasta
prone (ventral disk ilişkili göllenme için) veya

dekübit (rüptüre meningeal divertikül için) pozisyonda bekletilir. Ancak gadolinyum kontrast
maddesi intratekal kullanım için onaylanmamıştır. Bu nedenle BT-miyelografi en çok tercih
edilen ve uygulanan yöntemdir. Sızıntı alanını
göstermesi yanında kalsifiye disk protruzyonları
veya osteofitleri de gösterir. BT miyelografinin
zayıf yönleri ise invaziv olması ve hastanın radyasyona maruz kalmasıdır.
Spontan (idiopatik) düşük BOS basıncına
bağlı başağrısı ICHD-3 tanı kriterleri Tablo 4’te
özetlenmiştir

Tablo 4. Spontan intrakraniyal hipotansiyon başağrısı
7.2.3. Spontan intrakraniyal hipotansiyon başağrısı
A. 7.2 kriterlerini karşılayan düşük BOS basıncına bağlı başağrısı ve C’deki kriterleri karşılaması
B. BOS göllenmesine neden olacak herhangi bir prosedür veya travma öyküsü olmaması
C. Başağrısı ile BOS göllenmesi veya düşük BOS basıncı oluşumu arasında zamansal ilişkisi vardır
D. Başağrısı ICHD-3’teki diğer başağrısı tanılarını karşılamaz

Dijital Konvansiyonel Miyelografi.
Floroskopik kılavuzlu bir lomber ponksiyon
ve bir kontrast maddenin intratekal enjeksiyonunu gerektirir. İntratekal enjeksiyondan sonra
işlem masası baş aşağı yatırılır, böylece kontrast
maddenin dural defektlerden ekstravazasyonu
gerçek zamanlı olarak gösterilebilir. Dijital konvansiyonel miyelografisinin en büyük avantajı,
yüksek akışlı (veya hızlı akışlı) BOS sızıntılarının
tespitini sağlamasıdır. Ancak, hasta kooperasyonunu gerektirir ve nispeten invaziv bir tekniktir.

TEDAVİ
Tedavide amaç BOS göllenmesini durdurmak,
BOS volümünü düzenlemek, beynin tekrar BOS
içinde yüzmesini sağlamak olmalıdır.

Konservatif tedavi
1. Mutlak yatak istirahati: Yatak istirahati sırasında hastanın yataktan hiç kalkmaması,
başını ve boynunu dahi hareket ettirmemesi
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gerekmektedir Böylece dural membran defektine karşı olan hidrostatik basınç azalır.
Her ne kadar bu yöntem epidural anesteziye
bağlı post-dural ponksiyon başağrısında çok
etkin olsa da SIH’da daha az etkili bir yöntemdir. Bu farklılık muhtemelen dural defektin
daha geniş ve düzensiz olmasına, uzun süredir var olmasına ve/veya altta yatan dural
defekte bağlı olabilir. Yine de yatak istirahatı
ilk tercih olmalı ve özellikle komplike olmayan hastalarda mutlaka denenmelidir. Mutlak yatak istirahatı hastaların %28’ inde fayda
sağlamaktadır.
2. Metilksantin deriveleri (kafein ve teofilin vs):
Adenozin reseptörlerini bloke ederek serebral vazokonstriksiyon yaparak BOS göllenmesine bağlı serebral vazodilatasyonun etkisini
yok edebilir. Na-K pompasını stimüle ederek BOS üretimini arttırabilir. Hafif veya orta
vakalarda semptomatik fayda sağlayabilir.
Ancak genellikle pek çok çalışma bu etkinin
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geçici olduğu, epidural kan yaması (EKY) yapılmasını azaltmadığı yönündedir.

Epidural kan yaması
Komplikasyonlu durumlarda veya yatak istirahatine yanıt vermeyen olgularda epidural kan yaması (EKY) yöntemi uygulanmalıdır. EKY, 10-20
mL hastanın kendi kanının epidural aralığa verilmesiyle karakterize bir yöntemdir. EKY ile dural
tamponat oluşur, kan-BOS akımı yavaşlar, BOS
volüm artışı olur ve BOS absorbsiyonu artar.
Hasta işlemden sonra 1-2 saat yatar pozisyonda kalmalıdır. Yatar pozisyonda, kan ürünleri
kitle etkisi yapıp basıncı yükseltir, dural yırtığın
üzerine yapışarak basıncı arttırır. EKY yapıldıktan sonra kan daha çok kraniyale olmak üzere
hareket eder. Özellikle servikal ve torakal dural
hasar düşünülüyorsa hasta Trendelenburg pozisyonunda bir süre bekletilmelidir
Hastaların 1/3’i 10-20 cc’lik epidural kan yaması tedavisinden fayda görür. Hasta rahatlamıyorsa daha yüksek volümler düşünülmelidir
(100 mL’ye kadar). EKY ile başağrısı düzelmediyse 5 gün sonra tekrarlanabilir. İlk EKY hastaların
%65 inde faydalı olmaktadır. Kan volümü arttıkça tedavinin etkinliği artmaktadır.
Dural yırtık bölgesi bulunamadıysa, kör yamanın kaçak bölgesi veya yakınına yapılan yama
kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Serviko-torasik
ve lomber bölgede en az iki ayrı yere EKY uygulaması yapılarak, iyi sonuçlar alındığı gösterilmiştir.

EKY’nın komplikasyonları nadir olmakla beraber işleme bağlı enfeksiyon (lokal veya menenjit), araknoidit, spinal epidural hematom gelişimi, paraspinal/radiküler/ligamentlerde ağrı,
tekrar dural yırtık ve sinüs trombozu olabilir.
Floroskopik girişimler komplikasyonu azaltmaktadır. EKY ile verilen kanın subaraknoid aralığa
geçmesi hastaların %8,5’unda bildirilmiştir. Bu
durum genellikle nörolojik bir sekelle sonuçlanmamıştır.
İntratekal salin veya fibrin, EKY tedavisi yetersiz olduğunda kullanılabilir.

Cerrahi tedavi
Semptomlar çok şiddetliyse, göllenmenin lokalizasyonu saptandıysa, büyük ve kalıcı göllenmeler varsa uygulanabilir. Köpük-jel ve fibrin ile
küçük yırtıklar tamir edilebilir. Kompleks divertiküllerde sütür ligasyonu ve klipleme yapılabilir.
Çoğu hastada subdural hematom ve higroma
epidural kan yamasından fayda görür. Hematom
fizyolojik olarak reabzorbe olabilir. Diğer durumlarda subdural hematomda standart nörocerrahi yöntemleri uygulanmalıdır.
Tedavi algoritması tablo 5 de verilmiştir.

PROGNOZ
SIH altta yatan bir konnektif doku hastalığına
bağlı değilse, rekürens beklenen bir durum olmamakla beraber, %10 hastada raporlanmıştır.
Bazı hastalarda %2 oranında rebound intrakranial hipertansiyon veya dural sinüs trombozu
gelişebilir.

387

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Tablo: 5: Spontan düşük BOS basıncına bağlı başağrısı tedavi algoritması
SPONTAN DÜŞÜK BOS
BASINCINA BAĞLI BAŞ
AĞRISI KLİNİK BULGULARI

Kontrastlı beyin ve spinal MR

intrakraniyal hipotansiyon bulguları
yoksa

intrakraniyal hipotansiyon bulguları
varsa

Mutfakta yatak istirahati
Kör yama

CT veya MR myelografi veya
sisternografi ile kaçak yeri tespiti

LP ile basınç ölçümü

Normal
CT veya MR myelografi veya
sisternografi ile kaçak yeri tespiti

Fayda yok
CERRAHİ TAMİR
Fayda yok
TEKRARLAYAN KAN YAMASI

Fayda yok
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Düşük bos basıncı <60 cm H2O
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Kötü prognoza işaret eden bulgular;
Yaygın, birçok seviyede spinal BOS göllenmesi varsa, konnektif doku hastalığı mevcutsa
prognozun daha kötü olabileceği düşünülebilir.
Ayrıca subdural hematom subdural higromadan, spontan intrakranial ise post-dural hipotansiyondan daha kötü prognozludur.
Ağır kaldırma, gerilme gibi olaylardan ne
kadar süre kaçınılacağı sorusunun yanıtı net olmamakla beraber hastalara baş ağrılarını çok iyi
takip etmeleri ve başağrısının başlaması durumunda tekrar değerlendirilmesi gerektiği öğretilmelidir
Klinik tecrübelerimiz intrakranial hipotansiyonda en önemli tanı yönteminin anamnez olduğunu, başağrısı ile başvuran hastalarda postural
özelliğin sorgulanması ve bu tanıdan şüphelenilenlerde MR incelemesinin kontrastlı yapılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca PDBA’nın
spontan olgulara göre mutlak yatak istirahatına
daha iyi yanıt verdiği, spontan intrakraniyal hipotansiyon hastalarında tekrarlayan kan yamaları gerekebileceği ve EKY işleminin ehil ellerde
yapılması gerektiği gözlemlenmiştir.
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Non Enfeksiyöz İnflamatuar
34.c İntrakranyal Hastalıklara Bağlı
Başağrıları
Gülnur TEKGÖL UZUNER1

GIRIŞ
Uluslararası Başağrısı Derneği’nin başağrısı sınıflandırması alt komitesi (ICHD-III) santral sinir sisteminin inflamatuar hastalıklarından etkilenen hastalarda ikincil baş ağrılarının ortaya
çıkabileceğini kabul ederek, bunları infeksiyöz
olmayan inflamatuvar hastalığa bağlanan baş
ağrıları (7.3) arasında sınıflandırmıştır. Bu grupta
başağrıları beş ana bozuklukta ortaya çıkabilir:
1. Nörosarkoidoz,
2. Aseptik (bulaşıcı olmayan) menenjit,
3. Diğer bulaşıcı olmayan inflamatuvar hastalığa bağlanan başağrısı,
4. Lenfositik hipofizit,
5. Geçici başağrısı ve BOS lenfositozlu nörolojik defisit sendromu (HaNDL- BaLND).
Bu hastalıklarda başağrısı tipi, sıklıkla serebral tutulumun doğasına bağlıdır ve altta yatan
hastalıklar içinde ve arasında değişiklik gösterir.
Aseptik menenjit ve lenfositik hipofizitte başağrısının önde gelen semptom olabileceğini akılda
tutmak gerekir.

NÖROSARKOIDOZ
Tanım ve Klinik
Deri bulguları sarkomaya benzediği için 19. Yüzyılın sonlarında sarkoid olarak adlandırılan sar1
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koidoz, günümüzde tipik olarak akciğerleri, deriyi ve lenf düğümlerini tutan, sinir sisteminin
herhangi bir bölümünü etkileyebilen, etkilenen
organlarda kazeifiye olmayan granülomlarla karakterize, nedeni bilinmeyen immün aracılı multisistemik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
Sarkoidozda nörolojik komplikasyonlar nadirdir
ve oldukça değişkendir. Sinir sistemini tutulumu
olduğunda nörosarkoidoz olarak adlandırılır.
Nörosarkoidoz patolojik olarak, aktive
makrofajların kümelerinden ve T lenfositlerle
çevrili diğer epiteloid hücrelerden oluşan nekrotizan olmayan granülomların varlığı ile karakterize edilir. Leptomeninkslerin granülomatöz
iltihabı, Virchow-Robin boşlukları aracılığıyla
beyne ve omuriliğe uzanır. Beynin tabanındaki
perivasküler boşluklar, kısmen bazal meninksler,
kraniyal sinirler ve hipotalamik-hipofiz yapıları merkezi sinir sistemi (MSS) sarkoidozundaki
tutulum bölgeleridir. Tümör nekroz faktörü gibi
proinflamatuar sitokinlerin salınımı (TNF alfa),
sinir sistemindeki inflamasyonun patogenezinde
de rol oynar.
Nörolojik tutulum (nörosarkoidoz) vakaların
yaklaşık %5-26’sında meydana gelir. Sistemik
sarkoidozu olan ve nörolojik semptomu olmayan vakaların %15 kadarında otopside nörosarkoidoz kanıtı bulunmuştur.

Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

Nörosarkoidoz; kraniyal nöropati (yüz felci, optik sinir veya diğer
kraniyal sinir tutulumu), periferik nöropati ve hipotalamo- hipofizer
disfonksiyon, menenjit, myelopati, başağrısı ve nöbetler, inme ve serebral venöz tromboz gibi serebrovasküler hastalıklar, kognitif disfonksiyon ve nöropsikiyatrik semptomlar gibi hem merkezi hem de periferik
sinir sistemi tutulumunu içeren pek çok klinik tabloya yol açabilir. En sık
nörolojik belirtileri kranial nöropatiler (özellikle fasial siniri içeren) ve
aseptik menenjittir.
Başağrısı nörosarkoidozisin en yaygın nörolojik semptomlarından
birisidir. Özel bir başağrısı tipi yoktur. Farklı başağrısı türleri gözlemlenebilir ve başağrısı özellikleri, serebral tutulumun doğasına bağlıdır.
İzole supratentoryal tümör benzeri lezyonları olan hastalarda bulantı
ve görme bozuklukları ile birlikte frontalden yayılan inatçı oksipital ağrı
bildirilmiştir. Leptomeningeal tutulumun tipik semptomu; papilödemle ilişkili olsun veya olmasın, yaygın veya bifrontal ağrıdır. Başağrısının
diğer formları, trigeminal veya optik sinir tutulumu ile ilişkili olabilir;
migren ve ağrılı oftalmoplejide bildirilmiştir.

Tanı kriterleri

Başağrısı nörosarkoidozun
en sık nörolojik
semptomlarından biridir.

Farklı başağrısı türleri
gözlemlenebilir ve serebral
tutulumun doğasına
bağlıdır.

A. C ölçütünü karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Nörosarkoidozis tanısı konmuştur
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilmiş olan nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı nörosarkoidozis başlangıcı ile zamansal ilişki içerisinde
gelişmiştir
2. Aşağıdakilerden birisi veya ikisi:
a) Başağrısı nörosarkoidozisin kötüleşmesi koşutunda anlamlı biçimde kötüleşmiştir
b) Başağrısı nörosarkoidozisin iyileşmesi koşutunda anlamlı biçimde iyileşmiştir
3. Başağrısına bir veya daha çok kraniyal sinir felci eşlik eder
D. Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.

Tanı
Önceden sistemik hastalık öyküsü olmayanlarda nörosarkoidoz tanısı
koymak oldukça zordur ve genellikle histopatolojik doğrulama gerektirir. Tek başına nörolojik tabloya veya destekleyici sistemik sarkoidoz
bulgularının yokluğunda kortikosteroid yanıtına güvenmek; lenfoma,
kriptokokoz ve tüberküloz gibi klinik veya radyografik taklitçilerin atlanmasına ve nörosarkoidozun yanlış teşhisine neden olabilir.
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En yaygın olarak kabul edilen tanı kriterleri nörosarkoidozu; histopatolojik doğrulaması
olduğunda kesin, sistemik sarkoidoz kanıtı ile
nörolojik inflamasyon mevcut olduğunda ve
klinik sunum tipik olduğunda ancak başka kriter olmadığında mümkün olarak sınıflandırır.
Bu arada diğer olası etiyolojilerin dışlanması
da önerilir. Tanı; Kveim testinin (FDA tarafından
onaylanmamıştır ve enfeksiyon riski nedeniyle
ABD’nde artık kullanılmamaktadır) hariç tutulmasını ve yüksek çözünürlüklü BT ve bronkoalveolar lavajda 3.5’ten büyük CD4/CD8 oranının
dahil edilmesini içerir.
Santral sinir sistemi (SSS) bulguları olan hastalarda, tercih edilen ilk tanı yöntemi kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’ dir.
Nörosarkoidoz, radyografik görünümü intraparankimal tümör benzeri bir kitleden nonspesifik
periventriküler beyaz cevher lezyonlarına kadar
değişebildiğinden, MRG’de sıklıkla “büyük taklitçi” olarak anılır. Meningeal tutulum yaygındır. Menenjioma benzer fokal dural kalınlaşma, yaygın
pakimeningeal tutulum ve bazal veya yaygın olabilen leptomeningeal hastalık gibi çeşitli şekillerde
ortaya çıkabilir. Şiddetli meningeal inflamasyon ile
hidrosefali gelişebilir. Nöroendokrin yapıların spesifik tutulumu, hipofiz sapı ve/veya hipotalamusta kalınlaşma ve kontrastlanma olarak görülebilir.
Parankimal beyin ve omurilik lezyonları, kitle benzeri görünümlere ek olarak, nodüler meningeal
kalınlaşma ile birlikte yamalı veya yoğun infiltrasyon şeklinde görülebilir. Omurilikte nöromyelitis
optika spektrum hastalığı (NMOSD) benzeri uzun
segment tutulumu yapabilir.
Beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi, inflamasyon kanıtı sağlayabilen ve diğer olası etiyolojileri
dışlayabilen başka bir tanı aracıdır. BOS anormallikleri SSS sarkoidozu için spesifik olmasa da,
etkilenen hastaların çoğunda yüksek protein (en
yaygın), mononükleer pleositoz veya oligoklonal
bant pozitifliği veya artmış IgG indeksi bulgularından en az biri saptanır. Düşük BOS glukozu da
görülebilir. Hastaların üçte birinde, kontrast tutan MRG lezyonları veya tanısal beyin biyopsisi
392

varlığında bile BOS normal olabilir. Diğer önemli
BOS çalışmaları, maligniteyi değerlendirmek için
sitoloji ve çeşitli enfeksiyonları dışlamak için kültürler, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve antikor titrelerini içerir.

Sistemik değerlendirme
Nörosarkoidozdan şüphelenilen ve önceden
sistemik tutulum öyküsü olmayan hastalar için,
biyopsi veya sistemik hastalığı destekleyen diğer
bulgular için dikkatli bir araştırma yapılmalıdır.
Tek bir laboratuvar veya görüntüleme çalışması kesin olarak sarkoidozu göstermez. Serum
anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) seviyeleri hala yaygın olarak kullanılmakta ve orijinal
tanı kriterlerinin bir parçası olmakla birlikte,
sarkoidoz tanısı için ne spesifik ne de yeterince
duyarlıdır ve genetik polimorfizmlerden etkilenebilir. İnterlökin-2 reseptör seviyeleri, hastalık
aktivitesi ile korele olan potansiyel bir serolojik
belirteçtir. Bununla birlikte, lösemi, lenfoma ve
diğer immün aracılı bozukluklarda da yüksek seviyelerde görülebileceğinden, ilk tanı değerlendirmesindeki değeri hala bilinmemektedir.
Rutin kan tetkikleri yanısıra saflaştırılmış protein türevi (PPD) testi, batın BT , solunum fonksiyon testleri ve yüksek çözünürlüklü toraks BT
ve yarık lamba muayenesi ile oftalmolojik değerlendirme yapılmalıdır. Patoloji olmasa bile konjonktival biyopsi de düşünülebilir. Karakteristik
pulmoner lezyonları veya intratorasik lenfadenopatisi olan hastalarda, endobronşiyal ultrason
eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu umut
verici yeni bir yöntemdir. İlk tarama testleri sistemik hastalık kanıtlarını ortaya çıkarmaz ise,
tüm vücut florodeoksiglukoz pozitron emisyon
tomografisi (FDG-PET) taraması ile daha fazla
değerlendirme yapılması düşünülmelidir. Belgelenmiş sistemik hastalığı olan çoğu hasta için
SSS biyopsisi gerekli değildir. Bununla birlikte,
izole SSS tutulumu olanlarda, etkilenen bölgenin
doku biyopsisi genellikle nörosarkoidoz teşhisinde son ve en kesin adımdır ve ancak sistemik
hastalığı aramak için gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra düşünülmelidir.

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

Tedavi
Nörosarkoidoz için günümüzde kesin bir tedavi bulunmamakla birlikte,
tedavinin hedefleri; devam eden inflamasyonu durdurmak, hastalığın
kötüleşmesini önlemek ve mümkünse immünosupresif tedavi kullanarak nörolojik fonksiyonu eski haline getirmektir. Kortikosteroidler tedavide ilk seçenektir. Ciddi MSS bulguları olan hastalarda pulse kortikosteroid kullanımı veya sitotoksik ajanlarla kombinasyon tedavileri erken
dönemde düşünülmelidir. Nörosarkoidoz için kullanılan sitotoksik ajanlardan TNF alfa antagonistleri (infliximab ve adalimumab) en yeni ve en
umut verici olanlardır. Mikofenolat mofetil, metotreksat ve azatioprin,
düşünülebilecek diğer konvansiyonel ajanlardır. Radyasyon tedavisinin,
özellikle hipofiz disfonksiyonu olanlarda, dirençli nörosarkoidoz vakalarında yardımcı olduğu bildirilmiştir.

Tedavide kortikosteroidler,
TNF alfa antagonistleri ve
immünosupresif ajanlar
tercih edilir.

Yorum
Nörosarkoidozu olan hastalarda başağrısının farklı klinik özelliklere
sahip olabileceğini akılda bulundurmalıyız. Nörosarkoidozun düşük
prevalanslı bir hastalık olması nedeniyle, “nörosarkoidoza atfedilen başağrısı” tanısı çok zor olmaya devam etmektedir. Bu, özellikle sistemik
sarkoidoz kanıtı olmayan hastalarda veya başağrısının primer başağrısı
sendromunu taklit edebileceği ve doğru tanıyı geciktirme riskinin yüksek olduğu hastalarda geçerlidir. Başağrısı ile başvuran ve sistemik sarkoidozdan yakınan veya klinik bulgularına göre izole nörosarkoidozdan
şüphelenilen hastalarda ayrıntılı bir beyin görüntüleme çalışması ve
BOS değerlendirmesi gereklidir. Sistemik sarkoidoz bulguları olmayan
hastalarda kesin tanı için biyopsi önerilmektedir.

ASEPTIK MENENJITE BAĞLI BAŞAĞRISI
Tanım
Aseptik menenjit; enfeksiyöz süreçlerle ilişkili olmayan meningeal
inflamasyon olarak tanımlanır. Aseptik menenjit etyolojilerine göre;
a) ilaca bağlı aseptik menenjit; b) tekrarlayan aseptik menenjit (Mollaret menenjiti); c) meningeal tutulumu olan sistemik hastalıklar [Sarkoidoz, Behçet hastalığı, Sjögren sendromu, SLE ve granulomatozisli polianjiitis ( eski adı Wegener granulomatozisi)]; ve d) neoplastik menenjit
(meme ca, akciğer ca, melanoma, lenfoma, lösemi) olarak sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda tanı yöntemlerindeki iyileşmelere rağmen vakaların üçte ikisi hala idiopatiktir.
İlaca bağlı aseptik menenjit, nadir görülen kendine özgü bir olaydır
ve şimdiye kadar bildirilen birçok vakada uzun tanı gecikmesinden yola
çıkılarak kafa karıştırıcı bir tablodur denilebilir. Vakaların önemli bir kısmı, ancak birkaç akut, kendi kendine düzelen, belgelenmemiş menenjit
atakları meydana geldikten sonra teşhis edilir.
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İlaca bağlı aseptik menenjit lokal veya sistemik ilaç uygulamasından
sonra ortaya çıkabilir. Aseptik menenjit ile ilişkilendirilen ilaç kategorisi
şunlardır: (a) Özellikle ibuprofen olmak üzere non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler); (b) antibiyotikler (özellikle sülfonamidler, penisilinler); (c) intravenöz immünoglobulin (özellikle infüzyon çok kısa sürede
uygulandıysa); (d) monoklonal antikorlar; e) intratekal ajanlar; ve f) aşılar.
Mollaret menenjiti olarak da adlandırılan tekrarlayan lenfositik
menenjit ; tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan meningeal irritasyon
epizodları ve BOS’da mononükleer ağırlıklı pleositoz ile karakterize, MSS’nin nadir görülen nöroenfeksiyöz bir hastalığıdır. Hastalık ilk
olarak 1944 yılında Pierre Mollaret tarafından tekrarlayan menenjitli
3 hastanın, klinik prezentasyonu ve paraklinik bulgularını tanımlayan
temel el yazmasından tanımlanmıştır. PCR teknolojisi, herpes simplex
virüs 2’nin (HSV-2) bu hastalığın patogenezinde rol oynadığını kanıtlayana kadar uzun yıllar etyolojisi belirsiz kaldı. Günümüzde HSV-1, Epstein-Barr virüsü ve varicella-zoster virüsü (VZV) dahil olmak üzere herpesvirüs ailesinin diğer virüsleri de bazen tekrarlayan menenjite neden
olabilir denilmektedir. Fakat şimdiye kadar bazı bireylerde tekrarlayan
menenjit geliştirmeye karşı görülen farklı duyarlılığın temeli bilinmemektedir. Bazı immünolojik ve genetik yönleri araştırılmaktadır.
Tekrarlayan lenfositik menenjit (Mollaret menenjiti)’in belirti ve
semptomları arasında düşük dereceli ateş, şiddetli başağrısı, ense sertliği ve bazı durumlarda bulantı ve kusma, fotofobi ve konfüzyon/oryantasyon bozukluğu yer alır. Ataklar kendi kendine sınırlı olsa da, hastalarda nörolojik sekeller bırakılabilir ve iyileşme uzun vadede olabilir.
Ayrıca menenjitin tekrarlama kaygısı da yaşam kalitesini etkiler. Tanısı,
epizodik nüksü düşündüren klinik öykünün yanı sıra seröz menenjitin
klinik bir tablosunda konulur ve hastanın BOS PCR ile HSV-2 veya bazen
VZV, DNA varlığı ile doğrulanır.
Diğer bir aseptik menenjit tipi olan neoplastik menenjit, tüm neoplazilerin %3-8 inde görülür. Solid organ kanserli (karsinomatöz menenjit) hastaların %4-15’inde ve hematolojik malignitesi olan hastaların ise
%5-15’inde, ya neoplazi teşhisi sırasında ya da hastalık süresi içinde
aseptik menenjit gelişebilir.

Klinik

Aseptik menenjitte başağrısı
ile birlikte meningeal
irritasyon bulguları ortak
klinik özellikleridir.
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Başağrısı ile birlikte sıklıkla ense sertliği, Kerning ve Brudzinski gibi meningeal irritasyon bulguları (genellikle kolayca tanımlanabilen bir neden olmaksızın BOS pleositozunun eşlik ettiği ateşle birlikte),aseptik
menenjitin ortak klinik özellikleridir. Mide bulantısı ve kas ağrıları oluşabilir. Nörolojik bulgular arasında fotofobi, uyuşukluk ve geçici veya
lokalize olmayan semptomlar (örneğin hafif afazi, anormal refleksler,
koma, nöbetler, halüsinasyonlar, hemiparezi, pitoz, abdusens ve fasiyal
sinir felçleri) bulunur.

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

İlaca bağlı aseptik menenjitte ilaç alımı ile nörolojik semptomların
başlangıcı arasında geçen süre birkaç dakikadan birkaç aya kadar değişebilir. En yaygın belirtiler arasında ateş (%86), başağrısı (%79), meningeal belirtiler (%70) ve bilinç değişikliği (%50) bulunur. Fokal nörolojik
bulgular (%18) ve nöbetler (%10) daha az yaygındır. Miyalji (%54) bir
ipucu olabilir.
Mollaret menenjiti vakalarında semptomlar, ataklar arasında tam
remisyonla tekrarlayabilir. Bu menenjit atakları, nörolojik defisit olmaksızın 2 ila 4 gün içinde kendiliğinden düzelir ve haftalar, aylar, hatta yıllar süren remisyon dönemleri izlenir. Vakaların çoğu birkaç yıl içinde
kendiliğinden düzeliyor gibi görünmektedir ve en uzun süren vakanın
28 yıl olduğu bildirilmektedir.
Neoplastik menenjit, hızla ilerleyen, multifokal nörolojik lezyonlar,
kraniyal sinir felçleri dahil olmak üzere çeşitli motor ve duyusal bozukluklar gibi merkezi ve periferik sinir sistemi belirtilerinin bir kombinasyonu ve kognitif bozukluk ile karakterizedir.

Tanı Kriterleri
A. C ölçütünü karşılayan herhangi bir başağrısı
B. BOS incelemesi ile aseptik menenjit tanısı konmuştur
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilmiş olan nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı aseptik menenjit başlangıcı ile zamansal ilişki içerisinde
gelişmiştir veya onun keşfini sağlamıştır
2. Aşağıdakilerden birisi veya ikisi:
a) Başağrısı aseptik menenjitin kötüleşmesi koşutunda anlamlı
biçimde kötüleşmiştir
b) Başağrısı aseptik menenjitin iyileşmesi koşutunda anlamlı biçimde iyileşmiştir
3. Başağrısına ense sertliği (meningismus) ve/veya fotofobiyi kapsayan meningeal inflamasyonun diğer belirti ve/veya klinik bulguları eşlik
eder
D. Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.

Tanı
Laboratuvar bulgularından tam kan sayımında, beyaz kan hücresi sayısı normal veya yüksek olabilir. Serum prokalsitonin düzeyi, menenjitin bakteriyel ve kimyasal nedenleri arasında ayrım yapabilir. Lomber
ponksiyonda genellikle açılış basıncı yüksektir. BOS biyokimyasında,
protein genellikle yüksek iken, glukoz ve laktik asit normaldir. BOS mikroskobisinde 100 ila birkaç bin hücre arasında değişebilen pleositoz
saptanır. BOS mikroskobisinde mononükleer hücrelerin baskınlığı, kronik tekrarlayan menenjitin karakteristiğidir. Nadiren aseptik menenjitin

BOS açılış basıncı ve BOS
proteini yüksektir. BOS
mikroskobisinde pleositoz
saptanır.
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MRG geçici yaygın
meningeal kontrastlanma
gösterebilir.

lenfositik ve eozinofilik formları bildirilmiştir. BOS kültürü sonuçları her
zaman dikkat çekici değildir. Elektroensefalogram genellikle normaldir
veya generalize yavaş dalga izlenebilir. MRG geçici yaygın meningeal
kontrastlanma gösterebilir. İlaca bağlı menenjitte iyileşmeden sonra
tamamen düzelen yaygın supratentoryal beyaz cevher anormallikleri
bildirilmiştir.
Mollaret menenjitinde tanı, relapsı düşündüren klinik öykünün yanı
sıra seröz menenjitin klinik bir tablosunda konulur ve BOS PCR ile HSV2 veya bazen VZV DNA varlığı ile doğrulanır.
Aseptik menenjitle potansiyel olarak ilişkili ana sistemik hastalıklarda teşhis genellikle gecikir ve genellikle anamnez, fizik muayene ve ek
araştırmalar (immünolojik testler, görüntüleme çalışmaları, oftalmolojik konsültasyon vb.) dahil olmak üzere kapsamlı bir tanı çalışmasına
dayanır.
Meningeal tutulumu olan sistemik hastalıkların teşhisi için daha ayrıntılı incelemeler arasında göğüs röntgeni, proteinüri ve idrar sitolojisi
ve anti-nükleer (ANA), anti-SSA, anti-SSB ve anti-nötrofil sitoplazmik
antikor (ANCA) incelenmesini içeren oto-antikor paneli bulunur. Yarık
lamba, fundoskopi ve Schirmer testini içeren kapsamlı bir oftalmolojik
muayene yapılmalıdır. Aksesuar tükürük bezleri biyopsisi sarkoidoz ve
Sjögren sendromu için tanısal olabilir..
Neoplastik menenjit tanısı BOS sitolojik analizinin doğruluğuna dayanır. Tekrarlanan BOS analizi ile %45 olan duyarlılık %80’e çıkarak tanısal verimi artırabilir.

Tedavi ve Prognoz
Çoğu vaka kendi kendini
sınırlar ve iyi huyludur.

Çoğu vaka kendi kendini sınırlayan ve iyi huyludur ve semptomatik tedavi dışında özel bir tedavi gerektirmez. İlaca bağlı aseptik menenjitten
şüpheleniliyorsa, mümkünse ilaç kesilmelidir.
Santral sinir sistemi lezyonlu sistemik hastalıkların neden olduğu
aseptik menejit, başlangıçta yüksek doz kortikosteroidler gerektirecektir (örn. 1 mg/kg/gün oral prednizolon veya 3 gün boyunca 1000 mg
intravenöz metilprednizolon). Kortikosteroidlere direnç durumunda
veya nüksleri önlemek için immünosupresif tedaviler önerilmektedir.
Neoplastik menenjitte prognoz eskiden kötü iken, yeni tedavilerin
(immün kontrol noktası inhibitörleri, monoklonal antikorlar, vb.) ortaya
çıkmasıyla günümüzde prognoz daha iyidir.
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DIĞER INFEKSIYON OLMAYAN INFLAMATUAR
HASTALIĞA BAĞLANAN BAŞAĞRISI
Tanım
Başağrısı, ADEM, Behçet Hastalığı ve MS gibi SSS’nin demiyelinizan
bozukluklarında hastalığın bir semptomu ile ilişkili olabilir veya ortaya
çıkabilir. Genellikle otoimmün bozukluğun başarılı sağaltımından sonra
yatışır.

Tanı ölçütleri
A. C ölçütünü karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Başağrısına yol açabileceği bilinen, yukarıda tanımlananlardan
başka bir infeksiyöz olmayan inflamatuar hastalık tanısı konmuştur
C.Aşağıdakilerden biri veya ikisi ile gösterilmiş olan nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı infeksiyöz olmayan inflamatuar hastalık başlangıcı ile
zamansal ilişki içerisinde gelişmiştir
2. Aşağıdakilerden biri veya ikisi:
a) Başağrısı infeksiyöz olmayan inflamatuar hastalığın kötüleşmesi
koşutunda anlamlı biçimde kötüleşmiştir
b) Başağrısı infeksiyöz olmayan inflamatuar hastalığın iyileşmesi
koşutunda anlamlı biçimde iyileşmiştir
D. Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.
Bu başlık altındaki hastalıklar kitap içinde bahsedilmiştir. Burada ayrıca anlatılmayacaktır.

LENFOSITIK HIPOFIZITE BAĞLI BAŞAĞRISI
Tanım
Lenfositik hipofizit, hipofiz bezinin otoimmün inflamasyonuna bağlı hipopitüitarizm ile karakterize nadir görülen bir nöroendokrin bozukluktur.
Antipituiter sitozolik protein ve antinükleer antikorların ekspresyonu ile
ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Lenfositik hipofizitin epidemiyolojik verileri azdır. Bildirilen lenfositik hipofizit vakalarının yaklaşık %80 ila %90’ı perimenapozal veya peripartum dönemdeki kadınlardır. Ancak günümüzde
hamile olmayan kadınlarda ve erkeklerde de ortaya çıktığı bilinmektedir.
Halen kadınları erkeklerden 8 kat daha sık etkileyen nadir bir durumdur.

Klinik
Çoğu zaman başağrısı ilk semptomdur ve genellikle hastalığın başlangıcında ortaya çıkar. Başağrısı yapısal (örn. kitle etkisi) lezyonlara
bağlanır. Ancak, küçük hipofiz lezyonları bile başağrısına neden ola-

Başağrısı genellikle ilk
semptomdur ve hastalığın
başlangıcında ortaya çıkar.
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bilir. Başağrısı frontal, retro-orbital lokalizayonlarda sıktır. Başağrısını
genellikle görme alanı kusurları veya oftalmopleji ve bazende kavernöz sinüste kraniyal sinirler üç, dört ve altıncı sinirler etkilendiğinde
diplopi izler. Sonunda infiltrasyon ve inflamasyona bağlı olarak hipofiz
yıkımı meydana gelebilir ve hipopitüitarizm hemen hemen tüm hipofiz
hormonlarını etkileyebilir. Yaygın semptomlar arasında mide bulantısı,
kusma, yorgunluk, libido kaybı, amenore ve baş dönmesi sayılabilir.
Lenfositik hipofizitin başlangıçta sadece ön hipofizi etkilediği düşünülürken, şimdi arka hipofiz ve hipofiz sapını da etkilediği bilinmektedir. Lenfositik hipofizitte arka hipofiz bezi etkilenirse santral diabetes
insipidus, ön hipofiz bezi etkilenirse santral adrenal yetmezlik ve santral hipotiroidizme neden olabilir. Ayrıca hipogonadotropik hipogonadizm ve büyüme hormonu eksikliğine de yol açabilir.

Tanı ölçütleri
A. C ölçütünü karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Lenfositik hipofizitisi tanısı konmuştur
C. Aşağıdakilerden biri veya ikisi ile gösterilmiş olan nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı lenfositik hipofizitisin başlangıcı ile zamansal ilişki içerisinde gelişmiştir
2. Aşağıdakilerden biri veya ikisi:
a) Başağrısı lenfositik hipofizitisin kötüleşmesi koşutunda anlamlı
biçimde kötüleşmiştir
b) başağrısı lenfositik hipofizitisin iyileşmesi koşutunda anlamlı biçimde iyileşmiştir
D. Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.

Tanı

Lenfositik hipofizitte kesin
tanı için doku biyopsisine
ihtiyaç duyulmaktadır
ancak klinik, laboratuvar
ve görüntüleme tanıya
yardımcı olabilir.

Lenfositik hipofizit bir dışlama tanısı olmaya devam etmektedir ve kesin tanı için doku biyopsisi ile histopatolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak klinik, laboratuvar verileri ve görüntüleme, tanıya yardımcı olabilir.
Her şeyden önce, hastalar hipopitüitarizm semptomları ile başvururlar
ve bu nedenle prolaktin, adrenokortikotropik hormon, kortizol, IGF-1,
büyüme hormonu, tiroid uyarıcı hormon, serbest tiroksin, testosteron,
luteinize edici hormon ve folikül uyarıcı hormon düzeyleri ölçülerek hipofiz hormon fonksiyonları değerlendirilmelidir. Diabetes insipidus için
elektrolit seviyeleri, anti-diüretik hormon, serum ve idrar ozmolalitesi
ve gerekirse su yoksunluğu testi yapılmalıdır.
Lenfositik hipofiziti olanların yaklaşık %20 ila %50’sinin başka otoimmün rahatsızlıkları olduğu gösterilmiştir. Tam kan sayımı, tam metabolik panel, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, antinükleer
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antikor ve lupus antikorları testleri yapılarak diğer otoimmün ve inflamatuar hastalıkların değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Hipofizin kontrastlı MRG’si lenfositik hipofiziti hipofiz adenomundan ayırt etmek önemlidir. Hipofiz adenomu MRG’de, hipofiz sapında
deviasyon ile asimetrik hipofiz genişlemesi gösterir. Ancak lenfositik hipofizitte hipofiz bezi ve hipofiz sapı simetrik olarak genişler ancak deviasyon yoktur. MRG ayrıca, lenfositik hipofizitte araknoid kontrastlanma
ile birlikte dural kuyruk olarak da adlandırılan, homojen dura kontrastlanması ile yoğun bir hipofiz gösterir.

Hipofizin kontrastlı MR’ı
lenfositik hipofiziti hipofiz
adenomundan ayırt etmede
önemlidir

Oysa hipofiz adenomu olanlarda dura veya araknoidde kontrastlanma yoktur. Bu bulgulara rağmen, radyolojik görüntüleme her zaman
adenom ile lenfositik hipofiziti bu kadar kolay ayırt edemez. Lenfositik
hipofizitli hastaların %40’ına yanlış olarak hipofiz makroadenomu tanısı konduğu ve çoğu zaman, bu hastaların hipofiz adenomundan şüphelenildiği için ameliyat olduğu belirtilmektedir.

Tedavi
Tedavi, bildirilen birkaç vakaya dayanmaktadır. Glukokortikoidler etkili
gibi görünmektedir, ancak tartışmalıdır; bildirilen bazı vakalarda, tedavinin kesilmesinden sonra semptomların tekrarladığı görülmüştür.
Azatioprin, metotreksat veya siklosporin A ile immünosupresif tedavi
alternatif bir strateji olabilir. Bu cerrahi bir hastalık olmamakla birlikte,
hipofiz iltihabı ve infiltrasyonu hastanın görüşünü etkiliyorsa transsfenoidal cerrahi veya stereotaktik radyoterapi önerilir.

Tedavide glukokortikoidler,
tekrarlayan vakalarda
immünosupresif tedaviler
uygulanabilir.

GEÇICI BAŞAĞRISI VE BOS LENFOSITOZLU
NÖROLOJIK DEFISIT SENDROMU (HaNDL)
Tanım ve klinik
“Headache accompanied with transient neurologic deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL)”, eski adıyla “serebrospinal
pleositozlu migren” veya “lenfositik pleositozun eşlik ettiği psödomigren”; nörolojik defisite eşlik eden başağrısına neden olan, ikincil başağrısının nadir ve kendi kendini sınırlayan bir nedenidir. En belirgin özelliği
beyin omurilik sıvısında (BOS) protein artışı ve pleositozdur.
On beş-kırk yaş arası erkeklerde daha sıktır. Yaklaşık 1/3’ü klinik
tablo başlamadan 3 hafta önce viral enfeksiyon benzeri semptomlar
tanımlamaktadırlar. Hastalarda genellikle başağrısı ile beraber, nadiren başağrısından önce, sayısı 1-12 arasında değişebilen, çeşitli, geçici
nörolojik defisit dönemleri vardır. Bu dönemler genellikle saatler, bazen de 24 saatten uzun (3 güne kadar uzayabilir) sürebilir (ortalama
5±13 saat). Nörolojik bulgular arasında en sık duyusal belirtiler izlenirken (olguların dörtte üçü), üçte ikisinde afazi, yarısında motor defisitler
bildirilmektedir. Görsel auraya benzeyen belirtiler seyrek görülmekte-

En belirgin özelliği
beyin omurilik sıvısında
(BOS) protein artışı ve
pleositozdur.

Genellikle başağrısı ile
beraber, sayısı 1-12 arasında
değişebilen, çeşitli, geçici
nörolojik defisit dönemleri
vardır.
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dir. Geçici nörolojik bulgular tek bir hemisfere (sıklıkla sol) veya daha az
sıklıkla vertebrobaziller sulama alanına sınırlıdır.
Hastaların dörtte birinde
daha önceden migren
öyküsü vardır.

Başağrısı bu sendromun önemli bir parçasıdır, nadiren hafiftir ya da
yoktur. Hastaların dörtte birinde daha önceden migren öyküsü vardır.
Migrene benzeyen başağrısı orta ya da şiddetli, fokal nörolojik bulgunun karşı tarafında, tek veya iki taraflı, zonklayıcı, sıkıştırıcı veya zonklayıcı-sıkıştırıcı tarzdadır. Bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi ve ateş eşlik
edebilir. Konfüzyon veya ajitasyon bildirilmiştir. Bazı hastalarda intrakraniyal hipertansiyon gelişebilir. Bulanık görme, görme kayıpları olabilir, bu bulgu düzelmezse BOS basıncının ölçülmesi önerilir. Ağrı ortalama 19±30 saat (1 saat-1 hafta) sürmektedir.
Nörolojik muayenede, kortikal körlük, fotopsi, papil ödem, homonim hemianopi, izole 6. kraniyal sinir paralizisi, oftalmopleji nadiren
saptanabilir. Meningeal irritasyon bulguları yoktur.
Laboratuvar bulguları, birçok hastada normal sınırlar içindedir. Çok
az olguda hafif lökositoz, karaciğer enzimlerinde artış veya antinükleer antikor pozitifliği (<1/80) saptanmıştır. Seroloji ve kültür sonuçları
negatiftir. BOS incelemesinde; açılış basıncı %50 olguda artmıştır. BOS
glukoz normal, protein yükselmiş (ortalama: 94 mg/dL), yaymasında
lenfosit sayısında artış vardır (ortalama: 200 hücre/mm3). İmmünoglobulin G normal, oligoklonal bant negatiftir. İmmünolojik çalışmalar
normaldir.
Nörogörüntüleme çalışmaları (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans) çoğunlukla normaldir. Atak döneminde difüzyon ağırlıklı kesitlerde değişiklik olmaksızın, kortikal bölgelerde perfüzyon bozukluğu
saptanmıştır. Tek bir hastada gri madde ödemi ve sulkusda kontrast
tutulumu tanımlanmıştır. Serebral anjiyogram sıklıkla normaldir. Anjiyogram atakları tetikleyebileceği için kaçınılmalıdır. Nadiren operküler
arter duvarında inflamasyona işaret eden düzensizlik izlenebilir. Atak
sırasında çekilen elektroensefalografide semptomatik tarafta non-epileptik, intermittan, teta veya delta dalgalarıyla karakterize, yavaşlama
görülebilir. Tek foton emisyon bilgisayarlı tomografide, atakta ve ataktan bir gün sonrasına kadar devam edebilen, fokal nörolojik semptom
ile ilişkili alanlarda hipoperfüzyon bulgusu tespit edilmiştir. Sendrom 3
ay içinde spontan iyileşir, ataklar arasında hastalar normaldir.
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Fizyopatoloji

a. Hemiparestezi

HaNDL sendromunun patogenezi tam aydınlatılamamıştır. Bugün için santral sinir sisteminin
inflamatuvar bir hastalığı olduğu düşünülmektedir. Virüslerin ya da otoimmün hastalıkların
immün sistemi aktive ettiği, oluşan antikorların
leptomeningeal damarların aseptik inflamasyonuna neden olarak BOS pleositozuna yol açtığı
ve nörolojik semptomların kortikal yayılan depresyon benzeri bir mekanizma ile ortaya çıktığı
düşünülmektedir.

b. Disfazi

Hiçbir nedensel gen tanımlanmamıştır. Ailesel hemiplejik migren (FHM) ile benzerliklerine
rağmen, serilerinde CACNA1A genindeki mutasyonları ile ilişki saptanamamıştır. Kürtüncü ve
ark.’nın çalışmasında iki olguda T-tipi kalsiyum
kanal subüniti olan CACNA1H’a karşı yüksek titrede antikor saptandığı bildirilmiştir. Bu, iyon
kanalı otoimmünitesinin, sendromun patogenezine kısmen katkıda bulunabileceği görüşünü
desteklemiştir.

Sınıflama
ICHD-3 sınıflamasında “7. damarsal olmayan
kafa içi bozukluğuna bağlanan başağrısı” ana
başlığının altında 7.3.5 geçici başağrısı ve BOS
lenfositozlu nörolojik defisit sendromu (HaNDL)
olarak yer almaktadır.
Tanı ölçütleri;
A. B ve C ölçütlerini karşılayan migren benzeri başağrısı dönemleri
B. Aşağıdakileriden her ikisi:
1. >4 saat süren aşağıdaki geçici nörolojik defisitlerden en az birinin eşlik veya öncülüğü:

c. Hemiparezi
2. BOS lenfositik pleositozunun (Nl’de >15
beyaz hücre) eşliğinde negatif etiyolojik çalışmalar
C. Aşağıdakilerden biri veya ikisi ile gösterilmiş olan nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı ve geçici nörolojik defisitler, BOS
lenfositik pleositozu ile zamansal ilişki içerisinde
gelişmiş veya anlamlı biçimde kötüleşmiştir ve
bunun keşfini sağlamıştır
2. Başağrısı ve geçici nörolojik defisitler, BOS
lenfositik pleositozunun iyileşmesi koşutunda
anlamlı biçimde iyileşmiştir .
D.Bir başka BBUS-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaz.

Ayırıcı tanı
• FHM
• Akut inme
• Posterior reversible lökoensefalopati sendromu (PRES)
• Reversible serebral vazokonstrüksiyon sendromu (RCVS)
• Santral sinir sistemi enfeksiyonları
• Noörobrusellozis
• Noörosifiliz
• Mycoplasma enfeksiyonu
• Epilepsi
• Granülomatöz ya da neoplastik araknoiditis
• Santral sinir sistemi vasküllitleri’nden ayırıc
tanı yapılmalıdır..
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Tedavi
Gereksiz trombolitik ve
antimikrobiyal tedavi
kullanımından kaçınılmalıdır

Bu hastalıkta atakların kendi kendine iyileşmesi ve prognozunun iyi
olması nedeniyle standart bir tedavi protokolü yoktur. Literatürde sistemik veya oral kortikosteroid, beta blokör, kalsiyum kanal blokörü,
antiepileptikler ve papilödemi saptanan hastalarda asetazolamid kullanıldığına ilişkin olgu bildirimleri yer almaktadır. Uzun dönem randomize, plasebo kontrollü çalışma bulunmamaktadır.
Bu olgularda gereksiz trombolitik ve antimikrobiyal tedavi kullanımından kaçınılmalıdır. Akla gelmeli, hızla gerekli incelemeler yapılarak
olası nedenler dışlanarak takibe alınmalıdır.
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34.d Epilepsi ve Başağrıları
Arife Çimen ATALAR1
Esme EKIZOĞLU2
Betül BAYKAN3

1. GIRIŞ VE TANIMLAMALAR
Başağrısı ve epilepsi bağlantısı yüzyılı aşkın süredir bilinmekle birlikte, aralarındaki nedensel ilişki halen tam olarak ortaya koyulamamıştır. Gerek klinik özellikler yönünden gerekse epidemiyolojik, genetik
ve diğer olası patofizyolojik mekanizmalar gibi birçok açılardan ortak
özellikler taşımaktadırlar. Her iki hastalığa da toplumda oldukça yüksek sıklıkta rastlanmakta olup, kendi aralarında da ciddi oranlarda komorbidite göstermektedirler. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, bir
primer başağrısı olan migrenin epilepsili bireylerde sağlıklı bireylere
oranla daha yüksek oranda saptanması ve yine epilepsi görülme sıklığının toplum geneline kıyasla (%0,5-1) migrenlilerde çok daha yüksek
olması (%1-17) bu komorbiditeyi desteklemektedir. Her iki hastalıkta
da görülen epizodik özellikte ataklar, aura varlığı, benzer tetikleyiciler
ile uyarılabilir olmaları ve aile içinde genetik yatkınlık altta yatan olası
ortak bir patolojik mekanizmayı düşündürmektedir. Farklı sosyokültürel özellikleri olan ülkelerde yapılan çalışmalar migren ve epilepsi için
benzer atak tetikleyici faktörlerin (uykusuzluk, stres gibi), yanısıra benzer atak engelleyici faktörlerin de (karanlık ortam ve pozitif düşünceler
gibi) varlığına dikkat çekmiştir. Bu modülatör faktörler migrende epilepsiye göre daha sık olarak izlenmektedir.

Zamansal açıdan başağrısı
ve epilepsi arasında
dört farklı ilişki tipi
tanımlanmıştır. Bunlar;
interiktal, pre-iktal, iktal ve
post-iktal başağrısı olarak
sınıflandırılmaktadır.

En son yayınlanan Uluslararası Başağrısı Sınıflaması’nda (ICHD-3;
Tablo 1) epilepsi ve başağrısı ilişkisine dair bazı tanımlamalar yer almaktadır. Epileptik nöbet esnasında ve/veya nöbetten hemen sonra ortaya
çıkan, birkaç saat-3 gün arasında sürebilen ve kendiliğinden kaybolan
başağrıları için “epileptik nöbetle ilişkili başağrısı” tanımı oluşturulmuştur. İktal başağrısı (7.6.1) ve postiktal başağrısı (7.6.2) bu başlığın alt kırılımları olarak sınıflamada yer almaktadırlar. Eğer migren-benzeri veya

1
2
3
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başka türde bir başağrısı ve epilepsi spesifik bir
beyin hastalığının belirtisiyse (ör: Mitokondriyal Ensefalopati Laktik Asidoz “Stroke” Benzeri
Epizodlar (MELAS) gibi), bu durumda başağrısı o
hastalığa ilişkin başağrısı olarak kodlanmaktadır.
Migren aurası esnasında ya da hemen ardından
meydana gelen nöbete ise “migren aurası ile
tetiklenen nöbet” (1.4.4) adı verilmektedir ve
migren komplikasyonları ana başlığı altında (1.4)
yer almaktadır. Daha önceleri kullanılmakta olan
ve önceki başağrısı sınıflamasında migren aurası ile tetiklenen nöbete eşdeğer anlam taşıyan
“migralepsi” terimi ise halen tartışmalı olup ifade ettiği anlam üzerinde bir fikir birliği bulunmadığından ICHD-3’de yer almamıştır. Kimi çalışmacılar, migralepsi terimini migrenöz aura ile

başlayan epileptik nöbet anlamında kullanırken,
kimileri ise gerçek bir migren atağını takip eden
nöbet anlamında kullanmaktadır. Bu nedenle
bu terimin anlamı ve patofizyolojik yansımaları
netleştirilene kadar kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
Zamansal açıdan başağrısının epilepsi ile ilişkisine bakıldığında, aralarında dört farklı ilişki tipi
tanımlanmıştır. Bunlar; interiktal (İİB), pre-iktal
(Pre-İB), iktal (İB) ve post-iktal (Post-İB) başağrısı
olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan Pre-İB yukarıda bahsedildiği üzere sınıflamada yer almıyor
olsa da, İB (7.6.1) ve Post-İB (7.6.2) son sınıflamada bulunmaktadırlar. Aşağıda bu başağrısı
tiplerinden daha geniş olarak bahsedilecektir.

Tablo 1. Uluslararası Başağrısı Sınıflamasında Epilepsi ile İlgili Başlıklar (ICHD-3)
1.4 Migren komplikasyonları
1.4.4 Migren aurasıyla tetiklenen nöbet
A. Bir epileptik atak tipinin tanısal kriterlerini ve B kriterini dolduran nöbet
B. Bu nöbet 1.2 auralı migreni olan bir hastada, auralı migren atağı sırasında ya da ataktan sonraki 1 saat
içinde gerçekleşmiştir
C. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır.
7.6 Epileptik nöbetle ilişkilendirilen başağrısı
7.6.1 İktal epileptik başağrısı
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Hastada fokal epileptik bir nöbet gerçekleşmiştir
C. Aşağıdakilerden her ikisi ile nedensellik ilişkisi gösterilmiştir:
1. Başağrısı fokal nöbetin başlangıcı ile eş zamanlı gelişmiştir
2. Aşağıdakilerden biri ya da her ikisi vardır:
- Başağrısı iktal deşarjlar ile aynı taraftadır
- Fokal nöbetin bitmesiyle, başağrısı belirgin şekilde iyileşir ya da hızla düzelir
D. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır
7.6.2 Postiktal başağrısı
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Hasta yakın zamanda fokal ya da jeneralize epileptik bir nöbet geçirmiştir
C. Aşağıdakilerden her ikisi ile nedensellik ilişkisi gösterilmiştir:
1. Başağrısı nöbet bittikten sonraki 3 saat içinde gelişmiştir
2. Başağrısı nöbet bittikten sonraki 72 saat içinde geçmiştir
D. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır
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2. PATOFIZYOLOJI
Epilepsi ve başağrısı arasında ortak patofizyolojik temeller olduğunu
destekleyen çok sayıda çalışma bulunmakta olup bunların çoğu epilepsi ile yakın ilişkili olduğu düşünülen migren tipi başağrısı olan hastalar
üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmalara göre migren ve epilepsi birlikteliğini açıklamaya yönelik çeşitli ortak özellikler tanımlanmıştır (Şekil 1):

Migren ve epilepsi arasında
önerilen ortak patofizyolojik
mekanizmalar; nöronal
ağların hipereksitabilitesi,
ortak genetik yatkınlık
ve ortak iyon kanal
mekanizmaları olarak
özetlenebilir.

Şekil 1. Migren ve Epilepside Ortak Patofizyolojik Mekanizmalar

Nöronal ağların hipereksitabilitesinin, migren ve epilepside ortak bir patolojik mekanizma
olduğu çok sayıda deneysel çalışmada gösterilmiştir. Epilepsi için bakıldığında epileptik bir
odakta bu hipereksitabilitenin hücresel belirteci “paroksizmal depolarizasyon kayması (PDK) ”
iken, migrende kendisini “kortikal yayılan depresyon (KYD)” şeklinde gösterir. Aura fazının patofizyolojik karşılığı olarak da tanımlanabilecek
olan KYD’nin, deneysel çalışmalarda trigeminovasküler sistem (TVS) aktivasyonuna yol açarak
steril nörojenik meningeal inflamasyona neden
olabildiği gösterilmiştir. Trigeminovasküler yo-

lakların birinci ve ikinci sıra nöronlarının uyarılmasının migren tipi başağrısı oluşumuna yol
açtığı düşünülmektedir. Nöronal ağların migren
gelişiminde KYD’ye ve nöbet oluşumunda fokal
epileptik deşarjlara az veya çok yatkın olması
anlamında hiyerarşik bir organizasyona sahip
oldukları ve nörofizyolojik uyarılar belli bir eşik
değere ulaştığında bu yatkınlığa veya etkilenen
ağlara göre nöbet ve/veya migren tipi başağrısının ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Bu eşik değer
migren için, nöbet oluşumu için gereken değere
oranla daha düşüktür. Özetle nöronal hipereksitabilitenin migrende KYD’ye dönüşürken, epi405
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lepside ise hipersenkron bir aktiviteye dönüştüğü söylenebilir. Ayrıca epileptik bir nöbetin
başlaması KYD’yi, KYD’nin epileptik bir nöbet
başlangıcını uyarmasına nazaran çok daha belirgin bir biçimde tetiklediği için, günlük pratikte
epilepsili bireylerde komorbid migrene, migrenli
bireylerde komorbid epilepsi varlığına göre çok
daha sık rastlanmaktadır.
Ortak genetik mekanizmalar, patofizyolojiye
katkıda bulunan diğer bir önemli başlıktır. Hem
migren hem de epilepsi yüksek oranda kalıtsallık gösteren hastalıklar olup özellikle idyopatik
epilepsiler ve auralı migren için bu kalıtsallık
çok daha belirgindir. Familyal Hemiplejik Migren
(FHM) adı verilen özel migren grubunda günümüzde tespit edilmiş olan en az 3 genetik mutasyonun [CACNA1A (FHM1), ATP1A2 (FHM2) ve
SCN1A (FHM3) ] epilepsi ile de ilişkili oldukları
gösterilmiştir. Dravet sendromu, febril nöbet+’
lı jeneralize epilepsi (GEFS+) gibi epilepsi sendromlarında da SCN1A genindeki mutasyonlar
gösterilmiştir. Diğer bir gen olan CACNA1A ise
voltaj kapılı P/Q kalsiyum kanalı alfa 1 alt ünitesini kodlar ve bu gendeki mutasyonlar FHM1
in yanısıra kalsiyum kanalı disfonksiyonuna neden olarak jeneralize epilepsiye yol açabilir. Yine
ATP1A2 geni de Na/K+ ATPaz alfa 2 alt ünitesini
kodlamakta olup mutasyonlarında, FHM2 nin
yanısıra KYD ve nöbet oluşumuna yol açabilmektedir. Ayrıca mitokondrial disfonksiyon ile giden

bazı genetik hastalıklarda da (örneğin, özel bir
mitokondrial gen mutasyonunun (3234 A >G)
görüldüğü MELAS gibi), hem epilepsi hem de
auralı migrene yatkınlık mevcuttur. Anormal mitokondrial fonksiyon, bozulmuş oksidatif fosforilasyona ve sonuç olarak nöron ve astrositlerde
enerji kaybına yol açarak KYD ‘yi tetikleyebilir.
Ortak iyon kanal mekanizmaları, hem epilepsi hem de migren oluşumundan sorumlu
olabilecek, genetik defektler sonucunda meydana gelen çeşitli iyon kanalı disfonksiyonlarını
kapsar. Her iki hastalık da anormal nöronal hipereksitabilite temelinde gelişen iyon kanalı hastalıkları oldukları için, sinaptik eksitasyon ve inhibisyon arası dengenin bozulmasının sözü edilen
nöronal hipereksitabiliteye yol açarak migren
ve/veya epilepsi oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir. Glutamaterjik ya da GABA
reseptörlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar,
sodyum kanalını kodlayan genler ve bu genlerle
ilişkili proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlar da bu mekanizmaya ön planda katkıda
bulunmaktadırlar.

3. MIGREN VE EPILEPSI
ARASINDAKI BENZER KLINIK VE
SEMIYOLOJIK ÖZELLIKLER
Migren ve epilepsi arasında klinik yönden çok
sayıda benzerlik dikkati çekmektedir; (Şekil 2)

Şekil 2. Epilepsi ve Migrenin Benzeyen Yönleri
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• Her iki hastalık da epizodik bozukluklar olup paroksismal ataklar
ile seyrederler. Ataklar arasında hasta normaldir.
• Atak öncesinde geçici nörolojik semptomlar (aura) her iki hastalıkta da izlenebilir. Epilepsi nöbetinin aurası daha çok pozitif
semptomlarla seyrederken, migrende negatif semptomlar ağırlıktadır. Ancak kesişmeler ve tersi durumlar da izlenir.
• Aynı uyarıcı faktörler hem epilepsi hem de migreni tetikleyebilmektedir. Örneğin parlak ışık, uyku bozuklukları, menstruasyon
dönemleri ve stres hem epilepsi hem de migren için uyarıcı olabilmektedir.
• Çoğunlukla ailesel özellik taşırlar, aynı ailede birkaç bireyde ve
ikizlerde bulunabilirler.
• Her iki hastalıkta da elektroensefalografide (EEG) nonspesifik
değişiklikler gözlenebilir. Migrenli bir hastada atak esnasında
veya ataklar arasında yapılan EEG incelemelerinde jeneralize
veya fokal paroksizmal yavaş dalga veya çok nadiren izole dikenlere rastlanabilir. Bu bulguların bir epilepsi nöbetinden ayırt
edilmesi ve yanlışlıkla epilepsi olarak yorumlanmamasına dikkat
edilmelidir.
• Psikolojik bozukluklar (depresyon vb.) ve otonomik semptomlarla her iki tabloda sıklıkla ilişkilidirler.
• Migren atakları esnasında epilepsi nöbetlerindekine benzer biçimde konfüzyon benzeri bilinç değişikliklerine rastlanabilmektedir.

4. ZAMANSAL AÇIDAN EPILEPSI-BAŞAĞRISI
ILIŞKISI
a) İnteriktal başağrıları
Epilepsili bireylerde, epileptik nöbetlerin varlığından bağımsız olarak
(aralarında herhangi bir zamansal ilişki bulunmaksızın) herhangi bir tipte başağrısı görülebilir. İnteriktal başağrısı olarak adlandırılan bu durum,
aynı bireyde komorbid olarak her iki hastalığa da rastlanması anlamına
gelmektedir. Yine ortak bir etyolojiye bağlı olarak (ör: beyin tümörü vb.)
aynı hastada hem epilepsi hem de İİB bulunması da mümkündür. Bunun
yanısıra epilepsi hastalarının kullanmakta olduğu antinöbet ilaçlarının
(ANİ) (karbamazepin başta olmak üzere) yan etkisi olarak da kimi bireylerde seyrek ve geçici şekilde yeni başlangıçlı başağrılarının ortaya
çıkabileceği bildirilmiştir.

İnteriktal başağrılarından
en sık görüleni migren tipi
başağrılarıdır (%27).

İnteriktal başağrılarının epilepsili hastalarda sıklığının ortalama
%20-57,8 olduğu ve bunların çoğunluğunu (yaklaşık %27) migren tipi
başağrılarının oluşturduğu bildirilmektedir. Türkiye migren prevalansı
(%16,4) ile karşılaştırıldığında bu oldukça yüksek bir orandır.
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Çocuk epilepsi hastalarında yapılan çalışmalarda İİB varlığı %5,9-58
arasında çok değişken oranlarda bildirilirken, bunlardan en çok görüleni yine migren olup sıklığı genel topluma (çalışmalar arası farklılıklar
bulunmasına karşın yaklaşık %5,1-25 arasında) kıyasla daha yüksek olarak bulunmuştur.

b) Preiktal başağrıları
Preiktal başağrısına, prodromal dönemde sık rastlanmakla birlikte bu
konuda yeterli bilimsel veri olmadığından bu tablo yeni araştırmalara
gereksinim olduğu belirtilerek, Uluslararası Başağrısı Sınıflaması’na dahil edilmemiştir. Çeşitli çalışmalarda oranlar değişmekle birlikte, epilepsili erişkinlerin yaklaşık %1,2-35,5 kadarında ve çocukların % 3,130’unda Pre-İB’ye rastlanabileceği bildirilmiştir. Preiktal başağrılarının
nöbet öncesindeki başlangıç zamanına dair literatürde çok farklı zaman
aralıkları bildirilmekle beraber büyük çoğunluğunun (%90) 30-60 dakika öncesinde başlayabildiği bildirilmektedir. Bu, migren tanısı konamadığında ve başağrısının nöbet üzerinde tetikleyici bir özelliği bulunmadığı düşünülen durumlarda, başağrısı ve nöbet gelişimi arasındaki
sürenin uzunluğu da dikkate alınarak kullanılması önerilen bir terimdir.
Özellikle auralı migren ile tetiklenen bir nöbet söz konusu ise, oksipital
lob nöbeti olasılığı da oldukça yüksek olduğundan “preiktal başağrısı“
veya “migren aurası ile tetiklenen nöbet” ifadeleri kullanılırken dikkatli
olunmalıdır.

c) İktal başağrıları (epileptik başağrısı)

Migren özellikleri olan veya
olmayan bir başağrısı atağı,
EEG’deki fokal iktal epileptik
deşarjların tek klinik belirtisi
olup, intravenöz antinöbet
ilaç uygulamasının ardından
geçiyor ise “iktal başağrısı”
adı almaktadır ve çok
nadirdir.

Başağrısının epileptik nöbetin bir manifestasyonu olarak ortaya çıkması
durumudur ve çok nadirdir. Migren özellikleri olan veya olmayan bir başağrısı atağı, EEG’deki iktal epileptik deşarjların tek klinik belirtisi olup,
intravenöz ANİ uygulamasının ardından geçiyor ise “iktal başağrısı” adı
verilmektedir. Nadiren tek başına olabileceği gibi (pür/izole epileptik
başağrısı), bunu motor, duysal ya da otonomik epileptik belirtiler izleyebilir (başağrısı ile başlayan epileptik nöbet). İktal epileptik başağrısı
aynen diğer epileptik nöbetler gibi saniyeler ya da dakikalar sürmektedir. Başağrısı fazı kimi zaman birkaç saatten- üç güne kadar devam
ederek bir “başağrılı epileptik status “ yani başağrısı ile giden nonkonvülzif status epileptikus şekline dönüşebilir. Bu durumda primer başağrılarından ayırıcı tanısı çok sorunludur. İktal EEG kaydı yoksa başağrısı
atağının intravenöz benzodiazepin tedavisine tam yanıt vermesi tanısal
bir gösterge olarak genellikle önerilmektedir.
İktal başağrısı diyebilmek için son tanı kriterleri uyarınca, başağrısı
fokal bir nöbet esnasında ortaya çıkmış olmalı, eş zamanlı EEG’deki iktal
deşarjlar ile aynı tarafta olmalı ve nöbetin sona ermesi ile birlikte hızlıca düzelmelidir. Bazı yazarlar kriterlerden “başağrısının EEG deşarjları
ile aynı tarafta olmasına” karşı çıkmakta ve sıklıkla başağrısının iki yanlı
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olabildiğini belirtmekte olup bu konu halen tartışmalıdır. İktal epileptik
başağrısı sıklıkla migrenöz özellikler göstermekle birlikte saplanıcı özellik başta olmak üzere pek çok farklı ağrı tipi görülebilir, nadir de olsa
glossofaringeal nevralji veya konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa
süreli tek yanlı nevraljiform başağrısı (SUNCT) gibi ağrı formları da iktal
belirti olarak bildirilmiştir. Epileptik ağrının, baş bölgesinin yanı sıra periferik bölgelerde ya da abdominal ağrı olarak da ortaya çıkabildiği gözlenmiştir. Kontralateral yöne işaret eden özellikte semiyolojik bir bulgu
olan bu nadir durum sıklıkla pariyetal bölgeyi ilgilendiren semptomatik
bir etyolojiyle ilişkilidir. Bu nedenle, doğru tanı ve uygun tedavi yaklaşımının geliştirilmesi için bu tanı olasılığının anımsanması gerekir.

d) Postiktal başağrıları
Postiktal başağrısı epilepsi hastalarında en sık görülen periiktal başağrısıdır. Burada ağrı epileptik nöbetten sonra en geç 3 saat içinde başlamakta ve nöbet bittikten sonraki 72 saat içinde iyileşmektedir. Epilepsi hastalarında görülen Post-İB’lerin çoğunluğunun (%21-53) migren
özellikleri gösterdiği çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. Ağrının lateralizan
özelliğinin olup olmaması ise tartışmalıdır: Kimi çalışmalar ipsilateral
lateralizan özellikte olduğunu bildirirken, diğerleri lateralizasyonun
değerinin olmadığını bildirmişlerdir. Genellikle bu olgularda, uyku ile
başağrısı düzelmekte ve gereğinde basit veya nonsteroid analjeziklere
yanıt alınmaktadır.

Postiktal başağrısı epilepsi
hastalarında en sık görülen
periiktal başağrısıdır, 3-72
saat arasında sürer.

Postiktal başağrıları uzamış ve tekrarlayan jeneralize tonik-klonik
nöbetler (JTK), temporal lob nöbetleri (%40) ve oksipital lob nöbetlerini (%60) (idyopatik çocukluk çağı oksipital epilepsi tipleri dahil) takiben
daha sık olarak görülmektedir. Postiktal başağrısı gelişimi açısından tanımlanan risk faktörleri; genç erişkin olmak, uzun süreli epilepsi varlığı, dirençli epilepsi olması, JTK nöbetlerin varlığı, eşlik eden İİB varlığı
olarak sıralanabilir. Nöbet sıklığının yüksek olması ve çoklu ANİ alıyor
olmak da post-İB ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca post-İB’nin aile öyküsü
olanlarda ve migren tanılı olgularda çok daha sık olduğu dikkati çekmiştir.

5) AYIRICI TANI
Epileptik nöbetle ilişkilendirilen başağrılarının ayırıcı tanısında temel
olarak oksipital lob nöbetleri ve migren aurası ile tetiklenen nöbetler
yer almaktadır. Oksipital lob epilepsisi ile auralı migren arasında klinik
ayırımda yararlanılabilecek belli başlı özellikler Tablo 2’de verilmiştir.

Epileptik nöbetle
ilişkilendirilen başağrılarının
ayırıcı tanısında temel
olarak oksipital lob
nöbetleri ve migren aurası
ile tetiklenen nöbetler yer
almaktadır.
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• Oksipital lob nöbetleri: Görsel aura ile birlikte iktal EEG değişikliklerinin başlaması, ağrı
süresince devam etmesi ve otonom belirtiler
başta olmak üzere diğer belirtilerin eklenmesi oksipital lob kaynaklı epileptik nöbetlerin

göstergesidir. Çocuk yaş grubunda, oksipital
paroksizmli selim çocukluk çağı epilepsileri
(erken başlangıçlı olan Panayiotopoulos ve
görece geç başlayan Gastaut tipi) buna örnek
olarak verilebilir (Tablo 2).

Tablo 2. Görsel Auralı Migren ve Oksipital Lob Epilepsisi Arası Klinik Ayrımda İpuçları.
Auralı migren
Görsel belirtilerin paterni Çizgisel, zigzag şeklinde,
Bazen siyah ve beyaz
Semptomların ilerleyişi
Süre
Bilinç bulanıklığı
Oküloklonik aktivite
İlişkili diğer özellikler

Yavaş
60 dk ya kadar uzayabilir
Çok nadir
Yalnız beyinsapı auralı migrende
ve çok seyrek
Başağrısı

• Migren Aurasıyla Tetiklenen Nöbet: Auralı
migren tanısı olan hastalarda, başağrısı sırasında EEG’de iktal bulguların görülmesi durumunda migrenle tetiklenen nöbet düşünülmelidir. Bu nadir durum auralı migren atakları
ile net olarak ilişkilendirilebilmiş olduğundan
“Migren Aurasıyla Tetiklenen Nöbet” olarak
Uluslararası Başağrısı Sınıflaması’nda migren
komplikasyonları başlığı altında (1.4.4) yerini
almıştır. Bazı otoritelerce migralepsi terimi
de bu anlamda kullanılmış olmakla beraber
daha önce de bahsedildiği üzere bu terimin
anlamı net olmadığından günlük pratikte kullanımı önerilmemektedir.

Aura ne zaman epilepsi ne zaman
migren ile ilgilidir?
Özellikle eşlik eden/izleyen bir başağrısı bulunmadığı durumlarda, fokal nöbet ile migren aurasını ayırt etmek oldukça güç olabilir. Oksipital lob nöbetlerinin bazen görsel auralı migren
olarak yanlış tanı aldığı durumlar buna örnek
olarak verebilir. Görsel migren aurasının klinik
olarak tanınmasında “Visual Aura Rating Scale”
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Oksipital lob epilepsisi
Kompleks renkli paternler
Basit veya kompleks görsel hallüsinasyonlar,
İktal körlük
Hızlı
Saniyeler/dakikalar sürer
Sık
Sık (nistagmus, versiyon dahil)
Otonom semptomlar ve iktal kusma
Diğer nöbet tiplerinin varlığı

(VARS) adı verilen ve çeşitli tanısal parametreler içeren bir ölçekte yer alan özellikler yardımcı
olabilir. Süre olarak 5-60 dk (3 puan), 5 dakika
ya da daha uzun süren zamansal evolüsyon (2
puan), skotom varlığı ( 2 puan), fortifikasyonlar
(2 puan) ve görsel duyumsamaların homojen olması (1 puan) olarak değerlendirilir. Toplam skorun en az 5 olduğu durumda görsel auralı migren tanısı %91-96 duyarlılık ve %96-98 özgüllük
ile konabilmektedir. Retrospektif olarak görsel
aura özelliklerinin migren ve epilepsili gruplar
arası kıyaslandığı bir çalışmada, eşlik eden bulantı, kusma, foto/fonofobi olmaması, başağrısı
olmaması ve 5 dakikadan kısa süreli görsel aura
varlığı epileptik görsel auranın belirteci olarak
bildirilmiştir. Tam tersine başağrısı varlığı ve 5
dakikadan uzun süreli görsel aura ise, migren
hastalarını %100 duyarlılık ve %92 özgüllük ile
tahmin edebilir şeklinde yorumlanmıştır. Ancak
tüm olguların dikkatle ele alınması, EEG ve MRG
özellikleri başta olmak üzere tüm ayrıntılı incelemelerin ve uzun süreli takiplerinin planlanması
ihmal edilmemelidir.
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Ayrıcı tanı açısından sorun yaratabilen diğer bir önemli ve nadir
konu da FHM olgularının bazılarında epileptik nöbetlerin de görülebilmesidir. Bu durumda bu olgulara sadece epilepsi tanısı konup diğer
tablo tanı alamamakta ve doğru tedavi yapılamamaktadır. Bir derlemede 28 FHM’li aileden 195 bireyin 78 tanesinde epilepsi olduğu ortaya
konmuştur, bu olguların jeneralize veya fokal epilepsi olabildiği, en sık
ATP1A2 mutasyonlarında birliktelik izlendiği ve genelde önce epilepsi
sonra FHM’nin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Öte yandan bu olgularda dirençli epilepsi sadece %3,5 oranında izlenmiştir ve genelde ANİ yanıtı
olumludur.

6) TEDAVI
Genel olarak başağrısı ataklarını önlemede pek çok farklı ilaç grubu
kullanılmakla birlikte, epilepsisi bulunan bir hastada komorbid migren
varsa, profilaksi verilirken, başta kadınlarda teratojenite potansiyelleri
olmak üzere yan etki profilleri göz önüne alınarak, hem migren hem
de epilepside oldukça etkin olduğu gösterilmiş ANİ ler tercih edilebilir.
Valproik asit (VPA) veya topiramat (TPM) en sık tercih edilen ilaçlardır. Migrende etkili olan dozlar genellikle epilepsi için kullanılan dozlara kıyasla daha düşüktür (ör: VPA için 500 mg/gün). Valproik asitin
nöroinhibitör etkili GABA aktivitesini arttırarak, N-metil-D-aspartat ile
tetiklenen nöroeksitatör sinyalleri inhibe ederek ve yüksek dozlarda
ekstrasellüler serotonin ve dopamin ile bunların metabolitlerini arttırarak etkili olduğu düşünülmektedir. Topiramat, hem nöbet oluşumunda
hem de migrenden sorumlu KYD’nin oluşumunda etkili olan nöronal
hipereksitabiliteyi glutamat antagonizması yaparak baskılar; migrende
etkili dozu 100 mg/gün olarak bildirilmiştir. Lamotrijin özellikle aura
üzerine etkili bulunmuş olup, ağrıya anlamlı etkisi olmadığı bildirilmiştir. Sodyum kanal blokajı ve glutamat salınımının bloke edilmesi üzerinden KYD’yi baskılayarak etkili olduğu düşünülmektedir. Bunların yanı
sıra farklı düzeylerde bilimsel kanıt olmakla birlikte gabapentin (1200
mg/gün), pregabalin, levetirasetam ve zonisamid de alternatif olarak
sıralanabilir. Zonisamidin dirençli auralı migren olgularında etkili olabileceğine dair vaka bildirimleri mevcuttur.

Epilepsisi bulunan bir
hastada komorbid migren
varlığında en sık tercih
edilen ilaçlar her iki
hastalıkta da etkinliği
gösterilmiş olan valproik asit
(VPA) ve topiramat (TPM)
dır.

Komorbid migreni olan
epilepsi hastalarında
nöbet eşiğini düşürebilen
amitriptilin gibi ilaçlardan
kaçınmak uygun bir
yaklaşımdır.

Ayrıca bu tip komorbiditesi olan hastalarda nöbet eşiğini düşürebilen amitriptilin gibi ilaçlardan kaçınmak uygun bir yaklaşımdır.
Başağrısı ve nöbet birlikteliğinde atak tedavisi için ise benzodiazepinler veya barbitüratların kullanılması önerilmektedir.
Nevraljiform, kısa süreli başağrısının eşlik ettiği tablolarda ise fokal
epilepsiye yönelik etkili ve öncelikli olarak karbamazepin, okskarbazepin ve pregabalin gibi ANİ ler seçilebilir.
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Başağrısı ve nöbet arasında zamansal ilişki
VAR

YOK

İnteriktal
başağrısı
Başağrısının nöbet üzerine
tetikleyici etkisi yok

Başağrısı ile birlikte EEG' de
epileptik nöbet patemi,
ağrının nöbetle sonlanması

Nöbetten sonra 3 saat içinde
başlayan, nöbetten sonraki 72
saatte sonlanan başağrısı

Preiktal başağrısı

Migren aurası ile tetiklenen
nöbet
Auralı migren tanısı bilinen
hastada auradan sonra başağrısı
sırasında EEG'de epileptiform
bulgular

Postiktal başağrısı

İktal epileptik başağrısı
izole epileptik başağrısı şeklinde
olabilir ya da motor, duysal veya
otonom bulgular eşlik edebilir

Şekil 3. Tanı algoritması

Oksipital lob kaynaklı epileptik nöbetlerde
başağrısı için seyrek olduğunda ayrı bir tedavi
genelde gerekli değildir, nöbetlerin kontrolü ile
sorun çözülebilir ve başağrısı sık ise VPA uygun
bir seçim olabilir.
Postiktal başağrısı kısa süreli ve hafif olduğunda hastanın tercihi de o şekilde ise sadece
dinlenmesi önerilip ilaç verilmeyebilir. Bu durum sık ve kısıtlayıcı başağrısı şeklinde görülürse
nöbetten sonra aspirasyon riski bittikten sonra
analjezikler denenebilmekte ve hastanın alışkın
olduğu veya yeterli yanıt aldığı ajanlara öncelik
verilmektedir. Özellikle migreni olan ve nonsteroid analjeziklere yanıtı da olmayan olgularda
atak tedavisinde sumatriptanın da etkin olduğu
bildirilmiştir.
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34.e Uyku ve Başağrısı
Baki GÖKSAN1

TANIMLAMA VE KLINIK

FIZYOPATOLOJI

Uyku apnesi başağrısı Uluslararası Başağrısı
Derneği tarafından güncellenen başağrıları sınıflamasının ikinci bölümünü oluşturan sekonder başağrıları bölümünde yer alan hemostaz
bozuklukları ile ilgili başağrıları başlığı altında
bulunmaktadır.

Uyku apnesi başağrısının ortaya çıkmasından
sorumlu patofizyolojik mekanizmalar konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Çeşitli çalışmalarda uyku apnesinin neden olduğu hipoksi,
hiperkapni, hiperkapnik vasodilatasyon, beyin
kan akımının otoregülasyonunda bozulma, kafa
içi basınç artışı, zorlu boyun hareketlerinin varlığı, uykuda solunum bozukluğuna eşlik eden
çene hareketleri ve diş sıkmanın varlığı, uyku
apneli kişilerde sık karşılaşılan depresyon, sık
uyanma reaksiyonları ile uyku *Prof. Dr. İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji
ABD bütünlüğünün bozulduğu yetersiz bir uykunun varlığı uyku apnesi başağrısından sorumlu
mekanizmalar olarak ileri sürülmektedir. Uyku
bütünlüğünü ve kalitesini bozan süreçler uyku
sonrasını takip eden saatlerde ve gün içinde
aşırı uykululuk haline neden olmaktadır. Uyku
sırasında özellikle uykunun REM döneminde ayrıca gün içinde uykululuk halinde beyinde uyanıklıktan sorumlu olan ayrıca endojen ağrı kontrol sisteminde yer alan önemli yapılardan lokus
seruleus, rafe çekirdekleri ve peri akuaduktal gri
maddenin fonksiyonunun yetersizliğine sebep
olmakta ve ağrılı tabloların ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Zira endojen ağrı kontrolünde
yer alan bu yapıların aktivitesi baskılanarak uyku
hali ortaya çıkmaktadır.

Uyku apnesi başağrısı özet olarak uyku sonrası uyanıklık döneminde ortaya çıkan sabah
başağrısı özelliğinde, iki taraflı yaygın 4 saatten
daha kısa süreli olan ve uyku apnesinin neden
olduğu genellikle gerilim tipi başağrısı özelliklerini gösteren başağrısıdır. Uyku apnesinin tedavisi ile uyku apnesi başağrısı da bu tedaviden
belirgin şekilde fayda görmektedir.
Uyku apneli kişilerde uyku apnesi başağrısının görülme sıklığının %15-74 arasında olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Sağlıklı kişilerde uyku sonrası sabah başağrısı
görülmesi ise %5-9 olarak bildirilmektedir.
Uyku sonrası tanımlanan sabah başağrısının
uyku apnesi ile ilişkili olduğunu göstermek için
tüm gece polisomnografi tetkiki yapılması ve 5
veya üzerinde apne-hipopne indeksinin varlığının ortaya konması gerekir. Apne-hipopne indeksi 5-15 aralığında ise hafif derecede, 15-30
aralığında ise orta derecede, 30 üzerinde ise ileri
veya ciddi derecede uyku apnesinin varlığı söz
konusudur.
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Ayrıca apne-hipopne indeksi arttıkça uyku
apnesi başağrısının görülme sıklığı artmakta,
kadınlarda ve özgeçmişinde primer başağrısı
bulunan kişilerde uyku apnesi başağrısı daha sık
olarak görülmektedir.

SINIFLAMA
Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından hazırlanan son sınıflamada uyku apnesi başağrısının
tanı kriterleri şu şekilde belirlenmiştir.
A. Uyku sonrası uyanıklık döneminde görülen ve
C maddesinde yer alan kriterler ile uyumlu
olan başağrısıdır
B. Apne-hipopne indeksinin 5 veya üzerinde olduğu uyku apnesinin varlığı saptanmış olmalıdır
C. Aşağıdaki kriterlerden en az ikisi bulunmalıdır
1. Tanımlanan başağrısı uyku apnesinin başlangıcı ile zamansal ilişki içinde olmalı
2. Aşağıdaki kriterlerden biri veya her ikisi
bulunmalıdır
a. Tanımlanan başağrısı, uyku apnesinin
kötüleşmesi ile uyumlu olarak kötüleşmelidir
b. Tanımlanan başağrısının uyku apnesinin tedavisi ile uyumlu olarak iyileşmelidir
3. Tanımlanan başağrısında aşağıda yer alan
3 kriterden en az birisi bulunmalıdır
a. Tanımlanan başağrısı bir ayda 15 gün
veya daha fazla tekrarlamalıdır
b. Tanımlanan başağrısı aşağıda yer alan
özelliklerin tümünü karşılamalıdır
• Bilateral lokalizasyon
• Basıç veya sıkıştırıcı özellik
• Bulantı ve foto-fonofobinin eşlik etmemesi
c. 4 saat içinde ağrının geçmesi
D. Tanımlanan başağrısının sınıflamada yer alan
başka bir tanı ile uyumlu olmaması

Uyku apnesi başağrısının sık olarak görülen
özellikleri olarak, iki taraflı yaygın veya frontal lokalizasyon, ayda 8-15 gün sıklığında, basınç veya
sıkıştırıcı karakterde ve orta şiddette olması şeklinde bildirilmektedir. Ancak başağrısının süresi
açısından yapılan değerlendirmede oluşturulan
gruplandırmalar arasında belirgin bir üstünlüğün olmadığı dikkati çekmekte olup hastaların
%26’sında 1 saatten daha kısa süreli, %37’sinde
1-4 saat süreli, %36 kadarında 4 saatten daha
uzun süreli olduğu belirtilmektedir. Uyku apnesi
başağrısı ile ilgili çalışmalarda belirtilen bulgular
Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından yapılan
başağrıları sınıflamasında yer alan tanı kriterleri
ile karşılaştırıldığında başağrısının daha uzun süreli olabilme ve daha seyrek olarak tekrarlama
özelliğinin gösterilmesi tanı kriterlerinin bu açıdan değerlendirilmesini gerektirmektedir.

TEDAVI
Uyku apnesi başağrısının tedavisinde esas yaklaşım uyku apnesinin tedavisidir. Uyku apnesinin
başarılı bir şekilde tedavisinden uyku apnesi başağrısı belirgin fayda görmekte, tama yakın veya
tam bir düzelme sağlanmaktadır. Obstrüktif uyku
apnesi tedavisinde obstrüktif tipte apnelerin ortadan kalkmasını sağlayacak basınçla burundan
verilen havanın üst solunum yollarındaki direnci
ortadan kaldırması esasına dayanan burun yolu
ile sürekli pozitif hava yolu basınç uygulaması
başarılı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Uyku
apnesi tedavisinde bu yöntem kullanılarak uyku
apnesi başağrısı olan hastalarda uygulamanın
birinci ayı sonunda hastaların %92’sinde başağrılarının tam olarak iyileştiği gösterilmiştir.
Kurumumuzda konu ile ilgili olarak yaptığımız çalışmanın özet bilgileri şu şekildedir. Dört
yüz altmış iki uyku apneli hasta ile apne-hipopne indeksi 5’in altında olan 101 kontrol olgusu
çalışmaya alınmıştır. Uyku apneli grupta sabah
başağrısı görülme oranı %33,6 kontrol grubunda %8,9 olarak bulunmuştur. Sabah başağrısı
görülme sıklığı apne-hipopne indeksi yüksek
415

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

olan, minimum oksijen satürasyonu daha düşük
hastalarda daha yüksek oranlarda görülmektedir. Ayrıca kadınlarda ve özgeçmişinde primer
başağrısı olan hastalarda daha yüksek oranlarda
bulunmaktadır. Ağrı orta şiddette, frontal bölgede belirli veya yaygın özellikte, künt karakterde,
orta şiddette, hastaların %37 kadarında 1-4 saat,
%36 kadarında 4 saatten uzun süreli, hastaların
%35 kadarında haftada/2 ayda/15 sıklığında,
hastaların %26 kadarında ayda 15 günden daha
sık olarak tekrarladığı bulundu. Uyku apnesinin
tedavisi amacıyla sürekli hava yolu pozitif basınç
uygulaması yapılan hastaların yaklaşık %72’si ilk
gün sonrasında, %84 hasta birinci hafta sonunda ve hastaların %92’si birinci ay sonunda sabah
başağrılarının tamamen geçtiğini bildirdiler.
Sonuçta uyku sonrası saatlerde veya günün
ilk saatlerinde genellikle gerilim tipi başağrısı ile
uyumlu başağrısı tanımlayan hastalarda uyku
kalitesinin sorgulanması önem kazanmaktadır.
Horlama ve uyku apnesi başta olmak üzere uykunun kalitesini bozan ve yetersiz bir uykuya
sebep olan huzursuz bacaklar sendromu ile ilşkili olarak uykuda periyodik hareket bozukluğu,
uykuda diş sıkma ve diğer parasomniler, uykuya
başlama sürdürme güçlüğü ile karşımıza çıkan
insomniler bu açıdan değerlendirilmesi gereken
başlıca klinik tablolar olarak dikkati çekmektedir.
Dip Not
Kronik başağrısı olan kişilerde uykunun kalitesini bozan bir hastalık özellikle uyku apnesinin
varlığı sorgulanmalı
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Uyku sonrası - günün ilk saatlerinde başağrısı tanımlayan kişilerde uyku kalitesini bozan bir
hastalık özellikle uyku apnesi sorgulanmalı
Uyku apnesi olan kişilerde başağrısı ile mücadelede uyku apnesi tedavisinin esas olduğu
unutulmamalı
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34.f Chiari Malformasyonu Tip I Bağlantılı
Başağrısı

Hakan Levent GÜL1
Ömer KARADAŞ2

TANIM VE KLINIK
1891 ve 1896 yılları arasında Hans Chiari, yayınlarında 4 tip serebellar ektopiyi tanımlamıştır. Tip I, Chiari malformasyonlarının en sık görülen şeklidir. Çoğunlukla yaşamın adölesan veya yetişkin döneminde
sorun yaratana kadar fark edilmez. Burada kafa tabanı ve üst omurga
bölgesi düzgün yapıda değildir. Beyinciğin arka kısmı kafa tabanından
aşağı doğru kayar. Tip II Chiari malformasyonu tipik olarak spina bifidalı doğan bebeklerde görülür ki omuriliğin bölünmesine ve çevreleyen
yapıların vücut içerisine doğru gelişmesi yerine dışarı doğru geliştiği
nörolojik bir hadisedir. Tip II Chiari malformasyonları hidrosefali ile birliktelik gösterebilir. Tip III Chiari malformasyonunda beyinin arka kısmı
kafa ardındaki bir açıklıktan dışarı doğru taşar. Tip IV Chiari malformasyonunda beyinin arka kısmının normal gelişimi tamamlanamamıştır.
Tip III ve tip IV malformasyonlu hastalar genellikle yaşamın 1. yılında
hayatlarını kaybederler.
Tip III ve tip IV
malformasyonlu hastalar
genellikle yaşamın 1. yılında
hayatlarını kaybederler.

1
2

Chiari malformasyonu tip I(CMI) hastalarının teşhisi için Beyin
MR’ında aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir. Olası syringomyeli
ekartasyonu için servikal spinal MR çekilmesi de uygun olur.

Doç. Dr., Rumeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul. Medikal Park Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
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CMI Beyin MR kriterleri
*serebellar tonsillerin 5mm kaudale herniasyonu
*serebellar tonsillerin 3mm kaudale herniasyonu + subaraknoid
alanın kraniyoservikal bileşkede serebellumun posterior ve lateralindeki beyin-omurilik sıvısı boşluklarınca kompresyonu sonucu genişlemesi
En sık görülen belirti kısa
süreli (5 dakikadan kısa),
öksürük ve valsalva benzeri
manevralarla tetiklenebilen
suboksipital bölgeye
lokalize, başa ve servikal
bölgeye yayılan ağrıdır.

*serebellar tonsillerin 3mm kaudale herniasyonu + supraoksipital
yüksekliğin azalması
*serebellar tonsillerin 3mm kaudale herniasyonu + tentoryum eğiminin artması
*serebellar tonsillerin 3mm kaudale herniasyonu + medulla oblangatanın kıvrılması
Malformasyonda başağrısı dışında, geniş bir klinik yelpaze gözlenebilir. Özellikle, belirti ve bulgular esas olarak otonomik disfonksiyona
neden olabilen doğrudan beyin sapı kompresyonundan kaynaklanır.
Skolyoz gibi diğer belirtiler yapısaldır.
CMI asemptomatik olabileceği gibi başağrısı, nöro-otolojik şikayetler,
alt kranial sinir tutulumları ve uyku apnesi ile beraber olabilir. CMI başağrısı, genellikle kısa süreli (5 dakikadan kısa), öksürük ve valsalva benzeri manevralar ile tetiklenebilen, genellikle oksipital ve suboksipital bölgelerde
hissedilen, başa ve servikal bölgeye yayılan ağrılar ile karakterizedir. Üst
ekstremitelerde belirgin, spastisitenin eşlik ettiği kuvvetsizlik, C2 dermatomuna uyan disestezi, dissosiye duyu kaybı gibi duyu kusurlan, dengesizlik, çift görme, nistagmus, dizartri, yutma güçlüğü, kulakta çınlama, kusma, idrar kaçırma gibi alt beyin sapı, serebellum ve omurilik tutulumuna
bağlı olarak klinik belirtiler eşlik edebilir. CMI bağlantılı başağrısı, primer
öksürük başağrısı ile benzerlik gösterebilir. Mevcut veriler, CM1’de obezite
ile başağrısı olasılığı arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.
Bu hastaların çoğu asemptomatik olabileceğinden, CMI’de klinik
önemlidir. Fıtıklaşma derecesi ve ilişkili başağrısının şiddeti değişkenlik gösterebilir: bazı hastalarda hafif serebellar tonsiller herniasyon ile
“Chiari benzeri” semptomlar gösterebilirken, daha belirgin herniasyonu olan hastalar asemptomatik olabilir.
Hem yetişkin hem de çocukta en sık görülen semptom, oksipital/
servikal bölgede ağrıdır. Çok genç popülasyonda, bulguların aşırı ağlama ve irritabilite şeklinde ortaya çıkma olasılığı yüksektir ve teşhisi zor
olabilir.

FIZYOPATOLOJI
Bu anomalinin ana özelliği serebellar tonsillalarının foramen magnum
altında servikal spinal kanal içerisine sarkmasıdır. Bu hastalıkta beyin
omurulik sıvısının hem beyin, hemde omurilik kanalında sirkülasyo418
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nunun bozulması sonrası beyin içerisinde basınç değişiklikleri ve kafa
içi basınç artışı ortaya çıkmaktadır. Malformasyonun oluşumunda ileri
sürülen 3 teori vardır. Bunlar: 1- hidrodinamik teori (kafa içi basıncı ile
omurilik kanalı arasındaki basınç farkı) , 2- mekanik teori (beyincikteki
yapışıklılara bağlı olarak BOS dolanımın bozukluğu) , 3- yanlış gelişim
(yaygın gelişimsel bozukluğun bir lokal uzanımı olarak beyincik dokularının uzaması) teorisidir.

SINIFLAMA VE TANI KRITERLERI
Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması-3 (ICHC-3) , CMI bağlantılı başağrısı; 7 numaralı damarsal olmayan kafa içi bozukluklarına
bağlanan başağrıları sınıfında 7.7 başlık numarası ile yer almaktadır.

Fizyopatolojide kafa içi
basınç artışı sorumlu
tutulmaktadır.

CMI bağlantılı baş ağrıları(7.7)
A. C kriterlerini dolduran başağrıları
B. Tip I Chiari Malformasyonunun (CMI) gösterilmesi
C. Sebebin aşağıdakilerden en az ikisi ile kanıtlandığının gösterilmesi:
1. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a. Başağrısının CMI ile ilişkili olarak ortaya çıkması veya teşhisine
yol açması
b. CMI’in başarılı tedavisini takip eden 3 ay içerisinde başağrısının düzelmesi
2. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını karşılayan başağrıları:
a. Öksürük veya diğer valsalva benzeri manevralar ile tetiklenebilme
b. Oksipital veya suboksipital yerleşim
c. 5 dakikadan kısa sürmesi
3. Başağrısının beyin sapı, serebellar, alt kraniyal sinir ve/veya servikal spinal kord disfonksiyonu ile bağlantılı diğer semptom ve/
veya klinik bulgular ile ilişkili olması
D. Diğer ICHD-3 tanı kriterleri ile daha iyi karşılanmaması

AYIRICI TANI
•
•
•
•
•
•
•

Primer öksürük başağrısı
Hidrosefali
Düşük intrakraniyal basınçlı başağrısı
Servikojenik başağrısı
Gerilim tipi başağrısı
Migren
Oksipital nevralji
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Auralı, aurasız, baziler tipte migrenle birlikte
bulunabilir. Migrene eşlik eden CMI olgularında
kronik migren, normal popülasyondan 3 kat fazla bulunmuştur.

nedenle, başağrısı ve CM1 ile başvuran tüm hastalarda anormal BOS basıncı dışlanmalıdır.

Değişmiş BOS basıncı, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyonda (IIH) olduğu gibi artmış
veya BOS sızıntısına bağlı spontan intrakraniyal
hipotansiyonda olduğu gibi azalmış hastalarda,
sekonder tonsiller sarkma ve CM1’in MR bulguları gösterilebilir. Bu hastalar öksürük veya diğer
valsalva benzeri manevralarla ilişkili başağrısı ile
de başvurabilirler ve 7.1.1 idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona atfedilen başağrısı veya 7.2.3
spontan intrakraniyal hipotansiyona atfedilen
başağrısı sınıflandırmalarına dahil olabilirler. Bu

Beyin sapı ve serebellar bulguları olan, geniş
veya ilerleyici syringomyelisi olan veya kontrol
altına alınamayan tipik CMI başağrısı olan hastalarda cerrahi önerilmektedir. Cerrahi seçenekler, ventrikülo-peritoneal şant, posteriyor fossa
dekompresyonu, servikal laminektomi, suboksipital kraniyektomi, tek başına veya duroplasti
ile birlikte foramen magnum dekompresyonu
ve atlas kemeri rezeksiyonu olarak sıralanabilir.
İyi seçilmiş vakalarda cerrahi sonrası tipik CMI
baş ağrıları %90’ın üzerinde, atipik başağrıları
%85’in üzerinde azalmaktadır.

TEDAVI GENEL PRENSIPLER

CMI başağrısı

Beyinsapı ve serebellar
bulguları yok, geniş veya
ilerleyici syringomyelisi
yok

MEDİKAL TEDAVİ
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Beyinsapı ve serebellar
bulguları olan, geniş veya
ilerleyici syringomyelisi
olan veya kontrol altına
alınamayan başağrısı
mevcut

CERRAHİ

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

Cerrahi morbidite potansiyeli olan gereksiz
bir işlemden kaçınmak için cerrahi müdahale
düşünülürken hem klinik hem de radyolojik kriterlere sıkı sıkıya bağlı kalınması önerilir. Mevcut
veriler, dikkatle seçilmiş hastalarda; öksürük baş
ağrılıların - valsalva benzeri manevralarla ilişkili
baş ağrılılara göre ve oksipital baş ağrılıların - oksipital olmayan baş ağrılılara göre cerrahi müdahaleye daha iyi yanıt verdiğini göstermektedir.
Cerrahi ile ilgili uzun süreli, medikal tedavi ve
cerrahi tedavi sonuçlarının karşılaştırıldığı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Medikal tedavide ise non steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, asetozolamid, COX-2 inhibitörleri, triptanlar, butalbital ve opioidler kullanılabilmekle beraber,
genellikle bu hasta grubunda tedaviye yanıt yüz
güldürücü değildir.
CMI başağrısına eşlik eden migren veya oksipital nevraljili hastalarda büyük ve küçük oksipital sinir (GON, LON) blokajları tedavide kullanılabilir.
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34.g Santral Sinir Sisteminin Otoimmün
Hastalıklarında Başağrısı

Egemen İDIMAN1

GIRIŞ
Her ne değin Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS)
kriterleri (2018) içinde yer almasa da santral sinir sisteminin (SSS) otoimmün, demiyelinizan,
dejeneratif hastalıklarında başağrısı bazen öncü
belirti olabileceği gibi değişik nedenlere bağlı
olarak da hastalığın seyri sırasında görülebilir.

MULTIPL SKLEROZDA BAŞAĞRISI
Tanım
Multipl skleroz (MS) genç erişkinlerde görülen,
genellikle alevlenme ve düzelmeler ile seyreden,
SSS’nin kronik, olasılıkla otoimmün, inflamatuvar, demiyelinizan ve dejeneratif bir hastalığıdır.

Klinik
Multipl Skleroz; piramidal, serebellar, arka kordon, beyin sapı nükleer ve internükleer bağlantılar, spinotalamik yollar, otonom sinir sitemi,
kognisyonu etkileyen yorgunluk ve ender de
olsa epileptik bozukluklarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Başlangıçta relapsing remitting (RRMS)

1
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seyir gösteren klinik tablo genellikle 10 yıldan
sonra sekonder progresif (SPMS) seyre dönüşür.
MS’lilerin % 10-15’inde ise hastalık başlangıçtan
itibaren progresiftir (PPMS). Tanıda klinik özellikler yanında, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ve beyin omurilik sıvısında
(BOS) saptanan oligoklonal bandlar ve immünoglobulin G indeks artışı altın standart değerlerini korumaktadır.

Fizyopatoloji
Multipl Skleroz olasılıkla T hücre başta olmak
üzere, T ve B lenfositlerin, makrofajların, birçok
sitokin, kemokin ve antikorun sürece karıştığı
immünolojik bir kaostur. Hastalık başlangıcında
daha çok inflamatuvar süreç belirgin iken daha
sonra gerek klinik gerekse MRG aktivitesi azalır
ve dejenerasyon ve atrofinin önde olduğu geri
dönüşümsüz sürece girilir. MS; klinik özellikleri,
MRG ve BOS bulguları ile birçok SSS hastalığını
taklit eden bir hastalıktır ve ayırıcı tanı titizlikle
yapılmalıdır.

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

Multipl Sklerozda Başağrısı
Başağrısı MS'de en sık komorbitelerden biridir. MS ve başağrısı ilişkisine,
ilk kez Compston ve McAlpine (1952) tarafından dikkat çekilmiş, atağın
ilk 3 ayı içinde hastaların % 2’sinde migren geliştiği bildirilmiştir. Klinik
izole sendrom olgularının % 78 inde başağrısı bildirilmektedir. İki tablo
genç yaşta başlangıç, kadın egemenliği ve Asya ve Afrika toplumlarına
göre beyaz ırkta sık görülüş açısından demografik benzerlikler gösterir.
Primer başağrısı prevalansı % 35.5-70 arasında değişmekte, migren ve
gerilim tipi başağrısı yüksek sıklıkta bildirilmektedir. Sekonder progressiv multipl skleroz(SPMS) da beyin meninkslerinde saptanan sekonder
folliküler yapıların neden olduğu inflamasyonun MS’de yüksek prevalansta migren görülüşünü açıklayıcı olabileceği öne sürülmektedir.
Hem migren hem de multipl sklerozun beyinsapı ve kortekste fonksiyonel ve yapısal değişişikliklerle eşlik edişi dikkat çekicidir. MS ve başağrısı
arasındaki bu birliktelik patogenezde aynı anatomik yapıların sorumlu
olabileceği varsayımını akla getirmektedir. Benzer demografik özelliklere sahip olması nedeniyle migrenli bir bireyde MRG’de beyaz cevherde
lezyon saptanması durumunda ayırıcı tanı büyük titizlik gerektirir. MS’li
bir hastada migren, genel popülasyondan 2-3 kat sık görülmekle birlikte, migren MS’ın tipik klinik özelliklerinden biri değildir. MS’de migren
prevalansı kontrollü ve kontrolsüz çalışmalarda %21-69 olarak bildirilmektedir. 3.560 olgunun değerlendirildiği yakın zamanlı bir çalışmada
primer başağrısı prevalansı % 56 dır. Migren için tahmini prevalans %
26 (auralı migren% 16, aurasız migren % 10) ,gerilim başağrısı için %
20 dir. Son yıllarda MS’e uyan belirti ve bulguları olmayan hastalarda
başağrısı nedeniyle yapılan MRG incelemelerinde demiyelinizan hastalıkla ilgili bulguların saptanması MS ve başağrısı ilişkisine dikkat çeken
önemli adımlardan biri olmuştur. Radyolojik izole sendrom (RIS) olarak bilinen bu tablolarda, 5 yıl içinde MS gelişmesi, başağrısının MS’ın
öncü belirtilerinden biri olup olmadığı konusunun tartışılmasına neden
olmaktadır. MS’de primer BA, lezyona bağlı BA, depresyonla ilişkili gerilim BA ve kullanılan ilaçlara bağlı gelişen BA [interferon (IFN), provigil,
symmetrel] görülebilir. Migrenin MS’in bir öncü belirtisi olup olmadığı,
ortak bir patofizyolojiyi paylaşıp paylaşmadıkları veya migrenli MS‘lilerin farklı bir subtipi olup olmadığı konusu açık değildir. Çok sayıda olguyu kapsayan gözlemsel bir çalışmada MS’li olguların % 46’sının önceki
ayda migren atakları tanımladıkları bildirilmiştir. Ancak incelemelerin
doğası ve heterogenisitesi MS’de migren frekansının çok geniş bir dağılımda yer almasına, dolayısıyla çelişkili sonuçlara yol açmaktadır. Meta
analizlerin subgrup analizleri, kontrollere oranla MS’lilerde, migrenin
özellikle aurasız migrenin sık görüldüğünü göstermektedir. MS ve migren arasındaki birliktelik henüz varsayımsal düzeydedir. Başlangıç yaşı
açısından yapılan karşılaştırmada migren başlangıcı MS’den ortalama
10 yıl daha erkendir. Migren sıklıkla genç RRMS’lilerde, gerilim başağrı-

MS hastalarında atağın ilk 3
ayı içinde % 2 migren atağı
tanımlanmaktadır.

Migren MS hastalarında 2-3
kat sık görülmektedir. Ancak
tipik klinik özelliklerinden
biri değildir.

MS'de primer, lezyona bağlı,
depresyon ve gerilim ile
ilişkili başağrısı görülebilir.
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Migren ve MS arasında
nedeni net olarak
belirlenmeyen bir ilişki
vardır.

sı ise daha ileri yaş, erkek cinsiyet ve SPMS’de raslanır. MS’de başağrısı, özellikle migren, hastanın sosyo-ekonomik durumuna ve tedavisine
bağlı olmaksızın sık rastlanır. Migren başağrılarının komorbid bir durumdan çok MS’in bir gösterisi olduğu öne sürülmekte ve migrenin MS
için potansiyel bir risk oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Rodentlerde deneysel otoimmün hastalık modelinde migren patofizyolojisinde
bir anahtar rol oynayan kortikal demiyelinasyonun ‘’kortikal spreading
depresyon’’u kolaylaştırdığı gösterildi. MS’li bir hastada periakuaduktal
gri cevherde (PAG) tek bir lezyonun şiddetli başağrısı ile eşlik ettiğinin
bildirilmesi ve MS’de midbrain içindeki lezyonların sıklıkla migrenle eşlik ettiğinin gözlenmesi hem migren hem de MS’ de bu bölgenin önemini orta koymaktadır. Migren MS’de öncü belirti olabildiği gibi MS’li hastalarda hastalığın seyri sırasında migren ataklarının sıklık ve şiddetinin
arttığı bildirildi. Bu durum migren patogenezindeki önemli bir anatomik yapı olan PAG’nin etkilenmesi ile ilişkilendirildi. Midbrain/PAG bölgesinde lezyon varsa migren benzeri ataklarda 4, gerilim başağrılarında
2.5, kombine baş ağrılarında 2.7 kat artış bulundu. Çocukluk başlangıçlı
MS‘li bir hastada hem ilk hem de 2. atakta migren-like başağrılarının
varlığı, ilk ataktaki başağrısının status migrenozus kriterlerini tam karşıladığı, her iki atakta da ansefalopatinin olmadığı bildirildi. MRG’de
midbrain, periakuaduktal gri cevher, üst servikal bölgede lezyonlar
yanında ve menengial reaksiyonun olduğu bildirildi. Migren için düşünülen anatomik lokalizasyonların inflamatuvar olaydan etkilendiği,
meningeal ödem ve inflamasyonun, trigeminal nöronlarda nosiseptiv
nöronları aktive edebileceği öne sürüldü. Bu nöronlar sinaptik olarak
dural ya da diğer meningeal afferentler ile aktive edilebilir veya lokal
inhibitör internöronlar ve PAG’den köken alan desendan inhibisyonla
modüle edilebilir. Üst servikal bölgede lezyon bulunmasının başağrısı
için patogenetik bir mekanizma olabileceği, çocuklarda beyin sapı tutuluşunun daha sık oluşu nedeniyle geniş, konfluent beyaz cevher lezyonlarının ağrı sisteminin kritik yapılarını etkileyebileceği öne sürüldü.
Ayrıca stres ve anksiyete MS’de artmış migren frekansı için bir başka
açıklamadır.
Multipl Sklerozda ayrıca kraniyal sinirlerin inflamasyon ve demiyelinizasyonuna bağlı ağrılar görülür. Bu tablolar IHS-2018 sınıflamasında
13. Alt grupta, kraniyal sinirlerin ağrılı nöropatileri ve diğer yüz ağrıları
başlığı altında toplanmıştır. Bu klasifikasyonda 13.1.1.2.1’de MS’e bağlı
ağrılı trigeminal nöropati , 13.6 da unilateral veya bilateral, vizyonda
azalma ile başlayan, retro-orbital, orbital, frontal ve/veya temporalde
yerleşen, göz hareketleri ile artan ağrılı optik nevrit ve13.13.1’de MS’e
bağlı santral nöropatik ağrı yer almaktadır.
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Tedavi
Multiple Sklerozda basamak tedavileri, yerini bireye özgü tedavi seçeneklerine bırakmaktadır. Günümüzde MS tedavisinde, 10’dan fazla
(IFN-beta, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod,
kladribin, natalizumab, alemtuzumab, okrelizumab) immünomodülatör kullanımdadır. Tedavi başarısızlığında mitoxantron ve siklofosfamid
gibi immünosüpressifler kullanılabilir. Çok yakın zamanlı ülkemizden
bildirilen büyük bir seride % 20 hastada MS ile ilgili ilaçlar başlamadan
önce ,% 80 hastada ise ilaç başlandıktan sonra başağrılarının ortaya
çıktığı ve en sık Interferonların başağrısına neden olduğu bildirildi.
Multipl Skleroz tedavisi yanında başağrısının tipine göre başağrısı
tedavisindeki genel kurallar uygulanır.

AKUT DISSEMINE ENSEFALOMIYELITTE
BAŞAĞRISI
Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde aşılama ya da viral enfeksiyonu izleyerek ilk 1-3. haftada, ensefalopati ve fokal nörolojik defisitlerle
ortaya çıkan beyaz cevherin inflamatuvar, demiyelinizan hastalığıdır.
Başağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, konfüzyon, konvülziyon
görülür. Başağrısı hastalık başlangıcında % 45-58 hastada bildirilir ve
genellikle şiddetlidir. Hastaların %25’ inde 5 yıl içinde MS gelişmekle
birlikte, ADEM genellikle iyi bir prognoza sahiptir. Ender olarak orta
yaşlı bireylerde de bildirilmiştir.

ADEM'de başağrısı
hastalıkla birlikte % 45-80
oranlarında görülmektedir.

NÖROMIYELITIS OPTIKA SPEKTRUM
HASTALIKLARI (NMOSH)NDA BAŞAĞRISI
Tanım
Nöromiyelitis optika Spektrum Hastalıkları; seçici olarak optik sinir ve
medulla spinalisi etkileyen, sıklıkla alevlenmelerle seyreden SSS’nin
otoimmün hastalıklarından biridir.

Klinik
Multipl Skleroza göre daha destrüktif, kalıcı hasarlarla giden, yüksek
servikal spinal etkilenmelerde ölüme neden olabilen bir tablodur. Uzun
yıllar MS’in bir varyantı olarak kabul edilmesine karşın MS’den farklı bir
hastalıktır. 2015’de yeni tanı kriterleri belirlenmiş 6 temel klinik özellik tanımlanmıştır. Optik nörit ve akut miyelit yanında area postrema
sendromu, akut beyin sapı sendromu, tipik diensefalik lezyonlarla birlikte semptomatik narkolepsi veya akut diensefalik klinik sendrom ve
tipik beyin lezyonları ile birlikte semptomatik serebral sendrom temel
klinik özellikler içine alınmıştır.
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Fizyopatoloji
NMO spektrum hastalıkları, aquaporin-4 ve MOG proteinine karşı oluşan antikorlar ile ortaya çıkan, MS’den gerek patogenez gerek radyolojik ve immünolojik bulgular gerekse tedavi ilkeleri açısından farklı geniş
bir hastalık spektrumudur.

NMO'da servikojenik
başağrısı ve trigeminalotonomik sefalalji
başağrıları ilk klinik yakınma
olabilir.

NMOSH'ında, servikojenik başağrısı, trigeminal-otonomik sefalalji
benzeri başağrıları ilk klinik yakınma olarak bildirilmiştir. MRG’de medullar lezyonu olan hastalarda başağrısı sıktır. NMOSH ender de olsa
hidrosefali ile eşlik eder. Bu olgularda şantı gerektirecek şiddette, sürekli başağrıları vardır. PRESS saptanan NMOSD olgularında yine başağrısı ciddi bir yakınmadır. Akut başlangıçlı şiddetli oksipital nevralji
yüksek servikal lezyonu olan 3 NMOSH’lu hastada sekonder başağrısı
nedeni olarak bildirilmiştir.

Tedavi
NMOSH’ında tedavi MS’den tamamen farklıdır ve B hücreye yönelik
tedaviler (rituximab), immünosüpressifler (AZA, mitoxantron, mikofenolatmofetil) kullanılmaktadır. Kompleman C5 komponentine karşı
(eculizumab), interlökin-6R’e yönelik monoklonal antikorlar (tocilizumab ve satralizumab), granulositlerdeki CD19 yüzey molekülüne karşı
monoklonal antikorlar(Inebilizumab) gibi tedaviler FDA onayı almştır.

Tümefaktif multipl skleroz
Tek ya da çoğul 2 cm den büyük demiyelinizan lezyonlarla karekterize,
tümor benzeri görünüme sahip MS’in nadir bir varyantıdır. Tümefaktif
MS radyolojik bir tanımlamadır. ADEM’de, MS’de, NMOSH‘nda büyük
demiyelinizan lezyonlar saptanabilir.

Klinik
Tümefaktif MS'de başağrısı
nonspesifiktir.

Başağrısı, bulantı, kusma, konfüzyon, kognitif değişiklikler, konuşma
bozuklukları, hemiparezi ile ortaya çıkabilir. Başağrısı nonspesifiktir, ancak tablonun ana yakınmalarından biri olabilir. Beyin tümörleri, lenfoma, HIV, SLE, Sjögren sendromu, Behçet hastalığı, NMOSH, tacrolimus
ve fingolimod kullanımı ardı gelişen büyük inflamatuvar demiyelinizan
lezyonların ayırımı ve tanısı büyük bir titizlik gerektirir. Hastaların bir
kısmı zaman içinde RRMS ya da PPMS’e evrilir.

Fizyopatoloji
Net olarak bilinmemektedir. Kortikosteroid, plazmaferez, mitoxantron
ve rituximab önerilmektedir.
Gerek MS gerek ADEM gerek tümefaktiv MS ve gerekse NMOSH’nda altta yatan patolojik sürece yönelik tedavi yanında ve başağrısının
tipine göre başağrısı tedavisindeki genel kurallar uygulanır.
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Santral sinir sisteminin otoimmun hastalıklarında, primer hastalığın tedavisi yanında başağrısının tipi ve özellikleri dikkate alınarak tedavi
düzenlenmelidir.
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34.h İntrakraniyal Neoplaziye Bağlı
Başağrısı

Fulya BAŞOĞLU KÖSEAHMET1
Babür DORA2

TANIMLAR VE EPIDEMIYOLOJI
İntrakraniyal bir neoplazinin saptanması ile zamansal olarak ilişkilendirilen baş ağrıları olarak
tanımlanabilir. Uluslararası Başağrısı Sınıflaması
[International Classification of Headache (ICHD)]-3’te yer kaplayıcı tümörler, karsinomatöz
menenjitler ve hipofiz adenomları ile ilişkili baş
ağrıları bu başlık altında incelenmiştir.
Sistemik metastazlar, primer santral sinir
sistemi (SSS) tümörlerinden daha sık görülmek-

te olup tahmini insidans 8.3-14.3/100.000’dir.
Beyin metastazları en sık akciğerden köken alır
bunun yanı sıra; meme kanseri, gastrointestinal
kanserler ve melanomlar da diğer sık rastlanan
kaynaklardır. Meningeal karsinomatozis (leptomeningeal metastaz); solid sistemik tümörlerde
%5-85, Hodgkin dışı lenfomalarda %5-29 ve lösemilerde %11-70 gibi değişen oralarda görülür.
En sık sebebi meme ve akciğer kanserleridir. Primer beyin tümörlerinin bazılarında da meningeal tutulum görülebilmektedir (ör. malign astrositoma, medulloblastoma).

Primer
intrakraniyal
tümörler

Non-glial
hücre kökenli

Glial hücre
kökenli

Meningiom
Diğer

Astrosit kökenli
Grade 1- Pilositik astrositom
Grade II- Diffüz/Fibriller astrositom
Grade III- Anaplastik astrositom
Grade IV- Glioblastoma multiforme

Oligodendroglioma
Ependimom

Kraniyofarengioma
Schwannoma
Lenfoma

Medullablastom
Mikst gliom
Koroid pleksus papillomu

Şekil 1. Primer intrakraniyal tümörlerin sık görülen örnekleri

1
2

Uzm. Dr., Çekirge Devlet Hastanesi,
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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Erişkin populasyonda (20 yaş ve üstü) primer beyin ve sinir sistemi
tümörlerinin insidansı ABD ‘de yıllık 23.8/100.000 olarak bildirilmiştir.
Primer beyin tümörlerinin %50-60’ını glial tümörler, %25’ini menenjiomlar,%10’unu schwannomalar ve geri kalanını diğer SSS tümörleri
oluşturur. En sık malign tümör glioblastoma multiforme, en sık izlenen
benign tümör menenjiyomdur.
Şekil 1’de köken aldıkları hücrelere göre sık görülen primer intrakraniyal tümörler özetlenmiştir.

Beyin tümörlü hastaların
%32-71’inde başağrısı belirti
olarak bulunmaktadır.

Nöro-görüntüleme tekniklerinin yaygınlaşmaya başlamasından sonra yapılan çalışmalara göre beyin tümörlü hastaların %32-71’inde başağrısı semptom olarak bulunmaktadır. Çocuklarda, önceden başağrısı
öyküsü olan bireylerde, posterior fossa tümörlerinde ve hızlı büyüme
gösteren yer kaplayıcı lezyonlarda daha yüksek oranda bulunma eğilimindedir. Buna karşın, toplumdaki genel endişenin aksine tüm organik
beyin hastalıklarına bağlı sekonder baş ağrıları oranı genel populasyonda %2.1 civarında olup; beyin tümörlerinin yalnızca %8 inde ilk ve izole
semptom olarak başağrısı bildirilmiştir.

Astrosit ve Oligodendrosit Kaynaklı Tümörler
En sık görülen glial tümörler astrositomlardır ve Dünya Sağlık Örgütü
sınıflamasına göre; Grad I ve II düşük grad'lı, III ve IV ise yüksek grad’lı
tümörleri belirtir. Histolojik olarak; hiperselülerite, nükleer ve sitoplazmik atipi, vasküler proliferasyon, mitotoik aktivite ve nekroz yüksek
grade göstergesidir; bu özellikler agresif klinik seyir ve kötü prognoz ile
ilişkilidir.
Grad I tümörler, genellikle çocukluk çağında görülen pilositik astrositom, subependimal dev hücreli astrositom (tipik olarak tuberosklerozla birlikte), pleomorfik ksantomu içerir. Pilositik astrositom; en
sık çocukluk çağı beyin tümörüdür, çoğunlukla serebellar yerleşimlidir.
Total rezeksiyon ile tam kür kabul edilebilen primer beyin tümörüdür.
Erişkinlerde hipotalamik yerleşim daha sık görülür.

Mikst tip gliomalarda
oligodendrioma bileşeni
fazla ise klinik seyrin daha
iyi olması beklenir.
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Grad II tümörler içerisinden astrosit kaynaklı olanlar diffüz astrositomlar olarak adlandırılır; fibriller (%80), gemistositik ve protoplazmik
alt tipleri mevcuttur, genç erişkinlerde daha fazla görülür. Genellikle
yavaş büyüyen, supratentoriyel yerleşime meyilli, histolojik olarak iyi
diferansiye, çevre dokuya invazyon gösteren lezyonlardır ve yüksek
grade’li formlara evrilme olasılıkları mevcuttur. Grad II oligodendrogliomalar; oligodendrositlerden köken alır, genellikle genç-orta yaş
erişkinlerde görülür, makroskopik olarak iyi sınırlı, sıklıkla kalsifikasyon
ve santral bölgede nekrotik-kistik değişimlerin eşlik ettiği tümörlerdir.
Fronto-temporal bölgeye yerleşme eğilimindedirler. Ayrıca, astrositik
ve oligodendrositik hücrelerin birlikte bulunduğu mikst tip gliomlar da
görülebilir; oligodendroglioma komponenti arttıkça prognozun daha iyi
olması beklenir.
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Grad III tümörler agresif histolojik paternlerin belirginleştiği anaplastik astrositom ve
anaplastik oligodendrogliomları içerir. Grade
IV Glioblastoma multiforme erişkinlerde en sık
görülen primer malign beyin tümörüdür. Sıklıkla
supratentoriyeldir, belirgin sınırları yoktur, çev-

re dokuya infiltre olurlar. İleri dönemde özellikle
arka fossa yerleşimli tümörler BOS yoluyla vertebraya metastaz yapabilir. Geniş rezeksiyon, kemoterapi ve radyoterapi sağ kalımı uzatabilse de
prognoz genellikle kötüdür.

Şekil 2. Sol temporal yerleşimli Glioblastoma multiforme olgusu. a. MRG T2 aksiyel kesitlerde heterojen hiperintens title
ve çevresel sitotoksik ödem b. T1 koronal kesitte periferik ve irreguler noduler komponentli kontrast tutulumu gösteren
kitlesel lezyon (Dr. Atilla DEMİR’in arşivinden).

Ependimoma
Serebral ventriküllerin ve spinal kordun iç yüzeyini döşeyen ependimal
hücrelerden köken alırlar. Bir kısmı parankimaldir, bu yerleşimin parankim içerisinde bulunan embryonik ependimal hücre kalıntılarından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuklarda intraventriküler yerleşimleri sıktır, en sık 4. ventrikülde görülür. BOS akımını engelleyerek hidrosefaliye neden olabilirler. Anaplastik formları BOS’a yayılım gösterebilir.
Erişkinde çoğunlukla spinal kordda saptanır, lumbosakral bölge yerleşimi sıktır ve görece selim seyretmeleri beklenir. Histopatolojik olarak
rozet formasyonu oluşturmaları tipiktir. Tam eksizyon sağlanabilen olgularda kür şansı yüksek seyretmektedir.

Ependimomalar çocuklarda
sıklıkla intraventriküler,
erişkinlerde ise spinal kord
yerleşimli olarak görülür.

Medulloblastom
Primitif Nöroektodermal tümörler (PNET); nöral prekürsör hücrelerden
köken alan malign tümörlerdir. Serebellum ve 4. ventrikül yerleşimli
olanları medulloblastom olarak adlandırılır ve çocukluk çağında en sık
görülen malign primer beyin tümörleridir. PNET’ler histolojik olarak
medulloblastom ile benzer yapıda “küçük mavi hücre” görünümüne
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sahip yüksek grade’li tümörlerin tümünü ifade
eder. Erişkinlerde de çoğunlukla arka fossa yerleşimli olarak bulunur. Nöroblastom, pinealoblastom, supatentöriyel PNET, medulloepitelyomlar
diğer olası alt tipleridir ve medulloblastomlara
göre daha agresif seyretme eğilimindedirler.

Primer Santral Sinir Sistemi
Lenfoması
Oldukça seyrek görülen bir ekstra-nodal non-Hodgkin lenfoma türüdür, primer SSS tümörlerinin
yaklaşık %2.5-4’ünü oluşturur. Sistemik hastalık
bulgusu görülmeksizin beyin, meninksler, omurilik ve göz bölgesine sınırlı kalmaktadır. Sıklıkla
immünsuprese olgularda görülür. Yüksek nük-

leus/sitoplazma oranına sahiptir, kan beyin bariyerini tahrip etmeye meyillidir. Ayrıca sıklıkla
lateral ventriküller veya meninkslere yakın yerleşir. Kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme
(MRG)’de T1 hipointens, T2’de izo-, hipo- veya
hiper-intens mikst görünümde olabilen, yüksek
oranda homojen kontrast tutulumu ve difüzyon
kısıtlanması gösteren lezyonlardır. T2’de hipointens odak bulunması tanıyı güçlendirir. Steroid
kullanımı tümör boyutunu küçültebilir ve kontrast tutulumunu engelleyebilir, bu nedenle lenfoma şüphesi varlığında tanısal gecikmeye neden olabileceğinden ampirik uygulanmasından
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Şekil 3. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoma (Diffüz B hücreli) olgusu MRG a. Aksiyal T2 FLAIR’de sağ paryetal yerleşimli
izo-hiperintens mikst görünümlü kitlesel lezyon. b. Aksiyel T1 kontrastlı kesitlerde hipointens görünüm ve nodüler kontrast
tutulumu izlenmektedir. (Dr. Atilla DEMİR’in arşivinden)

Menenjiyom
Santral sinir sisteminin en sık benign tümörleri
olup mezodermden köken alırlar. Sıklıkla serebral konveksiteler, sagital sinüs bölgelerinde
duraya ilişik olarak bulunurlar. %90-95’i Grad
I’dir, boyut , lokalizasyon ve takipte büyüme
göstermelerine göre rezeksiyon planlanabilir.
Kalsifiye olanlarda büyüme olasılığı ve hızı daha
düşüktür. Çoklu görülme olasılığı %10 dan az

432

olup çoğunlukla nörofibromatoz tip 2 olguları ile
ilişkilidir. Grad I menenjiyomda rekürrens oranı
%7-25 iken Grad II’de (atipik menenjiyom) %2950 ve Grad III’de (anaplastik menenjiyom) %5094 olarak bildirilmiştir. Yüksek grade’li formları
genellikle daha hızlı büyür, dural sinüs, kavernöz
sinüs, kemik ve kraniyal sinirlere invazyon yapabilir. Bu olgularda rezeksiyon sonrası radyoterapi
veya radyocerrahi önerilebilir.
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Şekil 4. Kraniyal MRG aksiyel kesitlerde a. T1 sekansında homojen kontrast tutulumlu dura ile ilişkili ekstraksiyel kitle görünümü menenjiyom ile b. sağ serebellopontin köşe yerleşimli yoğun kontrast tutulumu gösteren kitlesel lezyon vestibuler
schwannoma ile uyumludur.

Schwannoma
Periferik sinir sisteminin myelin üreten Schwann hücrelerinden köken
alırlar. En sık 8. Kafa sinirinde görülür ve vestibuler schwannoma olarak adlandırılırlar. Optik ve olfaktör sinir hariç (myelinizasyonları oligodendrositler tarafından sağlandığından) tüm kafa çiftlerinde ve periferik sinirlerde görülebilir. Vestibuler schwannomalar genellikle ilerleyici
işitme kaybı, tinnitus, dizziness ile prezente olurlar. Homojen yoğun
kontrast tutan iyi sınırlı tümörlerdir, diğer köşe tümörlerinden internal
akustik kanalı genişletmeleri ile ayırt edilebilirler.

KLINIK
İntrakraniyal tümörlerle ilişkili başağrısının klasik özellikleri; sabah saatlerinde daha şiddetli olup gün içinde gerilemesi, yatar pozisyonda, öne
eğilme ile veya öksürme, gerilme, ağır kaldırma gibi Valsalva benzeri
hareketlerle artması olarak sıralanabilir. Hastayı uykudan uyandırabilir,
çoğunlukla istirahat durumuna geçtikten 60-90 dk. sonra tetiklenme
görülür. Bulantı- kusma eşlik edebilir, özellikle intrakraniyal basınç (İKB)
artışına bağlı ani projektil kusmalar gelişebilmektedir.

Tümöre bağlı başağrısı klasik
olarak; sabah saatlerinde,
yatar pozisyonda, öne
eğilme veya Valsalva
benzeri hareketlerle artar.
Bulantı-kusma eşlik eder.

Ancak bu klasik özelliklerin hastaların birçoğunda tam olarak karşılanmadığı görülmektedir. Bu duruma nöro-görüntüleme yöntemlerinin
yaygınlaşması ve erken dönemde tanı konma oranlarının artmasının
katkısını göz ardı etmemek gerekir. Hastalar, sıklıkla nonspesifik veya
gerilim tipi benzeri ağrılar ile başvurabilmektedir. Baş ağrıları başlan-
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Klasik özellikler hastaların
birçoğunda tam olarak
karşılanmaz, bu nedenle
“kırmızı bayraklar” büyük
önem taşımaktadır.

gıçta aralıklı ve sirkadiyen ritimden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Bir
çalışmada, beyin tümörlü hastaların baş ağrıları incelenmiş ve büyük
kısmında ICHD-II primer başağrısı kriterlerinin sağlanmadığı ancak
%23.5’inin gerilim tipi başağrısı ve %13’ünün aurasız migren kriterlerini karşıladığı saptanmıştır. Bu durumda intrakraniyal tümör başağrısını
akla getirecek “kırmızı bayraklar”ın dikkate alınması büyük önem taşımaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. İntrakraniyal tümörler için kırmızı bayraklar
Başağrısı ile birlikte anormal nörolojik muayene bulgusu
50 yaş üstünde yeni başlayan başağrısı
Kanser öyküsü
Karakter değiştiren veya yeni başlayan başağrısı
Günler haftalar içinde progresif başağrısı ve atipik prezentasyonlar
Yeni başlayan küme başa ağrısı veya diğer trigeminal otonomik sefaljiler
Eforla veya Valsalva-benzeri manevralarla tetiklenen başağrısı

Ağrı lokalizasyonu tümörün yerini tam olarak işaret etmese de supratentoriyel ve kafa tabanı tümörlerinin frontal başa ağrısı, infratentoriyel tümörlerin ise oksipital başağrısı yapma eğilimi olduğu görülmektedir. İnfratentoriyel tümörlü hastalarda bulantı – kusmaya daha
sık rastlanmaktadır. İKB artışına bağlı holoprosensefalik ağrılar da görülebilir.
Üçüncü ventrikül kolloid kistleri çoğunlukla asemptomatiktir ancak
lokalizasyonu nedeniyle ani obstruktif hidrosefaliye neden olabilir. Bu
durumda gök gürültüsü başlangıçlı, genellikle postural değişiklik veya
Valsalva benzeri manevra ile tetiklenen, bilinç kaybı veya değişiminin
eşlik ettiği başağrısı atakları karakteristik olarak görülür.
Hipofiz tümör veya kistlerinde akut kanama veya tümör içi enfarkt
gelişimine bağlı ani şiddetli başağrısı, görme alanında kayıp, meningismus ve hipo-pituitarizmin eşlik ettiği hipofizer apopleksi tablosu görülebilir. Bunun dışında hipofiz tümörlerinde daha sıklıkla migrenöz karakterde olmakla birlikte gerilim tipi benzeri veya saplanıcı baş ağrıları
da görülebilir.
Papillödem erken dönemde,
bebeklerde ve yaşlılarda
saptanamayabilir.
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Nörolojik muayenede; fokal bulgular yanı sıra kişilik değişimi, demans veya ensefalopati gibi non-fokal bulgular da saptanabilir. İKB artışına bağlı papillödem bulunabilir ancak hastalığın erken evresinde veya
bebeklerde (kafatasının rijid yapısı tamamlanmadığından) ve yaşlılarda
(beyin atrofisi nedeniyle) saptanamayabileceği unutulmamalıdır. Nöbetlerin eşlik edip etmediği ayrıca sorgulanmalıdır.
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FIZYOPATOLOJI
Ağrı oluşumunda ön plana çıkan mekanizmalar; ekstra ve intrakraniyal
ağrıya duyarlı yapıların (arterler, venler, ağrı duyusunu taşıyan afferent
kraniyal sinirler) traksiyonu, distansiyonu veya irritasyonudur. Direkt
veya dolaylı kitle etkisi, ya da lokal invazyon bu duruma yol açabilir.
Kitle etkisinde kan beyin bariyerinin (KBB) bozulmasına sekonder olarak proteinden zengin sıvının ekstra-selüler alanda birikmesiyle oluşan
vazojenik ödem ve bunun miktarı da önem taşımaktadır. Tümörün vasküler yapısında geçirgenliği arttıran vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), glutamat ve lökotrienlerin lokal olarak üretimi ve endotel
hücreleri arasındaki sıkı bağlantıların (tight- junctions) zayıf olması bu
durumda rol oynayan faktörlerdir.

Başağrısı fizyopatolojisinde
ağrıya duyarlı yapıların
distansiyon, traksiyon veya
irritasyonunun yanında,
lokal kimyasal veya
hormonal mekanizmalar rol
oynayabilir.

İntraventriküler, orta hat ve arka fossa yerleşimli tümörler ve leptomeningeal metastazlar BOS akımında obstrüksiyona bağlı hidrosefali ve periventriküler nosiseptif yapılarda dislokasyon yoluyla başağrısı
yapabilir. Neoplastik hücrelerin leptomeningeal alana ulaşması koroid
plekusus üzerinden arteryel yolla, Bateson pleksusu üzerinden venöz
yolla, spinal veya kraniyal sinirlerin direkt invazyonu ile veya parenkimal lezyonun glia limitans invazyonu ile oluşabilir.
Bu klasik mekanizmaların yanı sıra son dönemlerde ikinci seviye trigeminovasküler nöronların santral sensitizasyonu, tümörün sebep olduğu kimyasal nosiseptif etkiler ve hipofizer tümörlerde direkt hormon
hiper- veya hiposekresyonu ile ilişkili mekanizmalar da öne sürülmektedir. Özellikle prolaktin ve büyüme hormonu (GH) salgılayan tümörlerde boyuttan ve çevre invazyonundan bağımsız olarak baş ağrılarının
fazla olduğu bildirilmiştir.

TANI
Laboratuvar
Laboratuvar bulguları; primer sistemik tümör varlığında sedimentasyon artışı ve tümöre spesifik biyokimya ve seroloji anomalileri gösterebilir. Primer beyin tümörlerinde kan testleri genellikle normal saptanır.

Laboratuvar rutin kan ve
seroloji testleri primer beyin
tümörlerinde genellikle
normal saptanır.

Lomber ponksiyon intrakraniyal kitle varlığında herniasyon riski nedeniyle tercih edilmez. Ancak, leptomeningeal metastazlarda ve seçili
vakalarda ayırıcı tanı için uygulanması düşünülebilir. Primer ve mestastatik tümörlerde beyin omurilik sıvısında (BOS) artmış açılış basıncı,
artmış protein seviyesi ve hafif lenfositik pleositoz saptanabilir. Leptomeningeal metastazlar, primer SSS lenfoması ve primitif nöroektodermal tümörler haricinde BOS ‘ta malign hücre saptanması nadirdir.
Akım sitometri ve BOS proteomik analizleri ile sensitivite ve spesifite
arttırılabilmektedir.
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Radyoloji
Radyolojik tetkiklerden kontrastlı beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) veya duyarlılığı daha yüksek olan kontrastlı beyin MRG tercih edilmektedir. Kitle etkisi neoplastik dokunun hacmini
ve ödem etkisini; kontrast tutulumu ise tümör
içinde kan beyin bariyerinin hasarını yansıtır.
Kitle lezyonu ve çevre ödemi en belirgin
olarak T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde değerlendi-

rilebilir , tümörün türüne göre T1 kesitlerinde
kontrast tutulumu tespit edilebilir. Genellikle tümör gradı arttıkça kontrast tutulumunun artması beklenir. Birden fazla sayıda sınırları belirgin
kitlesel lezyon bulunması, yerleşimin gri-beyaz
madde bileşkesinde olması, lezyon boyutuna
göre ödemin fazla olması metastaz lehine bulgulardır.

Şekil 5. Kraniyal metastaz olgusu MRG aksiyel kesitlerde a. sol frontal ve sağ paryetal yerleşimli birden fazla kitle ve b.
halkasal tarzda kontrast tutulumu izlenmektedir.

MR spektroskopi kitle içerisindeki bazı metabolitlerin miktarını hesaplar. Primer beyin
tümörlerini diğer nedenlerden veya kendi içerisinde ayırt etmede yardımcı olarak kullanılır.
PET (Pozitron emisyon tomografisi) ve SPECT
[Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi (Single-photon emission computed tomography)]
ayırıcı tanıda kullanılan nükleer tıp yöntemleridir. Patolojik tanı için; açık biyopsi, stereotaktik
biyopsi veya rezeksiyon hasta bazında değerlendirilerek uygulanır.

Elektrofizyoloji
Elektroensefalografi (EEG) genellikle klinik nöbeti veya nöbet şüphesi olan hastalarda kulla436

nılır. Karsinomatöz menenjit durumunda diffüz
yavaşlama görülebilir; yer kaplayıcı lezyonlarda
fokal yavaşlama veya atenuasyon tümörün yeri
hakkında ipucu sağlayabilir bunun yanı sıra asimetrik beta aktivitesi, interiktal epileptiform deşarjlar görülebilir.

Tanı kriterleri
İntrakraniyal neoplaziye bağlı baş ağrıları
için Uluslararası Başağrısı Derneği (International
Headache Society -IHS) tarafından yayınlanan
ICHD- 3 kriterleri alt başlıkları ile birlikte aşağıda
sıralanmıştır:

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

İntrakraniyal neoplaziye bağlı
başağrısı (7.4)

Üçüncü ventrikülün kolloid kistine
bağlı baş ağrıları (7.4.1.1)

A. C kriterini dolduran tüm baş ağrıları
B. İntrakraniyal neoplazi tanısı konulmuştur
C. Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası ile nedensellik kanıtı gösterilmiştir:
1. Başağrısı intrakraniyal neoplazi ile zamansal ilişki içinde gelişmiş veya saptanmasına yol açmıştır
2. Başağrısı intrakraniyal neoplazinin kötüleşmesine paralel olarak önemli ölçüde
kötüleşmiştir
3. Başağrısı intrakraniyal neoplazinin başarılı
tedavisi ile zamansal ilişki içinde önemli
ölçüde iyileşmiştir
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanmaz

A. C kriterini dolduran başağrısı
B. Üçüncü ventrikül kolloid kistinin varlığı gösterilmiştir
C. Aşağıdakilerden her ikisi ile nedensellik kanıtı
gösterilmiştir:
1. Başağrısı kolloid kist ile zamansal ilişki içinde gelişmiş veya saptanmasına yol açmıştır
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a. Başağrısı tekrarlayıcıdır, gök gürültüsü
benzeri başlar ve azalmış bilinç düzeyi
veya bilinç kaybı eşlik eder.
b. Başağrısı, kolloid kistin başarılı tedavisi
ile zamansal ilişki içinde önemli ölçüde
iyileşme göstermiş veya kaybolmuştur
3. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanmaz.

İntrakraniyal tümöre bağlı başağrısı
(7.4.1)
A. C kriterini dolduran tüm başağrıları
B. Yer kaplayıcı bir intrakraniyal tümörün varlığı
gösterilmiştir
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile nedensellik kanıtı gösterilmiştir:
1. Başağrısı intrakraniyal tümör ile zamansal
ilişki içinde gelişmiş veya saptanmasına
yol açmıştır
2. Aşağıdakilerden biri ya da ikisi:
a. Başağrısı intrakraniyal tümörün kötüleşmesine paralel olarak önemli ölçüde kötüleşmiştir
b. Başağrısı intrakraniyal tümörün başarılı tedavisi ile zamansal ilişki içinde
önemli ölçüde iyileşmiştir
3. Başağrısı aşağıdaki dört özellikten en az birine sahiptir:
a. Progresif
b. Sabahları ve/veya yatar pozisyonda
daha kötü
c. Valsalva-benzeri manevralarla artar
d. Bulantı ve/veya kusma eşlik eder
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanmaz.

Karsinomatöz menenjite bağlı
başağrısı (7.4.2)
A. C kriterini dolduran tüm baş ağrıları
B. Karsinomatöz menenjit (karsinomatöz menenjit ile ilişkili olduğu bilinen sistemik neoplazi varlığında) gösterilmiştir
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile nedensellik kanıtı gösterilmiştir:
1. Başağrısı karsinomatöz menenjit ile zamansal ilişkide gelişmiştir
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a. Başağrısı karsinomatöz menenjitin kötüleşmesine paralel olarak önemli ölçüde kötüleşmiştir
b. Başağrısı karsinomatöz menenjitin başarılı tedavisi ile zamansal ilişki içinde
önemli ölçüde iyileşmiştir
3. Başağrısı kraniyal sinir felci ve /veya ensefalopati ile birliktelik gösterir
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanmaz.
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Hipotalamik ya da hipofizer hiperveya hiposekresyona bağlı baş
ağrıları (7.4.3)
A. C kriterini dolduran tüm baş ağrıları
B. Hipofiz adenomu ile ilişkili hipotalamik ya da
hipofizer hiper- veya hiposekresyon gösterilmiştir1
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile nedensellik kanıtı gösterilmiştir:
1. Başağrısı hipotalamik ya da hipofizer hiper- veya hiposekresyonun başlangıcı ile
zamansal ilişkide gelişmiştir.
2. Aşağıdakilerde biri veya her ikisi:
a. Başağrısı hipotalamik ya da hipofizer
hiper- veya hiposekresyonun kötüleşmesine paralel olarak önemli ölçüde
kötüleşmiştir
b. Başağrısı hipotalamik ya da hipofizer
hiper- veya hiposekresyonun başarılı tedavisi ile zamansal ilişki içinde
önemli ölçüde iyileşmiştir
3. Başağrısı aşağıdakilerden en az biri ile birliktedir:
a. Isı regülasyonunun bozulması
b. Anormal duygusal durum
c. Susama ve/veya iştah değişikliği
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanmaz.
[1 Prolaktin, GH ve/veya adrenokortikotropik
hormon (ACTH) hipersekresyonunu içerir]

AYIRICI TANI
• Birçok ağrı nedeni ile ayırıcı tanıya gidilmelidir. Örneğin;
• Primer başağrısı atakları
• İKB artışı yapan diğer nedenlere bağlı baş ağrıları
• İntrakraniyal vasküler malformasyona bağlı
baş ağrıları
• İntrakraniyal enfeksiyonlar
• İntrakraniyal non enfeksiyöz - enflamatuvar
hastalıklar
• Uyku apnesi baş ağrıları
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TEDAVI
Temel strateji altta yatan tümörün tedavi edilmesidir. Cerrahi rezeksiyon ve stereotaktik radyocerrahi genellikle tek primer tümörler ve az
sayıda metastaz bulunan olgular için tercih edilir. Radyoterapi primer tümörlerde ve metastatik
kitle ve metastatik karsinomatozda kullanılabilir.
Küçük hücreli akciğer kanseri veya meme kanseri gibi kemosensitif tümörlerin metastazlarında
geleneksel kemoterapiler tercih edilebilirken,
yeni geliştirilen immunoterapi yöntemleri bazı
primer beyin tümörlerinde (ör. glioblastoma
multiforme) ayrıca melanom, renal hücreli karsinom gibi neoplazilerde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle leptomeningeal metastazlarda
kemoterapi ve immunoterapi ajanlarının intratekal yolla uygulanması tercih edilebilmektedir.
Araknoid kistler ve benign tümörler lokalizasyona ve büyüklüklerine göre gereğinde cerrahiye alınabilir. Üçüncü ventrikül kolloid kistine
bağlı akut obstrüktif hidrosefali acil cerrahi endikasyonu doğurur. Hipofizer adenomlar arasından prolaktinomalarda ilk tercih dopamin agonistleri olup; GH, ACTH salgılayan tümörler ve
non-fonksiyone makroadenomlarda cerrahi ön
plandadır.
Başağrısına yönelik olarak ödem etkisinin ve
İKB’ın azaltılması en önemli hedeftir. Bu amaçla
kortikosteroidlerin kullanımı yaygındır. Potensinin yüksek, yarı ömrünün uzun, mineralokortikoid etkisinin ve lökosit migrasyonunu azaltma
etkisinin düşük olması nedeniyle tercih edilen
steroid genellikle deksametazondur. Günlük doz
çoğunlukla 4-8 mg olarak oral yolla kullanılır.
Şiddetli ödem durumunda 10 mg yükleme sonrası 4x4 mg veya 2x 4mg olarak idamesi tercih
edilebilir. SSS lenfoması şüphesinde ampirik uygulamadan kaçınılması gereği göz ardı edilememelidir. Diğer anti-ödem tedavilerden furosemid
ve mannitol de kullanılabilir, ancak etkinlik kanıtları zayıftır. Gerek halinde ağrı için nonsteroid
anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) veya opioidler
eklenebilir. Migren benzeri ağrı ile bulgu veren

Vasküler Olmayan Nedenlere Bağlı Başağrıları

hastaların triptanlardan fayda gördüğüne dair
vaka sunumları mevcuttur. Hastaların takibinde
ilaç aşırı kullanımı baş ağrıları yönünden ayrıca
dikkatli olmak gerekmektedir.
Prolaktinomalarda dopamin agonistlerinin,
GH salgılayan hipofizer adenomlarda somatostatin analoglarının başağrısı yönünden fayda
sağladığı bilinmektedir.
Tüm beyin radyoterapisinin palyatif olarak
uygulandığı hastalarda başağrısının azaldığı bildirilmiştir. Obstrüktif hidrosefali vakalarında
ventiküler drenaj veya intraventriküler şant uygulamalarının başağrısını azaltması beklenir.
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İlaç ve Madde
Kullanımı, Çekilme
ve Aşırı Kullanımına
Bağlı Başağrıları
Başağrıları ve Akılcı
İlaç Kullanımı
Burcu POLAT1
Musa ÖZTÜRK2

35.a İlaç ve Madde Kullanımına ve
Çekilmesine Bağlı Başağrıları

GIRIŞ
İlaç veya madde kullanımı başağrısı, muhtemelen yeterince tanınmayan, çok sayıda etiyolojiye
sahip; reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, yasadışı uyuşturucular, anestezik maddeler, gıdalar,
gıda katkı maddeleri, içecekler, vitaminler, inhaler maddeler ve teşhis prosedürlerinde kullanılan maddeler de dahil olmak üzere bir çok bileşenden kaynaklanabilen bir durumdur. Madde
maruziyetinden kaynaklanan başağrılarının mekanizması çoğunlukla belirsizliğini korumaktadır.
Değişen nörotransmitter sensitivitesine bağlı
periferik sensitizasyon rol alabildiği gibi; bazı
maddelerin etkisi ile gelişen santral sensitizasyon da ağrı nedeni olabilir. Maddelerin kronik
kullanımında değişen ağrı regülasyon sistemleri,

1
2

madde geri çekilme başağrısında rol oynayabilir.
Başağrısı eğilimli hastalarda, sürekli yüksek dozda bir madde ile ağrı kontrol mekanizmaları devreden çıkabilir ve bunu takiben maddenin geri
çekilmesi artmış nosisepsiyona yol açabilir. Ayrıca gen ifadesindeki değişiklikler, yoğun nöronal
stimülasyon meydana getirerek, maddeye maruziyet ile artan ağrı algısına yol açabilir.
Madde (kullanımı) ya da çekilmesine bağlanan başağrısı, Uluslararası Başağrısı sınıflamasına (ICHD-3) göre 3 alt kısımda incelenmektedir;
1. Madde kullanımına veya maddeye maruz
kalmaya bağlanan başağrısı

Doç. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
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2. Bir maddenin kullanımdan çekilmesine bağlanan başağrısı
3. İlaç aşırı kullanım başağrısı bu klavuzda ayrı bir bölüm olarak ele
alınmıştır.

TANIM
Bir maddenin kullanımının veya bir maddeye maruz kalmanın neden
olduğu, hemen veya saatler içerisinde başlayan başağrısı. Başağrısı
madde kullanımı ile gelişmeli veya kötüleşmeli ve maruziyetin kesilmesinden sonra önemli ölçüde düzelmeli veya çözülmelidir.
Burada atfedilen “başağrısı”
teşhisi için maddenin
kullanımı veya çekilmesi
ile başağrısının başlangıcı
arasındaki zamansal ilişkiyi
gerektirmektedir.

Burada atfedilen “başağrısı” teşhisi;
a) Maddenin başağrısına neden olduğuna dair bilimsel kanıt (klinik
deneyim ve patofizyolojik kavram)
b) Maddenin kullanımı ve başağrısının başlangıcı arasındaki zamansal ilişkiyi gerektirmektedir.
Madde kullanımına veya maddeye maruz kalmaya bağlanan başağrısı normal tedavide ya da deneysel çalışmalarda kullanılan bir maddenin
istenmeyen etkisi olabileceği gibi, toksik bir maddeden dolayı da ortaya
çıkabilir. Sıklıkla başağrısının yüksek prevalansını yansıtan bir bulgu olarak, birçok ilaçta bir yan etki olarak başağrısının görüldüğü bildirilmiştir.
Başağrısının gerçek bir yan etki olarak kabul edilebilmesi için, çift kör
kontrollü çalışmalar kapsamında aktif ilaçtan sonra plaseboya göre daha
sık görülmesi gerekir. Çift kör tasarım, ilaç etkileri ile başağrısı arasındaki
ilişkiyi deneysel olarak araştırmak için de kullanılabilir.

Aynı maddeler (örneğin
NO donörleri veya
fosfodiesteraz inhibitörleri)
önceden var olan migren
veya gerilim tipi başağrısını
tetikleyebilir.

Migren hastalarının migreni tetikleyebilecek belirli uyaranlara karşı
daha duyarlı oldukları iyi bilinmektedir. Bu nedenle migren hastaları
belirli maddelere maruz kaldıktan sonra diğerlerinden daha kolay başağrısından muzdarip olacaktır. Buna en iyi örnek NO donörleri veya
fosfodiesteraz inhibitörleridir ve bunlar önceden var olan migren başağrısını tetikleyebilir.
Klinik kullanımda olan maddelerin başağrısı oluşturucu olası etkilerinin belirlenmesi, bu maddelerin gerektiği gibi etiketlenmesi için
önemlidir. Alkol ve disülfiram birlikte kullanımı başağrısına yol açarken,
bu maddelere tek başına maruziyet başağrısıyla sonuçlanmayabilir.
Buna karşın, birçok insanda aşırı alkol alımı sonrasında görülen başağrısı aşırı alkol alma davranışını engellemeye yardımcı olduğundan olumlu
bir özellik olarak değerlendirilebilir.
Toksik etkilerinden dolayı başağrısına yol açan karbon monoksit gibi
maddeler deneysel olarak çalışılamaz. Bu nedenle, maruz kalma ile başağrısı arasındaki nedensel ilişki, bu maddenin kaza sonucu veya intihar
amacıyla alınmış olduğu klinik olgularda incelenmiştir.
Başağrısı ve madde alımının paralel olarak ortaya çıkması bir tesadüf olabilir, çünkü bu tür yaygın semptomlar sık görülür ve başağrısı
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tesadüfen ortaya çıkmış da olabilir veya tarif
edilen herhangi bir maddeye daha önce maruz
kalma ile tamamen ilgisiz olabilir.
Başağrısı, altta yatan hastalığı tedavi etmek
için verilen ilaçlarla ilgili olabileceği gibi sistemik
hastalığın belirtisi de olabilir. Bu ayırımın da yapılması gereklidir.

SINIFLAMA
ICHD-3’e göre madde kullanımı ya da çekilmesine bağlanan başağrısı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır;
8.1 Madde kullanımına veya maddeye maruz
kalmaya bağlanan başağrısı
8.1.1 Nitrik oksit (NO) donörünün neden olduğu başağrısı
8.1.1.1 NO donörünün neden olduğu ani başağrısı
8.1.1.2 NO donörünün yol açtığı gecikmiş başağrısı
8.1.2 Fosfodiesteraz (PDE) inhibitörünün neden olduğu başağrısı
8.1.3 Karbon monoksidin (CO) neden olduğu
başağrısı
8.1.4 Alkolün yol açtığı başağrısı
8.1.4.1 Alkolün neden olduğu ani başağrısı
8.1.4.2 Alkolün neden olduğu gecikmiş başağrısı
8.1.5 Kokainin neden olduğu başağrısı
8.1.6 Histaminin neden olduğu başağrısı
rısı

8.1.7.1 Histaminin neden olduğu ani başağ-

8.1.7.2 Histaminin neden olduğu gecikmiş
başağrısı
8.1.8 Kalsitonin geni ile ilişkili peptidin (CGRP)
neden olduğu başağrısı
8.1.8.1 Kalsitonin geni ile ilişkili peptidin
(CGRP) neden olduğu ani başağrısı
8.1.8.2 Kalsitonin geni ile ilişkili peptidin
(CGRP) neden olduğu gecikmiş başağrısı

8.1.8 Eksojen akut presör ajana bağlanan başağrısı
8.1.9 Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik aralıklı ilaç kullanımına bağlanan başağrısı
8.1.10 Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı
8.1.11 Diğer madde kullanımına veya maddeye maruz kalmaya bağlanan başağrısı
8.3 Bir maddenin kullanımdan çekilmesine
bağlanan başağrısı
8.3.1 Kafein çekilmesi başağrısı
8.3.2 Opioid çekilmesi başağrısı
8.3.3 Östrojen çekilmesi başağrısı
8.3.4 Diğer maddelerin kronik kullanımdan
çekilmesine bağlanan başağrısı
Diğer bozukluklara yönelik genel bağlama
(atfetme) kuralları, belirli değişikliklere tabi olmak kaydıyla madde (kullanımı) ya da çekilmesine bağlanan başağrısı için de geçerlidir.
1. Yeni bir başağrısı, bir maddeye maruz
kalma durumu veya bir maddenin çekilmesi ile
yakın zamansal ilişki içerisinde ilk kez ortaya
çıktığında, bu yeni başağrısı ilgili maddeye maruz kalmaya veya ilgili maddenin çekilmesine
bağlanan sekonder başağrısı olarak kodlanır. Bu
durum, ICHD-3 primer başağrısı bozukluklarının
herhangi bir özelliğini taşıyan yeni başağrıları
için de geçerlidir.
2. Önceden var olan ve primer başağrılarından herhangi birinin özelliklerini karşılayan bir
başağrısı, bir maddeye maruz kalma durumu
veya bir maddenin çekilmesi ile yakın zamansal
ilişki içerisinde kronikleşir veya kayda değer ölçüde kötüleşirse (çoğunlukla sıklık ve/veya şiddet açısından iki kat veya daha fazla bir artış gösterirse), söz konusu maddeye maruz kalmanın
veya söz konusu maddenin çekilmesinin başağrısına yol açabileceğine dair sağlam kanıtların
var olması koşuluyla, hem ilk başağrısının tanısı
hem de madde kullanımı ya da çekilmesine bağ443
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lanan başağrısı tanısı konmalıdır (veya bu başlığın tiplerinden veya alt
tiplerinden biri olarak kodlanmalıdır).
3. Farmakolojik açıdan aktif bir maddeye maruz kalmaya veya böyle
bir maddenin çekilmesine bağlanan başağrısının bazı alt biçimleri maruz
kalma durumundan birkaç saat sonra ortaya çıkar ve primer başağrısı
bozukluğu olan bir hastada, fenomenolojik açıdan primer başağrısı tipine benzerlik gösterir. Bu başağrılarının mekanizması bakımından belirgin
olduğu ve fizyolojik olmayan bir uyarıcıya tepki olarak ortaya çıktığı düşünüldüğünden, bu başağrıları sekonder olarak kabul edilir. Bu durumda, hem primer başağrısı bozukluğunun tanısı hem de madde kullanımına veya maddeye maruz kalmaya bağlanan başağrısı tanısı konmalıdır.

Tanı kriterleri
Başağrısı bozukluklarına yönelik genel kriterler aşağıda sıralanmıştır:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Başağrısına yol açabildiği bilinen bir maddeye maruz kalınmış
veya böyle bir maddenin kesilmiş olması
C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması:
1. başağrısının maddenin kullanımı, maddeye maruz kalma veya
maddenin çekilmesi ile zamansal ilişki içerisinde ortaya çıkmış olması
2. aşağıdakilerden herhangi birinin karşılanması:
a. başağrısının madde kullanımının veya maddeye maruz kalmanın
ortadan kaldırılmasıyla yakın zamansal ilişki içerisinde anlamlı ölçüde
gerilemiş veya geçmiş olması
b. başağrısının maddenin çekilmesinden belirli bir süre sonra anlamlı ölçüde gerilemiş veya geçmiş olması
c. başağrısının maddenin kullanımı, maddeye maruz kalma veya
maddenin çekilmesi açısından tipik özellikler göstermesi
3. nedenselliği ortaya koyan başka kanıtların da bulunması
D. Başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

FIZYOPATOLOJI

Başağrısı vakalarının çoğu
vazodilatasyona veya tuz
ve su tutulumu ile beyin
omurilik sıvısının yeniden
dağılımına yol açan ilaç/
maddelerle ilgilidir.
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Başağrısının fenotipi, daha önce yaşanan ataklardan açıkça farklıysa,
bu özel başağrısı epizodunun doğrudan primer başağrısı olmaması
daha olasıdır ve bu yeni akut sekonder başağrısı, madde ile ilişkili bir
başağrısını temsil edebilir. Başağrısı vakalarının çoğu vazodilatasyona
tuz ve su tutulumu ile beyin omurilik sıvısının yeniden dağılımına neden olabilen ilaçlarla ilgilidir.
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MADDE KULLANIMINA BAĞLI
BAŞAĞRILARI
Nitrik oksit (NO) donörü maddelerin yol açtığı
başağrısı tipik olarak frontotemporal yerleşimli
ve zonklayıcıdır. Bir nitrik oksit donörüne akut
maruz kalma durumunun hemen veya belirli bir
süre sonra neden olduğu başağrısıdır, kendiliğinden geçer. Tüm NO donörleri (örn. Amil nitrat,
eritritil tetranitrat, gliseril trinitrat (GTN), izosorbid mono- veya dinitrat, sodyum nitroprussid,
mannitol heksanitrat, pentaeritritil tetranitrat)
bu alt tipte başağrısına neden olabilir.
NO ile indüklenen başağrısına neden olan mekanizmalar komplekstir; vasküler ve nöronal boyutları
vardır. NO, siklik guanozin monofosfat yoluyla vazodilatasyona neden olur ve dural vazodilatasyonu
tetikler. NO’nun ayrıca sıçan modelinde dural afferentlerden kalsitonin geni ile ilişkili peptidi (CGRP)
serbest bıraktığına dair kanıtlar vardır, bu kısmen
meningeal kan akışında bir artışa aracılık eder. Ayrıca
NO, migren başağrısının nöroinflamatuvar kaskadında yer almaktadır. Ve son olarak, hayvan modellerinde NO’nun merkezi nosisepsiyona dahil olduğu ve
ağrı tepkilerini arttırdığı gösterilmiştir.
GTN birçok normal kişide hemen başağrısına
neden olurken, primer başağrılarının bazılarında
gecikmiş başağrısına yol açar. Migren ve kronik
gerilim tip başağrılı hastalarda maruz kalmadan
ortalamada beş ila altı saat sonra daha önceki başağrısına benzer ağrı ortaya çıkar. Seyrek
epizodik veya sık epizodik gerilim- tipi başağrısı olan kişilerdeki etkisi tam bilinmemektedir.
Küme başağrısı olanlarda ise gecikmiş başağrısı
yalnızca küme dönemlerinde ortaya çıkar ve genellikle GTN alımından bir ile iki saat sonra daha
öncekine benzer başağrısına neden olur.
Başağrısı, nitrogliserinin tedavi amaçlı kullanımının bir yan etkisidir. Kronik kullanımda bir
hafta içinde tolerans gelişir ve bu süre içinde
çoğu hastada GTN’nin yol açtığı başağrısı kaybolur. Tedavi amacıyla kullanılan diğer NO donörleri de başağrısına yol açabilir. İzosorbid mononitrat NO’yu daha yavaş saldığı için GTN’den çok
daha uzun süren bir başağrısına yol açmaktadır.

NO donörünün yol açtığı gecikmiş başağrısı fenomenolojik açıdan hastanın primer başağrısı tipine benzer, ancak ilaca bağlandığı için sekonder
olarak kabul edilir. NO donörünün yol açtığı gecikmiş tip başağrısı yalnızca bir primer başağrısı
bozukluğu olan kişilerde ortaya çıkmaktadır ve
fenomenolojik açıdan bu başağrısı tipine benzese de mekanizması bakımından bu başağrısından ayrıldığı kabul edilmektedir.
Fosfodiesterazlar (PDE) halka yapılı nükleotid
olan cGMP ve cAMP’yi yıkan enzimlerdir. PDE-5
inhibitörleri olan sildenafil ve dipridamol cGMP
ve/veya cAMP düzeylerini arttırır. Sonuç olarak
ortaya çıkan başağrısı daha önce başağrısı olmayanlarda genellikle gerilim-tipidir. Migrenli hastalarda (ki bu hastaları bu yan etki konusunda
uyarmak gerekir) ise aurasız migren özellikleri
gösterir.
Karbon monoksidin (CO) neden olduğu başağrısı: Karbon monoksite maruz kalmanın neden olduğu ve karbon monoksit uzaklaştırıldıktan sonra 72 saat içinde kendiliğinden geçen
başağrısıdır. Tipik olarak, karboksihemoglobin
düzeyi %10-20 olduğunda gastrointestinal ve
nörolojik semptomların eşlik etmediği hafif
başağrısı; %20-30 olduğunda, orta şiddette ve
zonklayıcı başağrısı ve iritabilite; %30-40 olduğunda ise, şiddetli başağrısı, bulantı, kusma ve
görme bulanıklığı ortaya çıkar. %40’ın üzerindeki
düzeylerde ise, bilinç değişikliği olması nedeniyle, başağrısı genellikle bir şikayet olarak bildirilmez. CO zehirlenmesinin başağrısı üzerindeki
uzun süreli etkileri konusunda yeterli çalışma
bulunmamaktadır, ancak kronik CO zehirlenmesi
sonrası başağrısı ile ilgili bazı veriler mevcuttur.
Alkolün neden olduğu başağrısı: Alkol (genellikle alkollü içecek) alımına bağlı başağrısı
ya alımdan hemen sonra yada gecikmiş olarak
ortaya çıkar. Genellikle kendiliğinden geçmektedir. Alkolün neden olduğu ani başağrısı, alkolün
yol açtığı gecikmiş başağrısından çok daha nadir
görülür. Alkolün hemen yol açtığı başağrısına neden olan etkili alkol dozu değişkendir. Genellikle
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alkol alımından sonraki 30 ila 45 dakika içinde,
en yüksek kan alkol seviyeleri ile korele olarak
başağrısına neden olduğu bilinmektedir. Alkolün
yol açtığı gecikmiş başağrısı ise, en yaygın sekonder başağrılarından biridir. Bu “akşamdan kalma
başağrısı” sendromunun etiyolojisi; dehidratasyon, intrakraniyal vazodilatasyon, santral nörotransmitter ve ağrı yolundaki değişiklikler gibi
sebeplerle çok faktörlü olabilir. Alkol alımı ayrıca
serotoninin merkezi dolaşımının azalmasına yol
açarak başağrısını tetikleyebilir. Alkol prostasiklin sentezini artırarak, hem migren hem de küme
başağrısının tetikleyicisi olarak da tanımlanmıştır.
Kokainin neden olduğu başağrısı: Kokain kullanımının, intraserebral enfarktüs veya kanama,
tremor ve başağrısı dahil bir dizi potansiyel yan
etkisi vardır. Bu başağrısı herhangi bir yolla kokain
alımının neden olduğu ve alımı izleyen bir saat içerisinde ortaya çıkan başağrısıdır. Bu tip başağrısı,
bitemporal, zonklayıcı, kısa süreli bir başağrısıdır.
Aşırı miktarda kokain kullanımı ile birlikte migren
benzeri bir başağrısı oluşur. Kokainin geri çekilmesi ile de kronik günlük başağrıları görülebilir.
Genellikle 72 saat içerisinde kendiliğinden geçer.
Kokain ve kokain müstahzarları ile oluşan başağrısının temelinde; muhtemelen sempatomimetik
etki ile gelişen vazokonstriksiyon vardır, ayrıca
anormal serebral glukoz metabolizması dahil bir
takım metabolik değişiklikler ve dopamin D2 reseptör düzeyinde azalma da gösterilmiştir.
Histaminin neden olduğu başağrısı: Histamine maruz kalma sonrası hemen veya gecikmiş
olarak ortaya çıkan başağrısıdır, kendiliğinden
geçmektedir. Histamin deriye uygulama, inhalasyon veya intravenöz uygulama ile birlikte benzer
etkiler yaratır. Mepiramin ile neredeyse tümüyle
bloke olduğundan, mekanizma esas olarak H1
reseptörleri yoluyla işler. Histamin infüzyonu,
intrakraniyal vazodilatasyonun sonucu olduğu
düşünülen hipotansiyona sekonder şiddetli, kısa
süreli bir başağrısı yapar. Ayrıca anti-histaminik
ilaçlar, intrakraniyal vasküler sistemde, başağrısına katkıda bulunabilecek değişikliklere yol
açabilir.
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Histamin birçok normal kişide hemen başağrısına neden olurken, migrenli kişilerde gecikmiş başağrısına da yol açabilir ve dolayısıyla,
aurasız migrenin tanı kriterlerini karşılamış olur.
Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda histamin
bu bozukluğun özelliklerini taşıyan bir gecikmiş
başağrısına neden olabilir. Bu gecikmiş başağrıları maruz kalmadan ortalamada beş ile altı saat
sonra ortaya çıkar. Küme başağrısı olan kişilerde, yalnızca küme dönemlerinde olmak üzere
genellikle maruz kalmayı izleyen bir ile iki saat
içerisinde, bu bozukluğun özelliklerini taşıyan
gecikmiş başağrısı gelişir. Histaminin yol açtığı
gecikmiş başağrısı fenomenolojik açıdan hastanın primer başağrısı tipine benzer, ancak ilaca
bağlandığı için sekonder olarak kabul edilir.
Kalsitonin geni ile ilişkili peptidin (CGRP) neden olduğu başağrısı: CGRP’ye maruz kalma sonrası hemen veya belirli bir süre sonrasında oluşan
başağrısıdır, kendiliğinden geçmektedir. CGRP’nin
enfüzyon yoluyla verilmesi hemen başağrısına
yol açar. Migrenli kişilerde maruz kalmadan ortalama beş ya da altı saat sonra gecikmiş başağrısına da yol açabilir ve dolayısıyla aurasız migrenin
tanı kriterlerini karşılamış olur. İnsanlarda yapılan deneysel migren çalışmaları, nitrik oksit ve
nöropeptidler; CGRP, PACAP-38 (Pitüiter adenilat
siklaz-aktive edici polipeptit) ve prostoglandinler
dahil olmak üzere bir dizi sinyal bileşiğinin migren
benzeri başağrısı yaptığına dair kanıt sağlamıştır.
Migren, cGMP ve cAMP sinyal yolaklarının aktivasyonu ile ortaya çıkabilmektedir.
Eksojen akut presör ajana bağlanan başağrısı: Eksojen bir akut presör ajanın yol açtığı akut
kan basıncı artışı sırasında veya nedeniyle ortaya
çıkan başağrısıdır. Eksojen bir akut presör ajanın
verilmesinin ardından kan basıncının akut olarak
artması kriterler içindedir.
Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik
aralıklı ilaç kullanımına bağlanan başağrısı:
İlaçların yan etkisi olarak başağrısı olağanüstü
yaygındır. Binden fazla ilaç, oldukça farklı etki
mekanizmaları ile başağrısına neden olabilir. Başağ-
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rısı ayrıca en sık görülen plasebo ile ilişkili şikayetlerden biridir. İlaçların ötesinde bireysel farmakogenetik varyasyonlar, bağışıklık sistemi ve ilaçların metabolik yolları yan etki olarak başağrısında rol oynayabilecek
bazı diğer önemli faktörlerdir. Epidemiyolojik çalışmalar, hastaların %
8 kadarında başağrısı nedeninin ilaç olduğunu göstermektedir. Vazodilatörler (nitratlar, kalsiyum antagonistleri, dipridamol), sempatomimetik ilaçlar, hipoglisemik ajanlar, anti-enfektif ilaçlar, antiinflamatuarlar, antidepresanlar, H2 antagonistleri, hormonal müstahzarlar, proton
pompası inhibitörleri ve antikonvülsanlar dahil olmak üzere birçok
ilacın başağrısına neden olduğu bilinmektedir. İlaç alımı ve semptom
başlangıcı arasındaki zamansal ilişki, ilacı neden olarak düşündürebilir.
Başağrısının özellikleri literatürde detaylı olarak tanımlanmamıştır ve
bu özelliklerin ilaca bağlı olduğu düşünülmektedir. Ancak, çoğu olguda
başağrısı künt, sürekli, yaygın ve orta şiddette veya şiddetli seyreder.
Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı: Başağrısı tedavisi dışındaki nedenlerle bir
ilacın uzun süre alınması sonrasında yan etki olarak ortaya çıkan başağrısıdır. Her zaman geri dönüşümlü olmayabilir. Başağrısına neden
olabilen dozaj ve kullanım süresi ilaçtan ilaca değişir. Aynı şekilde, başağrısının sona erme süresi de farklı olabilir. Genellikle doğum kontrol
veya hormon replasman tedavisi amacıyla alınan eksojen hormonlar sırasında ortaya çıkan başağrısı, Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı (daha önce Eksojen
hormona bağlanan başağrısı olarak kodlanan) olarak kodlanır. Bu aynı
zamanda hormon tedavisi sırasında yan etki olarak ortaya çıkan başağrısını da kapsamaktadır. Düzenli eksojen hormon kullanımı, migren
benzeri veya diğer bir başağrısının ortaya çıkmasına veya zaten varsa,
sıklığının artmasına yol açabilir. Genel kurala göre, bir başağrısı ilk kez
düzenli eksojen kullanımı ile yakın zamansal ilişki içerisinde ortaya çıktığında, Başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı olarak kodlanır. Önceden var olan ve primer
başağrılarından herhangi birinin özelliklerini karşılayan bir başağrısı,
düzenli bir eksojen hormon kullanımı ile yakın zamansal ilişki içerisinde
kronikleşir veya kayda değer ölçüde kötüleşirse (çoğunlukla sıklık ve/
veya şiddet açısından iki kat veya daha fazla bir artış gösterirse), hem
ilk başağrısının tanısı hem de başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik
uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı tanısı konmalıdır. Kombine oral kontraseptif kullanımı arasında ilacın alınmadığı sürede ortaya çıkan başağrısı ise östrojen çekilmesi başağrısı olarak kodlanır.
Kombine oral kontraseptifler; yeni başlangıçlı migrene neden olabilir veya mevcut migreni şiddetlendirebilir. Ayrıca tipik aurası olan
migrenli hastalarda, tedaviye rağmen 72 saatten uzun süren şiddetli
migreni olan ve ergot türevleri ile tedavi edilen migren hastalarında
kullanılmamalıdırlar.

Kombine oral
kontraseptifler; yeni
başlangıçlı migrene neden
olabilir veya mevcut
migreni şiddetlendirebilir.
Tipik fokal aurası olan ve
ergot türevleri ile tedavi
edilen migren hastalarında
kullanılmamalıdırlar.
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Antidepresan ilaçların kullanımı ve başağrısı ilişkisi üzerine yapılan
çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Yapılan bir çalışmada anti-depresan
ilaçlardan sertralin, amitriptilin ve lityum başağrısı ile ilişkili bulunmuş
ve 40-60 yaş arası olmak, kadın cinsiyet ve çoklu ilaç kullanımı başağrısı
gelişimi için risk faktörleri olarak saptanmıştır. Yeni kuşak antidepresanlar ve başağrısı ile ilgili yakın zamanda yapılan bir meta analize göre ise
bu ilaçların başlanmasından sonra bildirilen başağrılarının, tedaviyle
ortaya çıkan bir yan etkiden çok tesadüfi olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu meta analiz verilerine göre sadece bupropion ve muhtemelen trazodon artan başağrısı riski ile ilişkilendirilmiştir.
Bunun dışında, başağrısı dışındaki endikasyonlara yönelik uzun süreli ilaç kullanımına bağlanan başağrısı ilacın doğrudan farmakolojik bir
etkisi (vazokonstriksiyon sonucunda ortaya çıkan malign hipertansiyon
gibi) veya ilacın yol açtığı intrakraniyal hipertansiyona sekonder olarak
ortaya çıkabilir. Bunlar içinde en çok bilinenleri anabolik asitler, amiodaron, lityum karbonat, nalidiksik asit, tiroid hormonu replasman tedavisi, tetrasiklin ve minosiklin kullanımıdır.
Diğer madde kullanımına veya maddeye maruz kalmaya bağlanan başağrısı: Tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılmamış olmalarına karşın, doktorların
veya tıbbi amaçla hareket eden doktor olmayan kişilerin verdiği bitkisel, hayvansal veya diğer organik veya inorganik maddeler dâhil olmak üzere, yukarıdakilerin dışında bir maddenin kullanımı veya böyle bir maddeye maruz kalma sonucunda, kullanım veya maruz kalma sırasında veya kısa süre sonrasında ortaya
çıkan başağrısıdır. Başağrısına en sık neden olanlar aşağıda belirtilmektedir:
İnorganik bileşikler: Arsenik, borat, bromat, klorat, bakır, iyot, kurşun, lityum, civa, tolazolin hidroklorid.
Organik bileşikler: Anilin, balzam, kafur, karbon disulfid, karbon
tetraklorid, klordekon, EDTA, heptaklor, hidrojen sulfid, parafin, uzun
zincirli alkoller, metil alkol, metil bromid, metil klorid, metil iyodin, naftalin, organik fosfor bileşikleri (paratiyon, piretrum).
Diğer madde kullanımına veya maddeye maruz kalmaya bağlanan
başağrısı literatürde çok iyi tanımlanmamıştır ve neredeyse kesin olarak, etkene göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Çoğu olguda künt,
yaygın, sürekli, orta veya şiddetli seyreder.

MADDE ÇEKILMESINE BAĞLANAN BAŞAĞRISI
Haftalar veya aylar boyunca bir ilaç veya başka bir madde kullanımının
veya bir ilaca veya başka bir maddeye maruz kalma durumunun kesilmesi sonucunda ve sonrasında ortaya çıkan başağrısıdır.
Kafein, östrojen ve
opioidlerin geri çekilmesi,
en sık görülen madde
yoksunluğu ile ilişkili
sekonder başağrısı
nedenleridir.
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Kafein: Kafein serebral bir vazokonstriktördür ve kafeinin geri çekilmesi muhtemelen vasküler konjesyon ile birlikte vazodilatasyona yol
açar. İki haftadan uzun süre boyunca, günde 200 mg’dan fazla düzenli
kafein kullanımının kesilmesini izleyen 24 saat içerisinde gelişen başağrısıdır. Başka kafein tüketimi olmazsa yedi gün içerisinde spontan
olarak geçer.
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Opioid çekilmesi başağrısı: Üç aydan uzun süre boyunca, bir veya
birden fazla opioidin düzenli kullanımının kesilmesini izleyen 24 saat
içerisinde gelişen başağrısı. Opioid kullanımı sona erdikten sonra yedi
gün içerisinde kendiliğinden geçer.
Östrojen çekilmesi başağrısı: Üç hafta veya daha uzun süreyle her
gün eksojen östrojen kullanımının kesilmesini izleyen beş gün içerisinde (genellikle kombine oral kontraseptif kullanımı sırasında ilacın alınmadığı aralıkta veya östrojen replasman veya destek tedavisinin ardından) ortaya çıkan başağrısı veya migren. Östrojen alımı sona erdikten
sonra üç gün içerisinde kendiliğinden geçer.
Diğer maddelerin kronik kullanımdan çekilmesine bağlanan başağrısı: Yukarıda belirtilenler dışında bir ilaç veya madde kullanımının veya böyle bir ilaca veya maddeye maruz kalmanın kesilmesinin
sonucunda ve sonrasında ortaya çıkan başağrısı. Kortikosteroidlerin,
trisiklik antidepresanların, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörlerinin (SSRI), serotonin-noradrenalin
gerialım inhibitörlerinin(SNRI) ve nonsteroid antienflamatuar ilaçların
(NSAİİ) kronik kullanımının çekilmesinin başağrısına yol açabildiği belirtilmişse de, bu sonucu destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Ayrıca henüz belirlenmemiş başka maddeler de olabilir.

TEDAVI
En etkili tedavi, başağrısından sorumlu olan madde maruziyetinin kesilmesidir. Bazı durumlarda, düzelme sürecini hızlandırıcı ek destekleyici
tedavi gereklidir. Sadece semptomatik olmalı ya da başağrısının mevcut fenotipine göre ayarlanmalıdır.

En etkili tedavi,
başağrısından sorumlu
olan madde maruziyetinin
kesilmesidir. Sadece
semptomatik olmalı
ya da başağrısının
mevcut fenotipine göre
ayarlanmalıdır.

Nitrogliserin kaynaklı migren atakları, prednizolon, sodyum valproat ve sumatriptan dahil olmak üzere çeşitli akut anti-migren ilaçları tarafından başarıyla durdurulmakta veya önlenmektedir.
Madde bağımlılığı ve başağrısı çeken hastaların tedavisi zor olabilir, genellikle depresyon, düşük tolerans, fiziksel ve duygusal bağımlılık
sergilerler ve farklı disiplinlerden yardım almak gereklidir.
Madde çekilme başağrısında ise destekleyici tedavi yanında bağımlılığın tedavisi için multidisipliner çalışma gereklidir.
Sonuç olarak klinisyen başağrısından şikayet eden hastayla karşılaştığında, ilaç yan etki olasılığını her zaman göz önünde bulundurmalı;
önceki ve/veya mevcut ilaç / madde alımının kapsamlı öyküsünü almalıdır. Sekonder başağrısına neden olabilecek ya da tetikleyebilecek
maddelerin belirlenmesi gereksiz tıbbi tetkikleri ortadan kaldırmak adına önemlidir.

Sekonder başağrısına
neden olabilecek ya da
tetikleyebilecek maddelerin
belirlenmesi gereksiz tıbbi
tetkikleri ortadan kaldırmak
adına önemlidir.
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35.b İlaç Aşırı Kulanım Başağrısı
Mustafa ERTAŞ1

TANIM VE KLİNİK
İlaç aşırı kullanım başağrısı (İAB), öncesinde
primer başağrısı hastalığı olan bireylerde ağrı
kesici, opioid veya migren atak ilaçlarının (ergotamin, triptan) sık kullanımı sonucu başağrılarının kronikleşmesi, ayda 14 günden fazla olur
hale gelmesidir. Değişik ülke bildirilerinde kronik
başağrısı (ayda 14 günden fazla) çeken insanların yarıdan fazlasının kronik ağrı kesici kullanımı
olduğu bildirilmiştir. Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletleri çalışmalarında ilaç aşırı kullanım başağrısı sıklığı %1-2 arasındadır.İlaç aşırı kullanımı
başağrısı, öncesinde var olan bir primer başağrısı hastalığı üzerinde gelişmekle birlikte önceki
hastalık çoğunlukla ve temel olarak migrendir.
Ülkemizde 2008 yılında yapılan hane tabanlı başağrısı prevalans çalışmasında 18-65 yaş aralığı
toplumda İlaç Aşırı Kullanımı sıklığı %2.1 olarak
bulunmuş, “Kesin Migren” tanılı hastalarda bu
oran %8.2, “Kesin Pür Gerilim Başağrısı” tanılı
hastalarda ise %1.9 oranda bulunmuştur. İlaç
aşırı kullanım başağrısı gelişiminde sık görülen
patern şu şekildedir: önceleri epizodik olan ataklar giderek sıklaşır, sıklaşma ile birlikte giderek
atak ilaçlarına yanıt azalır, öncesine göre daha
geç ve daha zayıf yanıtlılık oluşur, başağrılarında
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da değişim sıklıkla gözlenir, örneğin önceleri tek
yanlı olan migren tipi ağrılar giderek daha yaygın, iki yanlı ağrılara dönüşebilir, saçlı deri allodinisi varsa atak aralarında da olmaya başlayabilir (interiktal allodini), ağrılar eski şiddetlerini
yitirebilir ve örneğin öncesindeki tipik migren
tipi ağrılar giderek gerilim tipi ağrıları andırabilir. Ağrılardaki ilaç aşırı kullanımıyla birlikte olan
bu dönüşüm “migren transformasyonu” olarak
da tanımlanmıştır.Ağrıların kronikleşmesiyle birlikte genel halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği,
unutkanlık sık eşlikçilerdir.
Ergoların aşırı kullanımı söz konusuysa buna
taşikardi, ekstremite uçlarında soluklaşma ve
üşüme de eşlik edebilir.
İlaç aşırı kullanım başağrıları basit ağrı kesiciler, kombine ağrı kesiciler (basit ağrı kesicilerin
kafein veya kodeinle kombinasyonları), opioidler, ergotamin ve triptanlarla olabilir. Bu gruplar
içinde her bir grubun aşırı sıklıkta kullanımı sonucu olabileceği gibi (örneğin ayda 10 gün ergotamin kullanımı gibi), tek tek grup olarak aşırı sık
olmasa da farklı gruptan ilaçların aşırı sık kullanımı sonucu da gelişebilir, örneğin ayda 5 gün ergotamin, 7 gün de basit ağrı kesici kullanımı gibi.

Prof. Dr.,Emekli öğretim üyesi (İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD)
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PATOFİZYOLOJİ
Aşırı ilaç kullanımı başağrısı patofizyolojisi tam
olarak aydınlatılmış değildir. İlaç aşırı kullanım
başağrısı öncesinde primer başağrılı kişilerde
ortaya çıkan bir durum olmakla birlikte özellikle migrenlilerde karşılaşılabilen bir durumdur.
Migreni olmayan küme başağrılı hastalarda
günlük atak ilacı kullanmak ile ilaç aşırı kullanım
başağrısı gelişimi beklenmezken aynı zamanda
migreni olan küme başağrılı kişilerde küme döneminde ilaç aşırı kullanımı, aşırı kullanım başağrısı gelişimine yol açabilir. İlaç aşırı kullanımı,
serebral korteks ve trigeminal sistemde nöronal
uyarılabilirliği arttırır. Kortikal aşırı uyarılabilirlik kortikal yayılan depresyonu kolaylaştırırken
trigeminal nöronların artmış uyarılabilirliği de
periferik ve santral duyarlılaşma sürecini kolaylaştırıyor olabilir.6

SINIFLAMA VE TANI KRİTERLERİ:
(ICHD-3)
Uluslararası Başağrısı Derneğinin Başağrısı Sınıflamasının 3. Versiyonunda “Maddeye veya
maddenin bırakılmasına bağlı başağrısı” ana tanı
grubu altında “İlaç arışı kullanımı başağrısı” alt
tanı grubu olarak yer alır:
8. Maddeye veya madenin bırakılmasına
bağlı başağrısı
8.1 Madde kullanımına veya maddeye maruz
kalmaya bağlı başağrısı
8.2 İlaç aşırı kullanımı başağrısı (medication-oveures headache, MOH)
8.3 Maddenin bırakılmasına bağlı başağrısı
İlaç aşırı kullanımı başağrısı da kendi içinde
alt tanılara sahiptir:
8.2 İlaç aşırı kullanımı başağrısı
8.2.1 Ergotamin aşırı kullanımı başağrısı
8.2.2 Triptan aşırı kullanımı başağrısı
8.2.3 Opioid-dışı analjezik aşırı kullanımı başağrısı

8.2.3.1 Parasetamol (asetaminofen) aşırı kullanımı başağrısı
8.2.3.2 Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
(NSAİİ) aşırı kullanımı başağrısı
8.2.3.2.1 Asetilsalisilik asit aşırı kullanımı başağrısı
8.2.3.3 Diğer opioid-dışı analjezik aşırı kullanımı başağrısı
8.2.4 Opioid aşırı kullanımı başağrısı
8.2.5 Kombinasyon-analjezik aşırı kullanımı
başağrısı
8.2.6 Her biri aşırı olmayan fakat farklı sınıflardan birden çok ilacın aşırı kullanımı başağrısı
8.2.7 Farklı ilaç sınıflarına ait birden çok ilacın
tam belirlenemeyen aşırı kullanımı başağrısı
8.2.8 Başka ilaç aşırı kullanımı başağrısı

8.2 İlaç aşırı kullanımı başağrısı
İlaç aşırı kullanım başağrısına daha önceden “ilacın oluşturduğu başağrısı”, “ilaç kötü kullanım
başağrısı”, “rebound – tepki- başağrısı” adları
verilmiştir. Zaten bir primer başağrısı olan hastada ilaç aşırı kullanımı ile beraber yeni bir başağrısı tipinin gelişimi veya önceki başağrısının
anlamlı şekilde kötüleşmesi durumunda her iki
tanı birlikte konulur, örneğin “kronik migren” ve
“ilaç aşırı kullanımı başağrısı”. İlaç aşırı kullanımı, öncesinde primer başağrısı olan ve başağrısı
atak ilacının üç aydan daha uzun süre kullanımı
sonucu (ilacına göre ayda 10 veya 15 günden
fazla kullanımı) gelişen ayda 15 gün veya daha
fazla başağrısıdır. Herzaman değilse bile genellikle aşırı kullanım durdurulduktan sonra ağrılar
azalır, eski düzenine döner.

Tanı Kriterleri
Öncesinde bir primer başağrısı hastalığı olan
hastada ada 15 gün veya daha fazla başağrısı
Başağrısının akut ve/veya semptomatik tedavisi için kullanılabilen bir veya birden çok ilacın 3
aydan daha uzun süre düzenli kullanımı
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Başka bir ICHD-3 tanısını daha iyi karşılamaması
Hastalar bir veya birden fazla alt tanı kodu
ile kodlanabilir. Örneğin Triptan aşırı kullanımı
kriterlerini tam olarak karşılayan bir hasta aynı
zamanda Opioid dışı analjezik aşırı kullanımı
başağrısı kriterlerini de tam olarak karşılıyorsa
hem “Triptan aşırı kullanımı başağrısı” hem de
“Opioid dışı analjezik aşırık kullanımı başağrısı”
tanılarını birlikte alır fakat bu ilaçlardan her birini tek başına aşırı kullanmıyor ancak iki grubun
birlikteliği ile aşırı kullanım meydana geldiğinde,
bu durumda “8.2.6 Her biri aşırı olmayan fakat
farklı sınıflardan birden çok ilacın aşırı kullanımı
başağrısı” tanısı konulur. Birden çok atak ilacının birlikte aşırı kullanımın aşikar olduğu fakat
hastanın miktarları hatırlamadığı veya bilmediği
durumda ise “8.2.7 Farklı ilaç sınıflarına ait birden çok ilacın tam belirlenemeen aşırı kullanımı başağrısı” tanısı konulur. Hastaların büyük
çoğunluğunun primer başağrısı hastalığı migren
veya gerilim tipi başağrısı veya bunların birlikteliğidir, çok küçük bir kısmında ise Kronik Küme
Başağrısı veya Yeni Günlük Israrcı Başağrısı bulunmaktadır.
“8.2.3 Opioid dışı analjezik aşırı kullanımı
başağrısı”, “8.2.3.1 Parasetamol aşırı kullanımı
başağrısı”. “8.2.3.2 Nonsteroid antiinflamatuvar
ilaç (NSAİİ) aşırı kullanımı başağrısı”, “8.2.3.2.1
Asetilsalisilik asit aşırı kullanımı başağrısı”,
“8.2.3.3 Diğer opioid dışı analjezik aşırı kullanımı
başağrısı” tanıları için B maddesindeki aşırı ilaç
kullanım sayısı 3 aydan daha uzun süredir ayda
15 gün veya daha çok düzenli kullanımı söz konusudur.
“8.2.1 Ergotamin aşırı kullanımı başağrısı”,
“8.2.2 Triptan aşırı kullanımı başağrısı”, “8.2.4
Opioid aşırı kullanımı başağrısı”, “8.2.5 Kombinasyon analjezik aşırı kullanımı başağrısı”, “8.2.6
Her biri aşırı olmayan fakat farklı sınıflardan birden çok ilacın aşırı kullanımı başağrısı”, “8.2.7
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Farklı ilaç sınıflarına ait birden çok ilacın tam belirlenemeyen aşırı kullanımı başağrısı” ve “8.2.8
Başka ilaç aşırı kullanımı başağrısı” tanıları için
ise B maddesindeki aşırı ilaç kullanım sayısı 3 aydan daha uzun süredir ayda 10 gün veya daha
çok düzenli kullanımı şeklindedir.
Özetle söylenecek olursa:
Basit analjezikler: Aspirin, parasetamol, NSAİ
ilaçlar (ibuprofen, naproxen, indometazin gibi)
ayda 15 gün veya daha sık alınırsa ilaç aşırı kullanımı başağrısına neden olur.
Combine ağrı kesiciler: Kafein, aspirin, parasetamol, NSAİ ilaçların çeşitli kombinasyonları
ayda 10 gün veya daha sık alınırsa ilaç aşırı kullanımı başağrısına neden olur.
Triptan ve Ergotaminler: Ayda 10 gün veya
daha sık alınırsa ilaç aşırı kullanımı başağrısına
neden olur.
Opioidler: Oksikodon, tramadol, butorfanol,
morfin, kodein ve hidrokodon ayda 10 gün veya
daha sık alınırsa ilaç aşırı kullanımına neden olur.
Kafein: Günde 200 mg’ın üzerinde kafein alımı ilaç aşırı kullanımı riskini arttırır.

AYIRICI TANI
Önceki sınıflamalarda İlaç aşırı kullanım başağrısı tanısı için analjezik ilacı kullanımdan sonraki 2
ay içinde ağrıların düzelmeye başlaması şartı da
yer almaktaydı, oysa güncel sınıflamada bu şart
yer almamaktadır ve bu da aşırı ilaç kullanımı
ölçütlerini karşılayan migrenlilerin tümünde ağrıların ilaç aşırı kullanımına bağlı olmayabileceği
sonucunu doğurur. Bunun dışında ayırıcı tanıda
öncelikle düşünülmesi gereken hastalıklar:
•
•
•
•
•
•

intrakraniyal hipertansiyon
İntrakraniyal hipotansiyon
Ansefalopati
İntrakraniyal neoplazm
Kronik meninjit
Psikojen başağrısı
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İLAÇ AŞIRI KULLANIM
BAŞAĞRISINDAN KAÇINMA
İlaç aşırı kullanım başağrısı, hemen her zaman,
öncesinde epizodik migren atakları olan kişilerde seyrek alınan atak ilaçlarının daha sık alınmaları sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, migren hastalarında amaç sadece atağı sonlandırmak değil,
ağrının ne kadar sık yaşandığı da önemlidir. Örneğin ayda 4 kere migren atağı olan ama atağı
3 gün süren bir hasta 3 gün boyunca kombine
analjezik (örneğin, parasetamol + kafein kombinasyonu) kullandığında ağrısı azalacak veya
geçici sürelerle duracak fakat ayda 12 gün atak
ilacı kullanmış olacak ve bu da tek başına ilaç
aşırı kullanımına yol açacaktır. Bu nedenle atak
tedavisinde önce düşük etkinlikli ilaçları önerip
daha sonra spesifik migren ilaçlarına (Triptanlar
gibi) geçmek yerine, özellikle atakları bir günden
uzun süren hastalarda başlangıçta spesifik ilaç
önermek atak ilacı alınan gün sayısını azaltacak
ve bu da ilaç aşırı kullanımını önleyecektir.
Diğer bir konu da zamanında migren profilaksisidir. Migren spesifik veya nonspesifik atak
tedavisi gören hastada atak sıklığı ayrıca değerlendirilmeli, ataklar sık ise daha fazla artış göstermeden etkin profilaksi başlanmalıdır. Böylelikle atak sayıları profilaksi ile %50 veya daha
altına düşürüldüğünde triptanlar gibi spesifik
migren atak ilaçlarının da kullanımı daha mümkün olabilecektir çünkü triptanlar ve ergotamin
daha hızlı atağı sonlandırmakla birlikte, sık alındıklarında, nonspesifik migren atak ilaçlarına
göre daha hızlı ilaç aşırı kullanım başağrısına yol
açmaktadırlar.
İlaçlar dışında önemli bir konu da hastanın
ağır ve ilaç günlüğü tutmasına özendirilmesi,
böylece atakların sıklaşmasının farkedilmesi
sağlanmalıdır. Bunu izlemek için de hastaların
düzenli aralıklarla kontrolü (örneğin 3 ay aralarla) önemlidir.

TEDAVI
İlaç aşırı kullanımı başağrılarının tedavisinde
başlangıçta kısa bir süre ağrılar kötüleşebilir
ama sonrasında iyileşme beklenir. Tam bir iyiliğe
ulaşma aylarca sürebilir. Tedavide amaç tam ağrısızlıktan ziyade ağrıların sayısında, şiddetinde
azalma ve tedaviye yanıtta artış olmalıdır.

Tedavide ana prensipler
Aşırı kullanılan ilacın kesilmesi: İlaç aşırı kullanımına yol açan ilaç veya ilaçlar kesilirken, onun
veya onların yerine yine ilaç aşırı kullanımına yol
açacak başka ilaçlar konulmamalıdır.
Profilaktik tedavinin oluşturulması: Uygun
profilaktik tedavi belirlenirken eğer varsa geçmişteki yararlı olmuş ilaç seçenekleri önce düşünülmelidir. Bununla birlikte, geçmişte profilaksi
ilacı alırken beraberde aşırı ilaç kullanımı söz
konusu ise, etkisiz olmuş gibi görünen bu ilaçlar
da gereğinde seçilebilir, çünkü ilaç aşırı kullanımı
eşlik ettiğinde, aslında etkili olabilecek profilaksi
ilacı etkisiz kalmış olabilir.
Şiddetli başağrısı atakları için, sınırlı sayıda
kullanılmak koşuluyla, uygun atak ilacının belirlenmesi: Atak ilaçlarının sık kullanımı bırakılırken, sık kullanılmamak koşuluyla etkin bir atak
tedavisi de belirlenmelidir ve bu atak ilacı tercihan etkin bir gruptan veya grup kombinasyonu
olmalıdır, örneğin triptan veya triptan + NSAİ
ilaç.
İlaç aşırı kullanımı başağrısı tedavisinde yavaş ilaç kesimi veya ani ilaç kesimi şeklinde iki
yol izlenebilir.
Bu konuda kesin bir fikir birliği bulunmamaktadır ve bu ilaç kesimleri de merkezden merkeze
değişebilmektedir. Bununla birlikte her iki yönteme de örnek olabilecek iki algoritma şu şekilde verilebilir.
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Yavaş ilaç kesimli tedavi
algoritması
1. Aşırı kullanılan ilacı ve kafeini yaklaşık 5 hafta
içinde yavaşça azalt
2. Aşırı ilaç azaltılırken aynı anda önleyici, profilaksi tedavisine, yan etkilerden kaçınmak için
düşük dozlarda başla ve 2-4 hafta içinde dozu
arttır
a. Trisiklik antidepresanlar: Örneğin 10 mg
amitriptilin başlayıp haftalık 10-25 mg artışla 50-75 mg doza çık
b. Beta blokerler: Örneğin propranolol 40
mg gün olarak başlayıp haftalık artışlarla
160 mg/gün doza çık
c. Valproate: 500 mg/gün dozla başlayıp
haftalık artışla 1000-1500 mg/gün doza
çık
d. Topiramat, 25 mg/gün olarak başlayıp
haftalık artışla 100 veya 200 mg/gün doza
çık
3. Beraberinde migren-spesifik atak ilacı (triptan), haftada 2 günü aşmamak üzere başla
4. Eğer tedaviye yeterli yanıt alınmadıysa bir
dönem için steroid ekleme yararlı olabilir:
Örneğin deksametazon 4 mg günde 3 kez,
3-5 gün.

Ani ilaç kesimli tedavi algoritması
1. Aşırı kullanılan ilacı veya ilaçları ilk günden
tümüyle kes
2. 6-10 gün süreyle köprü tedavisine başla:
Seçenekler:
• Prednisone (ilk 2 gün 60 mg/gün, sonraki 2
gün 40 mg/gün ve sonraki 2 gün 20 mg/gün)
• Eğer triptan veya ergotamin aşırı kullanımı
varsa uzun etkili NSAİ ilaç (Naproxen 500 mg
2x1) 10 gün
• Eğer NSAİ ilaç veya opioid aşırı kulmanımı
varsa Triptan (örneğin Sumatriptan 25 mg
3x1 veya frovatriptan 2.5 mg 2x1) 10 gün
• Metoklopramid 10 mg tablet 2x1 10 gün
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3. Önleyici (profilaktik) tadviye hemen başla
(aşırı kullanılan ilaç kesilir kesilmez, köprü
tedavisiyle birlikte). Örneğin ilk gün amitriptilin 25 mg, ikinci gün amitriptilin 50 mg, veya
propranolol ilk gün 40 mg/gün ve ikinci gün
80 mg/gün gibi.
4. Köprü tedavisinden sonra şiddetli başağrısı
atakları için atak tedavisi başla, haftadan en
çok 2 gün kullanılmak üzere, tercihan triptan.
İlaç aşırı kullanımının ağrıları sıklaştırdığı konusunda herkes hemfikirdir. Basit analjeziklerin
(NSAİ İlaçlar, Parasetamol) daha uzun sürede
ilaç aşırı kullanımı başağrılarına neden olduğu
kabul edilirken, ergotamin ve triptanların daha
kısa süre içinde buna neden olduğu bilinir. Atak
ilaçlarının sık kullanımı ağrıları sıklaştırırken atak
ilaçlarının bırakılması her zaman atakların seyrekleşmesi şeklinde beklenen etkiyi yapmayabilir. Triptan aşırı kullanımı söz konusu ise, bunun
kesilmesi en hızlı düzelmeyi sağlarken ergotamin aşırı kullanımında da buna yakın yanıt söz
konusudur. Analjezik aşırı kullanımında ilaç kesimi, daha uzun sürede ağrı azalmasına yol açarken en geç yanıtlılık opioid aşırı kullanımındadır.
İlaç aşırı kullanımında 1) aşırı kullanılan ilacın
sadece bırakılması, 2) aşırı kullanılan ilacın bırakılması ile birlikte migren için profilaksi başlanması, 3) sadece migren için profilaksi şeklinde
farklı yöntemler önerilmiş ve bu yaklaşımların
hepsi için destekleyici veya karşı çıkan çalışmalar
olmakla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde en etkili olanın aşırı kullanılan ilacın bırakılması ile birlikte migren profilaksisinin başlanması olduğu en çok kabul edilmektedir.
İlaç aşırı kullanımının tedavisinde önemli ilkeler şunlardır:
• Hastanın ilaç aşırı kullanımı hakkında eğitilmesi ve tedavi için ikna olmasının sağlanması
• Aşırı kullanılan ilaçın bırakılması veya detoksifikasyon
• Detoksifikasonla birlikte başağrılarının giderilmesi
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• Detoksifikason sırasında veya sonrasında uygun migren profilaksisinin yapılması
• Geri kalan başağrılarının tedavisi
• Gerektiğinde uygun psikiyatrik desteğin sağlanması
• Yeniden İlaç aşırı kullanımının yinelemesinden kaçınmak için hastanın uzun dönemli
izlenmesi

Arınma (detoksifikasyon)
Merkezden merkeze yöntemler çok değişkendir.
İntravenöz sıvı verilmesi, kortizon, antiemetikler, trankilizanlar, nöroleptik ilaçlar ve kurtarma
ilaçları seçeneklerdir. Çift kör paralel gruplu bir
klinik çalışmada detoksifikasyon için Selekoksib
ile Prednizon karşılaştırılmış, bir grup 5 gün 400
mg/gün Selekoksib alıp ardından her 5 günde
bir 100 mg doz azaltılmış, diğer gruba ise 5 gün
75 mg/gün prednizon verilmiş ve her 5 günde
bir doz azaltılmıştır. Selekoksib grubunda prednison grubuna göre ilaç kesimi sonrası 3 hafta
içinde başağrısı şiddetti daha düşük bulunmuş
fakat ağrı sıklığı ve kurtarma ilacı alımı yönünden fark görülmemiş, sonuç olarak iki yöntem
arasında belirgin fark bulunmamıştır. Bunlardan
hangisi kullanılırsa kullanılsın, detoksifikasyona,
aşırı kullanılan ilacın kesilmesi sırasında sık karşılaşılan bulantıyı engellemek yanısıra antimigren
etkinliklerinden dolayı da metoklopramid gibi
bir antiemetik de eklenmelidir. Çok merkezli bir
İtalyan hastane protokolünde uygulama şu şekildedir: Aşırı kullanılan ilacın hemen kesilmesi,
beraberinde intravenöz sıvı takviyesi, steroidler
(1 hafta süre ile 4 mg intravenöz deksametazon/
gün, 10 gün süreyle metoklopramid ve beraberinde benzodiazepinler (diazepam 6 mg/gün) ve
erken profilaksi (hastaneden çıkınca hemen).
Bununla birlikte, çalışmalar göstermiştir ki hastanede detoksifikasyon ile ayaktan detoksifikasyon arasında başarı oranlarında fark izlenmemektedir.

Önleyici tedavi (Profilaksi)
Aşırı ağrı kesici kullanımı başağrısının profilaksisinde profilaksi ilacını hızla etkin doza yükseltmek veya tolere edilebilir bir ilaç ise doğrudan
etkin dozdan başlamak daha hızlı etkinliği beraberinde getirir. Bu noktada Valproat, Flunarizin
daha öne çıkarlar. Beta bloker ile profilakside
daha yavaş doz arttırımı gerekir. Topiramatta
ise doz yükseltimi en uzun süreyi bulur. Bununla birlikte profilaksi ilaçlarının etkinlikleri kadar
potansiyel yan etkilenin de hastanın özellikleri
ile birlikte değerlendirilmesi seçimde önem kazanır, örneğin erkek hastada valproat seçiminde
daha rahat davranılabilirken doğurganlık çağında kadın hastada daha geri planda düşünülmelidir.

Botulinum toksin injeksiyonu
PREEMPT çalışması, Onabotulinum toksin A
155-195 ünite injeksiyonunun kronik migren yanıs sıra ilaç aşırı kullanımı tedavisinde de etkili
olduğunu göstermiştir. 3 ay ara ile en az dört kez
injeksiyon önerilmekte olup ilk injeksiyondan 3
ay sonraki ikinci injeksiyonda daha yüksek etkinlik gözlenmiştir. Onabotulinum toksin A injeksiyonu ile birlikte profilaksi tedavisi paralel olarak
sürdürülebilir.

Anti-CGRP Monoklonal Antikor
injeksiyonu
İlaç aşırı kullanımı olan kronik migren hastalarında gerek plasebo kontrollü çalışmalarda gerekse
gerçek hayat çalışmalarında Anti-CGRP monoklonal antikor injeksiyonlarının başarılı olduğu
gösterilmiştir. Anti-CGRP monoclonal antikorlarla yapılan bir çalışmada kronik migrenli hastalarda ilaç aşırı kullanımı olsun veya olmasın, 6
aylık tedavi sonucunda aylık ağrılı gün sayısında
başlangıca göre %50 veya daha fazla azalma ilaç
aşırı kullanımlılarda %63.6, ilaç aşırı kullanımı
olmayanlarda %57.5 bulunmuş, ilaç aşırı kullanımı olan hastaların %60.9’unun 6 ayın sonunda
artık ilaç aşırı kullanımında olmadığı görülmüştür.11 Erenumab ile yapılan bir çalışmada ilaç
457

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

aşırı kullanımı olan kronik migren hastalarının
%85’inde 3 ay sonunda aylık ağrılı gün sayısında %50 veya fazla azalma saptanmıştır. İlaç aşırı
kullanımı olan ve olmayan kronik migrenli hastalarda yapılan bir İtalyan çalışmasında 3 ayda
ağrılı gün sayısında %50 veya daha fazla azalma
gösteren “yanıtlı hasta” oranı %65, %30 ile <%50
arası azalma gösteren “kısmi yanıtlı hasta” oranı
%12.9 olarak bulunmuş, %22.1 hasta ise yanıtsız bulunmuş, aynı çalışmada 6 ayın sonunda ise
yanıtlıların oranı %76.9, kısmi yanıtlıların oranı
%15.4 ve yanıtsızların oranı %7.8 bulunmuştur.
İlaç aşırı kullanımlı hastalarda 12 aylık erenumab
çalışmasında erenumabın tek başına kullanıldığı hastalar ile oral tedavi ile birlikte kullanıldığı
hastalar arasında fark bulunmamış, her ikisi de
anlamlı olarak etkili bulunmuştur. Yine İlaç aşırı
kullanımında Erenumab kullanan 149 hastada
3 ay sonrasında aylık ağrısı gün sayısında %50
veya daha fazla azalma %51 hastada bulunurken %75 veya daha fazla azalma %30 hastada
bulunmuştur.15 Bu çalışmalar göstermektedir ki
monoklonal antikorlar, varsa halen kullanmakta
olduğu profilaksi ilaçları doğrudan bıraktırılarak
veya doz azaltarak kademeli kesilerek ilaç aşırı
kullanımının olduğu kronik migrende başarılı
olarak kullanılacak bir seçenektir. Monoklonal
antikorların oral profilaksi ilaçlarından farklı olarak tedavi etkilerinin ilk haftadan başlamaları
nedeniyle, ağrı kesici bırakımında kısa süreli bir
köprü tedavisine ihtiyaç bırakmazlar.

458

Kişisel ilaç aşırı kullanım tedavi
algoritmam
1. Kullanılan ilaç sayısını haftada en fazla 1 tablet ile sınırlandır
2. İlaç azaltılması ile birlikte Metoklopramid 10
mg tablet 2x1 2 hafta köprü tedavisi
3. İlaç azaltılması ile birlikte çabuk etkin doza çıkmak üzere veya doğrudan etkin dozda başlamak üzer profilaksi ilacı başla (Örneğin Valproat 1000-1500 mg/gün, Flunarizin 10 mg/gün,
Propranolol 80-160 mg/gün, Topiramat 100200 mg/gün, Amitriptilin 25-50 mg/gün)
4. Eğer köprü tedavisi başarısız kalırsa metilprednizolon 10 gün süreyle 16 mg/gün veya
doz azalarak 32-48 mg/gün kullan
5. Başarılı profilaksi tedavisini ara izlemlerle 12
ay veya daha uzun süreyle sürdür
6. Anti-CGRP Monoklonal antikor tedavisi
mümkün ise, antikora başlandığında profilaksi ilaçlarını kes, ilk 3 ay injeksiyonu her durumda tamamla, 3 ay sonunda aynı antikorla
devam veya başka antikora geçiş konusunda
karar ver, aynı antikor veya başka antikorla aylık ağrılı gün sayısında %50 veya daha
fazla iyilik sağlandığı koşulda tedaviyi 12 aya
tamamla, sonrasında 2 ay ara ver, ağrılarda
artış olursa yeniden antikor tedavisini başlamayı düşün. Ağrısız gün sayısını arttırma ihtiyacı olduğunda ek olarak Botulinum toksin
uygulamasını düşün. 3 aylık antikor tedavisinin başarısızlığı durumunda oral profilaksi
tedavilerini düşün.
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İlaç ve Madde Kullanımı, Çekilme ve Aşırı Kullanımına Bağlı Başağrıları Başağrıları ve Akılcı İlaç Kullanımı

35.c Akılcı İlaç Kullanımı
Atilla Oğuzhanoğlu Hocamıza saygıyla,

Şebnem BIÇAKCI1
Atilla OĞUZHANOĞLU2

Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı tüm toplumlarda farklı boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Sağlık ve sağlığa erişmede eşitlik ilkesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından temel bir ilke ve tüm
insanların kazanılmış hakkı olarak kabul edilmektedir. Hak edilmişlikte
eşitlik ve ulaşabilirliğin devamı, bu iki kavram bir arada değerlendirildiğinde, akılcı ilaç kullanımı (AİK) bütün sağlık ve ilaç politikalarının temel
ögelerinden birini oluşturmaktadır.
1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü toplantısı AİK
çalışmaları için başlangıç sayılmaktadır. AİK; kişilerin klinik bulgularına
ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, tedavi amacıyla planlanan ilaçların %50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin
edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru
şekilde kullanamamaktadır.

AİK tüm insanların
kazanılmış hakkı olan sağlık
ve sağlığa erişme hakkının
en önemli temelidir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün
1985 Nairobi’de yaptığı
toplantı AİK için başlangıç
sayılmaktadır.

Tüm başağrıları içerisinde en yaygın görülen primer başağrılarının
tedavisinde temel ilke, kılavuzlar ve bilimsel veriler ışığında hastada en
az yan etkinin görüldüğü, kolay ulaşılabilen ve uygulanabilen ilaçların
doğru süre ve dozlarda kullanımının planlanmasıdır. Başağrısında 1985
yılı öncesinde dahi tedavi prensiplerinin yer aldığı kaynak ve kılavuzlar
da bu doğrultudadır.
Başağrılarında AİK’de birinci aşama, doğru tanının konulmuş olmasıdır. Hasta bir bütün olarak değerlendirilmeli, var olan sistemik, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları bütünün parçaları olarak yorumlanmalıdır.
Hekimin bilgi ve hekimlik becerisi ile primer ve sekonder başağrılarının
ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Algoritmalar hekimi bir kalıp içine sokmadan
yol haritası çizmesine yardımcı olmalıdır. Tanı koymak her zaman kolay
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olmayabilir. Günce verilerek takibe almak hastayı tanımak, tetikleyicilerini belirlemek açısından önemlidir. Tanı netleştikten sonra kolaylaştırıcılar, tetikleyiciler belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

AİK sağlanması için bilinçli
toplum oluşturulmasında
hekime, eczacıya,
hemşire ve diğer sağlık
personellerine hasta, hasta
yakını ve ilaç sektörüne, bu
sistemi kuran otoriteye ve
basına çok büyük görevler
düşmektedir.

Tedavi kılavuzları tedavinin doğru planlanmasında temel dökümanlardır. Primer başağrılarında özellikle migren ve trigeminootonomik sefaljilerin büyük bir kısmı atak ve endikasyon konulduğunda koruyucu
tedavi almalıdır. Ancak hala ülkemizde koruyucu tedavi kullanımının
çok düşük oranlarda olduğunu hem epidemiyolojik verilerden hem de
günlük pratiğimizden anlaşılmaktadır. Örneğin ciddi fonksiyonel kayıplara yol açan migren hastalarının yarısından fazlasının ayda 3 veya daha
fazla atak geçirdiği bilinmesine karşın, düzenli ilaç kullanımı %4,9’dur.
Bu durum tedavinin bu sonuçlar AİK açısından %80-90 oranında faydalı
olacağı gerçeğini dikkate aldığımızda hedeflerin çok gerisinde olduğumuz gerçeğini gözler önüne sermektedir. AİK hastaya etkin, uygun ve
ucuz ilaç planlayarak gerekli tedavinin sağlanmasıdır. AİK’nin bu hasta
grubunda uygulandığını söylemek mümkün değildir. Başağrısı hastalarında AİK hala çoğunlukla pratiğe yansımamış bir algı olmayı sürdürmektedir.
AİK’nin sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulmasında toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, mesleki örgütler,
çalışma grupları, yazılı basın, sanal ortamda bilgi akış araçları sorumluluk sahibi taraflar olarak değerlendirmektedir.
Doğru yaklaşım;
- Halkın bilinçlenmesi
- Hekimin sürekli mesleki bilgilerini güncellemesi
- Sağlık politikasının evrensel ve insan odaklı olması
- Yazılı basın ve sosyal medyanın eğitime odaklı olması ile mümkün
olacaktır.

KAYNAKLAR
1. The rational use of drugs Report of the Conference of Experts Nairobi, 2529 November 1985.
2. Ertas M, Baykan B, Orhan EK, at al. One-year prevalence and the impact of
migraine and tension-type headache in Turkey: a nationwide home-based
study in adults. J Headache Pain 2012;13:147-157.
3. Akılcı İlaç Kullanımı Prof Dr Atilla Oğuzhanoğlu. 17. Pratisyen Hekimlik
Kongresi Sunumları 9-10 Kasım 2012, Kuşadası.
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36.a Enfeksiyona Bağlanan Başağrısı
Akçay Övünç ÖZÖN1
Ömer KARADAŞ2

TANIM VE KLİNİK
Başağrısı, bulantı-kusma ve ateş triadı, çoğu olguda enfeksiyona bağlanan başağrısına işaret
eder. Bilinç değişikliklerinin ek olarak görülmesi
olasılığı daha da arttırır. Yeni bir başağrısı bir enfeksiyonla yakın zamansal ilişki içerisinde ilk kez
ortaya çıktığında, bu yeni başağrısı bu enfeksiyona bağlanan sekonder başağrısı olarak kodlanır. Başağrısı sistemik viral enfeksiyonlara yaygın
olarak eşlik eden bir semptomdur. Septisemide
de yaygın olarak görülür. İntrakraniyal enfeksiyonlarda, başağrısı genellikle ilk ortaya çıkan ve
en yaygın olarak karşılaşılan semptomdur. Ense
sertliğinin olup olmamasına bakılmaksızın, fokal nörolojik bulguların olduğu ve/veya mental
1
2

durum değişikliklerinin bulunduğu ve genel bir
hastalık hali ve/veya ateş ile ilişkilendirilen yaygın yeni bir başağrısının ortaya çıkması halinde,
intrakraniyal enfeksiyon düşünülmelidir.
Sistemik enfeksiyona bağlı başağrısı; sekonder baş ağrıları arasında en sık görülen baş ağrılarından olmakla birlikte enfeksiyon sırasında
veya enfeksiyonu takiben ortaya çıkabilir. Başağrısı sistemik enfeksiyonun diğer semptomlarına
(ateş, halsizlik, kas-eklem ağrıları, bulantı, kusma) kıyasla daha hafif seyredebilir veya daha
şiddetli olup primer semptom olarak ortaya
çıkabilir. Sistemik viral enfeksiyonlar (influenza,
adenovirus, batı nil virüsü) başağrısının en sık
eşlik ettiği enfeksiyonlardır. İnfluenza ise en sık
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başağrısına neden olan sistemik enfeksiyon olarak bilinmektedir. Bakteriyel ve diğer sistemik
enfeksiyon ajanlarına bağlı da başağrısı sık gözükmektedir (brusellozis, leptospirozis, malaria,
borellia burgdorferi, legionella pnömofila, riketsiya, mikoplazma pnömofila). Özellikle ateşin
ön planda olduğu sistemik enfeksiyonlarda başağrısı daha sık ve şiddetli olmaktadır. Pnömoni,
üst solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis başta
olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları da başağrısına neden olabilmektedir.
Hastalık döneminde akut olarak ortaya çıkan
başağrısı hastalık sonrası kronikleşme gösterebilir. Özellikle primer başağrısı olan hastalar bu
açıdan daha fazla risk altındadır. Her ne kadar
sistemik enfeksiyona bağlı başağrısı sık görülse
de bu tip başağrısının spesifik ve ayırt edici bir
özelliği yoktur. Ateş, halsizlik, miyalji gibi sistemik bulguların eşlik etmesi kesin olmamakla
birlikte, bu sekonder başağrısı tipini akla getirmelidir. Bunun yanı sıra bazı hastalarda sistemik
enfeksiyon altta yatan primer başağrısını tetikleyebilmektedir. Bu yüzden sistemik enfeksiyonu
olan hastalarda ortaya çıkan başağrısının enfeksiyona bağlı bir sekonder başağrısı mı yoksa altta
yatan primer başağrısının alevlenmesi mi olduğunu ayırt etmek önem arz etmektedir. Azımsanmayacak sayıda hastada her iki başağrısını
beraber görmek mümkündür.
Enfeksiyon ilişkili başağrısının akut mu, kronik mi yoksa ısrarlı mı olduğunun tespiti önemlidir. Enfeksiyona bağlanan başağrısı genellikle
aktif enfeksiyonun sonucu olarak ortaya çıkar
ve enfeksiyonun eradikasyonunu izleyen üç ay
içerisinde geçer. Bazı olgularda, patojenik ajana
bağlı olmak üzere enfeksiyon etkili bir şekilde
tedavi edilemeyebilir ve aktif durumunu korur.
Bu olgularda, başağrısı nedeni ortadan kaldırılmadığı için başağrısı geçmeyebilir; olgu bu şekilde üç ay devam ederse, hem enfeksiyon hem
de başağrısı kronik olarak tanımlanır. Daha nadir
diğer olgularda, enfeksiyon geçer veya eradike
edilir, ancak başağrısında gerileme olmaz; bu
olgularda üç ay geçtikten sonra başağrısı (se464

konder baş ağrılarıyla tutarlı bir şekilde) ısrarlı
olarak tanımlanır.
İntrakraniyal enfeksiyona bağlanan baş ağrıları, kanıt düzeyi yüksek, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü prospektif
çalışmalarla ele alınmamıştır; gerekli kanıtlar
elde edilemediğinden, uluslararası başağrısı sınıflamasının 9. Maddesinde yer alan, intrakraniyal enfeksiyona bağlanan başağrısının bazı alt
tiplerine yönelik tanı kriterleri en azından kısmi
olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve diğer
uzmanların görüşlerine dayanmaktadır.

PATOFİZYOLOJİ
Sık görülen sekonder baş ağrılarından biri olmasına rağmen literatürde patofizyolojisi hakkında
tatmin edici bilgiler yok denecek kadar azdır.
Sistemik enfeksiyonlarda görülen başağrısı genellikle ateş ile kolerasyon gösterse de ateşin
olmadığı durumlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Başağrısı mikroorganizmalar tarafından
ağrı üreten mekanizmaların direkt aktivasyonu,
ateşe sekonder olarak veya bunların ikisinin
kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkabilir. Ağrı
üreten mekanizmaların aktivasyonu mikroorganizmaların beynin ağrı ile ilgili nukleuslarını
direkt etkileyerek ağrıya sebep olan nörotransmitterlerin salgılanması şeklinde veya endotoksinlerinin prostaglandin, nitrik oksit ve sitokinler
gibi ağrıya sebep olan inflamatuar ve nosiseptif
medyatörlerin salgılanmasını tetiklemesi şeklinde olduğu düşünülmektedir.
Bunun yanı sıra sistemik enfeksiyon altta yatan primer baş ağrılarını da alevlendirebilir. En
sık sistemik enfeksiyondan etkilenen primer baş
ağrılarının migren ve gerilim tip başağrısı olduğu
bilinmektedir. Pirojenik sitokinler olan IL-1, IL-6
ve prostaglandinler sistemik cevap olarak ateşin
çıkmasına neden olmaktadırlar. Vücut ısısı beyinde hipotalamus tarafından regüle edilmektedir. Hipotalamus aynı zamanda CGRP ilişkili
migren patofizyolojisinde de rol oynamaktadır
Bakterilerin lipopolisakkarit ve endotoksinler
yoluyla CGRP aktivasyonuna neden olduğu ve
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bunun da IL-1, IL-6 salınımına sebep olduğu öne
sürülmektedir. Bu aktivasyon da hipotalamus
aracılığı ile sistemik inflamatuar yanıt olarak ateşin çıkmasına sebep olmaktadır.

9.2.2 Sistemik viral enfeksiyona bağlanan başağrısı
9.2.2.1 Sistemik viral enfeksiyona bağlanan
akut başağrısı

SINIFLAMA

9.2.2.2 Sistemik viral enfeksiyona bağlanan
kronik başağrısı

ICHD-3 2018 içerisinde enfeksiyona bağlı baş
ağrıları 9 numaralı “enfeksiyona bağlanan baş
ağrıları” başlığı ile yer almaktadır.

9.2.3 Diğer sistemik enfeksiyona bağlanan
başağrısı

9. Enfeksiyona bağlanan başağrısı

9.2.3.1 Diğer sistemik enfeksiyona bağlanan
akut başağrısı

9.1 İntrakraniyal enfeksiyona bağlanan başağrısı

9.2.3.2 Diğer sistemik enfeksiyona bağlanan
kronik başağrısı

9.1.1 Bakteriyel menenjite veya meningoensefalite bağlanan başağrısı

Tanı Kriterleri

9.1.1.1 Bakteriyel menenjite veya meningoensefalite bağlanan akut başağrısı

IHCD-3 enfeksiyona bağlı başağrısı tanı kriterleri

9.1.1.2 Bakteriyel menenjite veya meningoensefalite bağlanan kronik başağrısı

B. Başağrısına sebep olduğu bilinen teşhis
edilmiş bir enfeksiyon veya enfeksiyon sekelinin
olması

9.1.1.3 Geçirilmiş bakteriyel menenjite veya
meningoensefalite bağlanan ısrarlı başağrısı
9.1.2 Viral menenjite veya ensefalite bağlanan başağrısı
9.1.2.1 Viral menenjite bağlanan başağrısı
9.1.2.2 Viral ensefalite bağlanan başağrısı
9.1.3 İntrakraniyal fungal veya diğer parazitik
enfeksiyona bağlanan başağrısı
9.1.3.1 İntrakraniyal fungal veya diğer parazitik enfeksiyona bağlanan akut başağrısı
9.1.3.2 İntrakraniyal fungal veya diğer parazitik enfeksiyona bağlanan kronik başağrısı
9.1.4 Lokalize beyin enfeksiyonuna bağlanan
başağrısı
9.2 Sistemik enfeksiyona bağlanan başağrısı
9.2.1 Sistemik bakteriyel enfeksiyona bağlanan başağrısı
9.2.1.1 Sistemik bakteriyel enfeksiyona bağlanan akut başağrısı
9.2.1.2 Sistemik bakteriyel enfeksiyona bağlanan kronik başağrısı

A. C kriterlerini dolduran baş ağrıları

C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilmiş
nedensellik ilişkisinin kanıtı
1. Başağrısının enfeksiyonun başlaması ile
zamansal ilişki içinde olması.
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin karşılanması
a. başağrısının şiddetinin enfeksiyonun şiddeti ile paralel olarak artması
b. başağrısının enfeksiyonun iyileşmesi veya
hafiflemesi ile paralel olarak önemli ölçüde azalması
3. Başağrısında enfeksiyonun tipik özelliklerinin görülmesi
D. Başka bir IHCD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması

AYIRICI TANI
Sistemik enfeksiyon baş ağrılarının primer baş
ağrıları gibi belirgin ayırtedici özellikleri olmasa
da başağrısıyla beraber miyalji, ateş, halsizlik
gibi sistemik bulguların olması ve başağrısının
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bu bulgularla eşzamanlı ortaya çıkması bu tanıyı
destekleyen özelliklerdir. Sistemik enfeksiyonun
gerilemesiyle başağrısının azalması veya tamamen geçmesi de tanıyı yüksek oranda desteklemektedir. Ateş sistemik enfeksiyonun önemli
bir bulgusu olsa da menenjit gibi başağrısının
ön planda olduğu SSS enfeksiyonlarında da sık
görülmektedir. Özellikle meningeal irritasyon
bulguları ve bilinç değişikliklerinin eşlik etmesi
başağrısına sistemik enfeksiyon başağrısı demeden önce değerlendirilmesi gereken önemli
özelliklerdir. Kafa içi yer kaplayan lezyonlar da
sekonder baş ağrılarının önemli nedenlerinden
biridir. Her ne kadar ateş, miyalji gibi sistemik
bulgular la beraberliği az görülse de lenfoproliferatif hastalıkların beyin metastazlarında bu
bulgular başağrısına eşlik edebilir. Özellikle fokal
nörolojik bulguların eşlik etmesi veya eklenmesi
sistemik enfeksiyon başağrısı düşünülen hastalarda alarm bulgusu olarak düşünülmelidir.
Önceden var olan ve primer baş ağrılarından herhangi birinin özelliklerini karşılayan bir
başağrısı, bir enfeksiyonla yakın zamansal ilişki
içerisinde kronikleşir veya kayda değer ölçüde
kötüleşirse (çoğunlukla sıklık ve/veya şiddet
açısından iki kat veya daha fazla bir artış gösterirse), söz konusu bozukluğun başağrısına yol
açabileceğine dair sağlam kanıtların var olması
koşuluyla, hem ilk başağrısının tanısı hem de 9.
Enfeksiyona bağlanan başağrısı tanısı konmalıdır
(veya bu başlığın tiplerinden veya alt tiplerinden
biri olarak kodlanmalıdır). Aynı şekilde, aktif
veya yakın zamanda gelişmiş enfeksiyona bağlanan başağrısının, enfeksiyon sonrası başağrısının ısrarlı alt biçimleriyle tezat oluşturan akut
ve kronik alt biçimleri de tanımlanmıştır (9.1.1.1
Bakteriyel menenjite veya meningoensefalite
bağlanan başağrısı, 9.1.1.2 Bakteriyel menenjite
veya meningoensefalite bağlanan kronik başağ-

466

rısı ve 9.1.1.3 Geçirilmiş bakteriyel menenjite
veya meningoensefalite bağlanan ısrarlı başağrısı). Buradaki amaç, birbirinden büyük olasılıkla
farklı olan iki ayrı nedensel mekanizmayı ve iki
farklı tedavi yaklaşımını birbirinden ayırmaktır.

TEDAVİ
Aslında sistemik enfeksiyon başağrısının kür tedavisi altta yatan enfeksiyonun tedavi edilmesidir. Fakat başağrısının semptomatik tedavisinin
yapılmaması enfeksiyondan sonra ağrının kronikleşmesine neden olabileceği için hastanın
başağrısının santral sensitizasyon gelişmeden
zamanında giderilmesi önemlidir. Nonsteroid
antiinflamatuar ilaçların (NSAİD) veya kombine
analjeziklerin uzun süreli kullanımının ilaç aşırı
kullanım başağrısına neden olabileceğini bilmekteyiz. Bu nedenle semptomatik tedavide hastanın takibi önemlidir. Başağrısının semptomatik
tedavisinde parasetamol gibi basit ağrı kesiciler
veya NSAİD kullanılabilir. Dirençli vakalarda sinir
blokajları tedavi seçenekleri arasında değerlendirilmelidir Sistemik enfeksiyonun tedavi süreci
tamamlanana kadar hastanın durumuna göre
sinir blokajları tekrarlanabilir. Opiod analjeziklerin immün sistem üzerine olumsuz etkilerinden
dolayı çok tercih edilmemesi gerekmektedir.
COVID-19 bir virüs pandemisidir. Elde edilen
verilere göre, COVID-19’lu hastaların nörolojik semptomlarının belirgin olduğu saptanmış.
Covid 19 ile ilişkili başağrısı yapılan prospektif
çalışmada %27,6 oranında bulunmuş ve en sık
saptanan nörolojik bulgu olarak belirtilmiş. Başka bir çalışmada Covid 19 enfeksiyonu ile ilişkili
baş ağrılarının farklı karakter ve şiddette olacağı
belirtilmiş. Tedavide, hastalık etkeninin ortadan
kaldırılması, basit analjeziklerin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçların, tedavide kullanılan steroidin ve GON blokajının etkin olduğu anlaşılmıştır.
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36.b Covid 19 Enfeksiyonu İle İlişkili
Başağrısı: Covid Başağrısı

Ömer KARADAŞ1
Akçay Övünç ÖZÖN2

TANIM
SARS-CoV-2 adlı yeni bir koronavirüsün ortaya
çıkmasından sonra, koronavirüs hastalığı 2019
(COVID-19) Mart 2020’nin başlarında Dünya
Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi
olarak tanımlanmıştır. Bazı koronavirüs tipleri
insanları enfekte edebilmektedir. Çoğu insan
koronavirüsü hafif solunum yolu hastalıklarına
neden olsa da, son yıllarda diğer ölümcül koronavirüs enfeksiyonları, yani şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü (SARS-CoV1) ve
Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü
(MERS-CoV) ortaya çıkmıştır. SARS-CoV2, öncelikle akciğerler üzerinde etkili olmakla birlikte,
özellikle böbrek, hematolojik ve sinir sistemleri
olmak üzere diğer birçok organ sistemi üzerindeki etkileri nedeni ile multiorgan yetmezliği geliştirmektedir. Şiddetli vakalarda ölümcül olduğu
kanıtlanmıştır.
COVID-19 ilk olarak ateş, boğaz ağrısı, şiddetli
kas ağrıları/yorgunluk, öksürük, nefes darlığı gibi
solunum sisteminin belirtileri ile karakterize edilmiştir. SARS-CoV-2’nin nörotropik ve nöroinvazif
etkilerinin olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, nörolojik bulgular başta olmak üzere diğer
sistemik bulguların da saptanmasıyla, başağrısı,
baş dönmesi, tat ve koku kaybı, karın ağrısı, ishal
1
2
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gibi diğer belirtiler klinik spektruma eklenmiştir.
Günümüzde nörolojik bulgularla ilgili çalışmalar
ve bunlara bağlı olarak veriler giderek artmıştır.
Elde edilen verilere göre nörolojik bulgular içerisinde başağrısının en sık saptanan semptom
olduğu görülmektedir. COVID- 19 enfeksiyonu
ilişkili başağrısı, hastaları tıbbi yardım almaya
yönlendiren baskın veya birincil bir semptomdur. Başağrısının sık saptanmasından sonra çalışmalar COVID-19 ilişkili başağrısının spesifik karakteristiği olup olmadığı üzerine yoğunlaşmaya
başlamıştır. Bu konuda çalışmalar henüz başlangıç düzeyinde olup, Karadaş ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada başağrısının iki taraflı ve frontal alanda daha belirgin olması gibi bazı karakteristik özellikler gösterilebilmiştir. Aynı zamanda
bu çalışma başağrısına eşlik eden iştahsızlık, kilo
kaybı, koku ve tat kaybı gibi ek semptomlar hakkında önemli bilgiler sunmuştur.
COVID-19 ile ilişkili başağrısına yönelik yapılmış çalışmalarda, başağrısı oranları birbirinden
farklı bulunmuştur. Bazı çalışmalarda bu oran %8
iken bazı çalışmalarda ise %71 oranında saptandığı belirtilmiştir. Altmış çalışmadaki 40.000’den
fazla hastayı içeren bir meta-analize göre, COVID-19 hastalarının yaklaşık %12’sinde başağrısı
semptomu mevcuttur. Klinik çalışmaların büyük

Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üni. Gülhane Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD.
Doç.Dr., Liv Hospital Nöroloji

Sistemik ve Kafaiçi Enfeksiyonlara Bağlı Başağrıları

çoğunluğu kohortlarında genel olarak başağrısı
oranını ortaya koymuştur; veriler yoğun bakım
ünitesi hastalarından, klinik hastalarından, ayaktan tedavi gören hastalardan, hastane kayıtlarından veya hastaların kendiliğinden bildirimleri/
uzaktan anketlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla
elde edilen bu oranlar, kullanılan materyal ve
metod başta olmak üzere hastalığın şiddetine
bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir.

KLİNİK TABLO
COVID-19, sistemik inflamasyon ve sitokin salınımı ile karakterizedir. Başağrısı, COVID-19’un
ortaya çıkan ve sık görülen semptomlarından
biridir. Başağrısının tüm COVID-19 hastalarında
görülmediği veya sadece migren gibi birincil başağrısı olan hastalarda bulunmadığı söylenebilir.
COVID-19 ile ilişkili başağrısının özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren çalışmalar kısıtlıdır. Başağrısının hastalığın erken döneminde meydana
geldiği ve izole bir semptom olabileceği veya
öksürük veya ateşten önceki COVID semptomu
olarak ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. COVID-19
enfeksiyonunun şiddeti, başağrısının varlığı veya
yokluğu ile kesin bir ilişki göstermemektedir.
Bununla birlikte, baş ağrılarının bulaşıcı hastalığın daha kısa seyri ile ilişkili olabileceğine dair
göstergeler vardır. Etkilenenlerin yaklaşık dörtte
birinde ilk semptom olarak ortaya çıkarlar. Yaklaşık üçte ikisinde kendiliğinden dururlar. Yaklaşık
üçte birinde birkaç hafta sonra bile devam edebilirler.
Başağrısı artık COVID-19 hastalığını gösteren
bir semptom olarak yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, baş ağrıları enfeksiyonu olmayan kişilerde de yaygın olduğundan, bu semptomun
tek başına pozitif öngörücü değeri çok düşüktür.
Eşlik eden bir anozmi veya aguzi, yüksek duyarlılığa sahip ikincil bir başağrısına işaret edebilir.
Bu nedenle bir çalışma, günlük klinik uygulamada COVID-19 ile ilişkili baş ağrılarını birincil baş
ağrılarından ayırmanın ne kadar mümkün olduğunu incelemiştir. Covid 19 ilişkili başağrısının

bazı özellikleriyle birincil baş ağrılarından ayrılabileceği belirtilmiştir. Ancak ön koşul, sistematik
olarak “kırmızı bayraklar”, yani ikincil bir başağrısına işaret eden hastalık belirtilerinin özellikle
de ateş, öksürük veya kanda artan inflamasyon
parametrelerinin araştırılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.
Viral enfeksiyon sırasında ortaya çıkan baş
ağrıları, uluslararası başağrısı sınıflamasına
(ICHD-3) göre “9.2.2 Sistemik Viral Enfeksiyona
Bağlanan Başağrısı” nın alt grubu olan “9.2.2.1
Sistemik Viral Enfeksiyona Bağlanan Akut Başağrısı” olarak sınıflandırılır. Başağrısı toplamda üç
aydan fazla devam ediyorsa ancak enfeksiyonun
kendisi üç aydan daha kısa bir süre önce iyileşmişse, bu “Sistemik Viral Enfeksiyona Atfedilen
Kronik Başağrısı” olarak değerlendirilir. Ancak,
COVID-19 başağrısının fenotipik özelliklerine ilişkin başağrısı bozukluklarına (ICHD-3 kod 9.2.2.1)
veya diğer parametrelerle olan ilişkilerine bağlanan spesifik olmayan viral enfeksiyon dışında
kesin kriterler bulunmamaktadır. Sistemik viral
enfeksiyonla zamansal ilişkide, menenjit veya
ensefalit yokluğunda ortaya çıkan başağrısı klinik olarak iyi bilinir. COVID-19 başağrısının genellikle ateş başta olmak üzere bazı enfeksiyöz
ve enfeksiyöz olmayan bulguları ile bir arada
bulunduğu, ancak başağrısının ateş ve bu bulguların yokluğunda da ortaya çıkabildiği saptanmıştır. Bu durum farklı koşullar altında ağrının
farklı mekanizmalara sahip olabileceğini düşündürmektedir.
COVID-19 başağrısı için belirleyici özelliklerin
tanımlanması için bazı çalışmalar planlandı ve
yapıldı. Karadaş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; COVID-19 başağrısı analizi yapılarak COVID-19 hastalarında 2 farklı başağrısı fenotipi tanımlandı. Her iki fenotipte de zonklayıcı karakter
ve frontal alana lokalizasyon baskın durumdaydı. Birinci grup başağrısı özellikleri; çok şiddetli
vasıfta, baş ağrılı gün sayısı daha fazla, başağrısı atak süreleri daha uzun, daha fazla oranda
frontal alana lokalize, tüm hastalarda pulmoner
tutulumun olduğu, IL-6 seviyelerinin çok daha
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yüksek seviyelerde olduğu, parasetomale cevap
vermeyen büyük oranda GON blokajının etkili olduğu COVID-19 başağrısı fenotipiydi. İkinci
grup başağrısı özellikleri; orta şiddette, baş ağrılı
gün sayısı daha az, başağrısı atak süreleri daha
kısa, grup 1’e göre daha az olmakla beraber, bu
gruptaki hastaların yarıya yakın oranda başağrısı frontal alana lokalizeydi. Hastaların %60’ında
pulmoner tutulum vardı. IL-6 seviyelerinin daha
düşük seviyelerde olduğu, parasetomale cevap
veren COVİD 19 başağrısı fenotipiydi.
Karadaş ve arkadaşları, Covid ilişkili başağrısının her iki cinsiyet açısından değerlendirildiğinde çok büyük farklılık olmamakla beraber
erkek cinsiyette hafif yüksek olduğunu belirtmislerdir. Komorbidite ile ilgili olarak, başağrısı
olan COVID-19 hastalarında başağrısı olmayan
hastalara kıyasla hipertansiyon (%39.8’e karşı %
23.0), diyabet (% 16.9’a karşı% 7.8) ve inmenin
(% 10.8’e karşı% 1.5) daha sık olduğu bulunmuştur. Vakaların neredeyse yarısında (% 45.9) ve
başağrısı çekenlerin ¾’ünden fazlasında Toraks
BT ile tespit edilen pulmoner tutulum olduğu
gösterilmiştir. D-dimer seviyeleri başağrısı olan
hastalarda başağrısı olmayanlara kıyasla daha
yüksek bulunmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde, COVID-19 hastalarında başağrısı semptomu ishal
ile ilişkilendirilmişti (%25’e karşı %15). Mide
bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal (GI) semptomlar gösteren COVID-19
tanılı hastalarda %22 civarında başağrısı bildirilmiştir. Yine de, GI semptomlarının ve başağrısı
ilişkisinin mekanizması net değildir; duyusal sinir uçlarından salınan bir nöropeptid olan CGRP,
iki semptomu birbirine bağlayabilir. Başağrısı
ve ishal ilişkisi, COVID-19 enfeksiyonu sırasında
proinflamatuar aracıların yanı sıra GI motilitesini
artıran, dolaşımdaki yüksek CGRP düzeylerinin
olası bir rolünü düşündürmektedir.
Başağrısı olmayanlara kıyasla, başağrısı olan
hastalarda iştah ve kilo kaybı oranlarının önemli
ölçüde arttığını gözlemlenmiş. Kilo kaybı genellikle ishal nedeniyle düşünülür, ancak hastaların
% 25’indeki ishal kilo kaybıyla orantısızdır. Hafif
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COVID-19 hastalarına bağlı başağrısında hızlı iştah kaybı ve ishal süresinin ötesine geçen kilo
da bildirilmiştir. Bu semptomlar, dolaşımdaki
proinflamatuar sitokinler ve kortizolün neden
olduğu katabolizma artışıyla ilişkili olabilir. Başağrısı olan hastalarda iştahsızlık, kilo kaybının
başağrısı olan COVID-19 hastalarında çok yaygın
olması nedeniyle hipotalamus üzerine bir şekilde virüsle ilişkili doğrudan veya dolaylı santral
etkilerin işe yarıyor olması da mümkündür. Bu
nedenle, tüm bu etkilerin diensefalik ve beyin
sapı seviyelerindeki merkezi disfonksiyon ile
açıklanabileceğini de önerebiliriz. Hızlı kilo kaybı
ve iştah azalması, COVID-19 başağrısının özellikleri arasında sayılabilir. Koku kaybı, hafif ile şiddetli COVID-19 hastalarının temel belirtisi olarak
öne sürülse de koku ve tat kaybının benzer ve
daha düşük oranda (%5) olduğu gösterildi. Özellikle erkeklerde görüldüğünde anozmi / aguzi ve
gastrointestinal şikayetlerle ilişkili yeni başlangıçlı, şiddetli ve orta-şiddetli, öne yerleşimli, nabız gibi atan veya baskı yapan baş ağrıları daha
sık COVID-19 ile ilişkilendirilmiştir

PATOFİZYOLOJİ
COVID-19 ile ilişkili başağrısının patofizyolojisi
için bazı teoriler mevcuttur. Elde edilen veriler
ışığında, viral menenjitten ziyade sistemik bir
viral enfeksiyon ile ilişkili başağrısı varlığı daha
olasıdır. Trigeminal sinirin terminal dallarının virüs tarafından doğrudan infiltre edilip böylece
aktive edilebileceği düşünülmektedir. COVID-19
ile ilişkili başağrısı mekanizmaları için ilk olasılık, SARS-CoV-2 tarafından burun boşluğundaki
trigeminal sinir uçlarının doğrudan istilası olabilir. Bununla birlikte, infiltrasyon için gerekli gibi
görünen anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin
(ACE2) reseptörlerinin trigeminal sinir uçlarında henüz saptanmamış olmasından dolayı bu
mekanizmanın doğrulanması için iyi planlanmış
spesifik çalışmalara ihtiyaç vardır. Yine de diğer
kraniyal sinirlerde ACE2 ekspresyonunun olması, insan ve sıçan trigeminal gangliyonunda anjiyotensin sisteminin varlığı bu teoriyi destek-
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lemektedir. Diğer destekleyici bir görüş, ACE2
endotelde eksprese edildiğinden, virüsün oraya
nüfuz edebilmesi, endotel hücrelerinin tutulumu yoluyla vasküler patogenez, başağrısına yol
açan trigeminovasküler aktivasyonda rol oynayabilmesidir.
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), AT1R
yoluyla kardiyovasküler hastalık patogenezinde,
vazokonstriksiyonda ve oksidatif streste yer alan
Anjiyotensin II’yi (Ang II) üreten anahtar enzimdir. ACE2, kardiyovasküler koruma, vazodilatasyon, anti-oksidatif stres, doku koruması ve an-

tinosisepsiyonda MasR yoluyla işlev gören Ang
1-7’yi üretmek için Ang II’yi indirger. Böylelikle
ACE2 sadece Ang II’yi sonlandırmakla kalmaz,
aynı zamanda Ang II / AT1R ekseninin zıt etkilerini uygulayan bir peptit oluşturur. Bir transmembran metaloproteinaz olan anjiyotensin
dönüştürücü enzim 2 (ACE2), hücrelere SARSCoV2 girişi için bir konak reseptör olarak tanımlanmıştır. SARS-CoV-2 bağlanması üzerine, ACE2
‘nin işlevlerini düşürür ve Ang II / AT1R aktivitesinin dengesini bozar (Şekil-1).
COVID-19 hastalığında inflamasyon merkezi

Şekil 1. Angiotensin sistemi ve SARS-Cov-2 etkileşimi

bir rol oynar ve sitokin fırtınası olarak adlandırılan ‘hiperinflamatuar yanıt’ prognozla ilişkilidir.
SARS-CoV proteini, NLRP3’ü (NOD-, LRR- and
pyrin domain-containing protein 3) inflamazom
ve NF- kb dahil diğer enflamatuar yolları aktive
eder. NLRP3’ün aktivasyonu, interlökin 1β (IL-1
β), IL-18, IL-6, tümör nekroz faktörü (TNF), prostaglandinler ve lökotrienlerin proinflamatuar
sitokinlerini verir, doku inflamasyonunu artırır.
NLRP3 inflamasyonu ayrıca vasküler enflamas-

yon anjiyotensin II ve AT1 reseptörüne bağlı
şekilde kardiyovasküler hastalıkların ve hipertansiyonun patogenezinde rol oynamaktadır.
Bu nedenle anjiyotensin sistemi ve inflamasyon,
COVID-19 ve başağrısının vasküler komorbiditesinde muhtemelen rol oynamaktadır. COVID-19
başağrısında HMGB1 (High mobility group box
1), NLRP3 inflamazom, IL-6, IL-10, anjiyotensin
II ve ACE2 gibi dolaşımdaki inflamatuar ve nosiseptif moleküllerin rolünü araştıran ilk klinik
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çalışmada; HMGB1, NLRP3 ve IL-6 gibi nosiseptif
ve inflamatuar moleküllerin önemli ölçüde yükselmesinin, SARS-COV-2 enfeksiyonu sırasında
başağrısına yol açan trigeminal aktivasyonu indükleyebileceği belirtilmiştir.
Bazı vaka raporları ve vaka serilerinde kafa
içi basıncını tetiklediği ve idiyopatik artmış kafa
içi basıncına benzer bir tablo oluşturduğu bildirilmiştir. Ayrıca kadınlarda bu durumun daha
sık ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu hastaların klinik durumları incelendiğinde papillada ödem
tüm vakalarda bulunmamış ve basınçtaki artışın
görme defektleri ile ilişkisi tam ortaya konulmamıştır. Kafa içi basıncı artan hastaların çoğunda
başağrısı birkaç gün içinde düzeldiği görülmüş.
Kafa içi artmış basıncın tekrar hızlı bir şekilde
normale dönmesi mümkün gibi görünmektedir. Mevcut çalışma sonuçlarına göre, COVID-19
hastalarında artan kafa içi basıncına ilişkin prevelans ortaya konulamamıştır.

TEDAVİ
COVID-19 başağrısının farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavilerine yönelik elde edilen bazı
kanıtlar mevcuttur. COVID-19 başağrısı ile ilgili vakalar ve bunlara yönelik yapılan çalışmalar
arttıkça sağlam kanıtlara ulaşılmaktadır. Mevcut
verilere göre elde edilen bilgiler ışığında bazı
sonuçlara ulaşılmıştır. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar akut baş ağrılarının tedavisinde
kullanılmaktadır. Ancak COVID-19 enfeksiyonu
sırasında ibuprofen kullanan birkaç bireyde ciddi semptomların gelişmesi üzerine ibuprofen
gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ)
kötü klinik sonuçlara neden olabileceği endişesi ortaya çıkmıştır. İleri sürülen mekanizma
ise NSAİİ lerin anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin ekspresyonunu arttırması, dolayısıyla
C0VID-19 un bu reseptörler aracılığıyla hücreye
giriş yaptığı ve şiddetli bir hastalık seyrine yol
açması olarak düşünülmüştür. Ancak bu konudaki veriler arttıkça dünyadaki yetkin kurumlar
tarafından NSAİİ’lerin kullanımı ile klinik sonuç472

ların kötüleşmesi arasında bir ilişki olmadığı belirtilmiştir. Hatta NSAİİ’lerin aralıklı kullanımının
COVID-19’da hastalar için yararlı olabileceği de
belirtilmiştir.
Bunun dışında ifade edilen başka bir durum
ise NSAİİ’lerin ilk enfeksiyon belirtilerini maskeleyebileceği, bazı semptomları geciktirebileceği vurgulanmıştır. Sonuç olarak COVID-19 da
ibuprofen başta olmak üzere NSAİİ’lerin kullanımının riskli olduğuna dair güçlü kanıt belirlenememiştir. Yapılan bir invivo köpek çalışmasında
indometasinin SARS-CoV üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve indometazinin güçlü viral aktivite taşıdığı ve viral replikasyonu engellediği
bulunmuştur. Viral pnömonide kortikosteroidlerin kullanılması önerilmiyorsa da, COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili oluşan kronik ağrı için steroid
kullanımı konusunda bazı veriler elde edilmiştir.
Hastanın klinik durumu göz önüne alınarak,
mevcut komorbid durumları ile birlikte değerlendirilip fayda ve zarar oranı tartılarak steroid
kullanımı önerilebilmektedir. Steroid kullanım
sürecinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile
tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi tedavi
etkinliği açısından önemli görülmektedir. COVID-19 başağrısı için metilprednizolon tedavisi
uygulanan 9 hastalık bir çalışmanın sonucunda
tüm hastalarda iyileşme olduğu bildirilmiştir.
COVID-19 başağrısına yönelik steroid kullanımında hastanın klinik durumu, hastalığın seyri,
hastadaki komorbiditeler, steroid kullanımının
meydana getireceği riskler, elde edilecek fayda
ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.
COVID-19 ilişkili başağrısı olan 6 hastalık bir
vaka serisinde meydana gelen dirençli başağrısına yönelik sphenopalatine blokaj tedavisi
uygulanmış. Ek olarak oksipital nevralji tespit
edilen bir hastaya büyük ve küçük oksipital sinir
blokajı da yapılmış. Bu girişimsel yöntemler sonrasında baş ağrılarında düzelme izlenmiş ve iyilik
hali sağlandığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmada
COVID-19 ile ilişkili baş ağrıları kendi aralarında ağrı şiddetlerine göre ayrılmış. Şiddetli olan
grupta büyük oksipital sinir blokajlarının etkili
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olduğu gösterilmiştir. Tüm bu tedavilerin dışında
COVID-19 ilişkili başağrısına yönelik kullanılmış
diğer tedaviler arasında; nimodipin, doksisiklin,
botulinum toksin enjeksiyonları, intravenöz yol
ile lidokain ve ketamin uygulamaları mevcuttur.
Uzun süreli baş ağrılarında akut ilaç tedavisi yanısıra profilaktik tedavilerin de kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.
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37.a Diyaliz Başağrıları
Baki GÖKSAN1

TANIM VE KLINIK
Diyaliz başağrısı Uluslararası Başağrısı Derneği
tarafından güncellenen başağrıları sınıflamasında ikinci bölümü oluşturan sekonder başağrıları
bölümünde yer alan hemostaz bozuklukları ile
ilişkili başağrıları başlığı altında bulunmaktadır.
Diyaliz başağrısı özet olarak kendine özgü tipik
özellikleri olmayan, diyaliz sırasında veya diyaliz
ile ilişkili olarak ortaya çıkan ve diyaliz sona erdikten sonra 72 saat içinde kendiliğinden geçen
genellikle migren tipi başağrısı özelliklerini gösteren bir başağrısıdır.

1

Diyaliz başağrısı diyaliz uygulaması yapılan
hastalarda sıklıkla görülmekte ve hastaların
yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı
olması da dikkat çekmektedir.
Cinsiyet faktörünün diyaliz başağrısında risk
faktörü olmadığı vurgulanmaktadır. Diyaliz hastalarının günlük yaşamında kafein tüketimi de
sorgulanmalıdır. Zira kafein diyaliz sırasında oldukça hızlı bir şekilde kandan temizlenmekte ve
yüksek miktarda kafein tüketimi olan hastada
kafein yoksunluğu başağrısı ortaya çıkabilmektedir.
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Kronik böbrek yetmezliği olan ve bu nedenle hemodiyaliz uygulanan hastalarda başağrısı
görülme sıklığının %70 gibi yüksek bir oran olduğu ve bu hastalarda %50-70 kadarında hemodiyaliz sırasında başağrısının ortaya çıktığı
belirtilmektedir. Başağrıları sınıflamasında yer
alan kriterleri esas alarak yapılan çalışmalarda
diyaliz başağrısı görülme sıklığını %27-73 olarak
bildirilmektedir. Özgeçmişinde primer başağrısı
bulunan hastalarda diyaliz başağrısı görülmesinin daha yüksek oranda bulunduğu belirtilmektedir. Bu bilgi ile cinsiyet faktörünün diyaliz başağrısında risk yaratmadığı bilgisinin çeliştiğine
dikkat çekmek gerekir.
Diyaliz başağrısının genellikle diyaliz uygulamasının 2. saatinden sonra ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Diyaliz başağrısının sıklıkla görülen özelliklerini iki taraflı frontotemporal lokalizasyon, zonklayıcı karakter, orta şiddette ve 4 saatten daha
kısa süreli başağrısı olarak tanımlayabiliriz. Diyaliz başağrısının sıklıkla migren tipi başağrısı özellikleri ile uyumlu olduğu belirtilmektedir. Diyaliz
uygulaması sırasında hastanın yatar pozisyonda
olmayıp arkası yükseltilmiş halde yaslanır pozisyonda olmasının ağrının şiddetini artırıcı faktör
olduğu gösterilmiştir.

FIZYOPATOLOJI
Hemodiyaliz ile ilişkili başağrısının patofizyolojisinde kandaki üre, sodyum, magnezyum düzeylerindeki değişikliğin etkili olabileceği, ayrıca kan basıncının ve kilonun risk faktörü olarak
önemine dikkat çekilmektedir. Yapılan çalışmada diyaliz öncesi ve sonrası kan üre düzeyindeki farkın yüksekliği, diyaliz öncesi sistolik ve
diyastolik kan basıncının yüksek olması diyaliz
başağrısının gelişmesinde önemli faktörler olarak gösterilmiştir. Ayrıca diyaliz öncesi ve sonrası
magnezyum düzeylerinin düşük olması, diyaliz
öncesi sodyum düzeyinin yüksek olması, diyaliz
sonrası vücut ağırlığının düşük olmasının diyaliz
başağrısı açısından risk oluşturduğu belirtilmiş476

tir. Düşük magnezyum seviyesinin hücre enerji metabolizmasını olumsuz etkilediği, ağrının
gelişiminde etkili olan moleküllerin salınımının
artmasına neden olduğu ayrıca vasküler tonus
üzerine etkili olduğu ve bu nedenle başağrısının
gelişmesinde önemli bir rol üstlendiği üzerinde
durulmuştur.
Diyaliz sırasında kanda elektrolit ve üre düzeylerinin hızla düşmesine karşılık beyinde bu
maddelerin düzeylerinde ilk saatlerde belirli
bir değişikliğin olmaması sonucu ortaya çıkan
konsantrasyon farkı nedeniyle beyin dokusuna
su geçişi artmakta ve beyin ödemi gelişmesine
neden olmaktadır. Diyaliz uygulaması ne kadar
hızlı ve kısa süreli olursa bu durum daha belirgin
olmaktadır. Bu tablonun klinik olarak daha ileri durumu ise diyaliz imbalans sendromu olup,
şuurda etkilenme, nöbet ortaya çıkması ve beyin ölümüne kadar giden bir durumdur. Diyaliz
sırasında kullanılan solüsyonun tipi ile ilgili değerlendirmelerde asetatlı solüsyonun kullanılmasında diyaliz başağrısının daha sık görüldüğü
ileri sürülmüş ancak sonraki çalışmalar bu bulguyu desteklememiş olup diyaliz solüsyonunun
asetatlı veya bikarbonatlı olmasının diyaliz başağrısında etkili olmadığı gösterilmiştir.

SINIFLAMA
Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından hazırlanan son sınıflamada diyaliz başağrısının tanı
kriterleri şu şekilde belirlenmiştir.
A. C maddesinde yer alan kriterler ile uyumlu en
az 3 akut başağrısıatağının olması
B. Hastaya hemodiyaliz uygulamasının yapılıyor
olması
C. Tanımlanan başağrısının aşağıdaki kriterlerden en az ikisi ile uyumlu olması
1. Başağrısının her zaman hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkması
2. Tanımlanan başağrısının aşağıdaki kriterlerden biri veya ikisi ile uyumlu olması
a. Başağrısının her zaman diyaliz uygulaması sırasında kötüleşiyor olması
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b. Başağrısının diyaliz uygulaması bittikten sonra 72 saat içinde geçmesi
3. Böbrek nakli ve hemodiyaliz uygulamasının
sona ermesi ile tanımlanan başağrısı ataklarının sona ermesi
D. Tanımlanan başağrısının sınıflamada yer alan
başka bir tanı ile uyumlu olmaması
Kurumumuzda konu ile ilgili olarak yaptığımız çalışmanın özet bilgileri şu şekildedir. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle en az 6 aydır
diyaliz uygulaması yapılan 63 hasta çalışmaya
alınmıştır. Diyaliz uygulaması 4 saat süreli olarak
yapılmıştır. Diyaliz solüsyonu olarak hastaların
35’inde asetat, 28 hastada ise karbonat solüsyonu kullanılmıştır. Hastaların %48 kadarında
diyaliz başağrısı saptanmıştır. Kadın hastalarda
diyaliz başağrısı daha sık olarak görülmüştür.
Diyaliz başağrılı hastalarda diyaliz öncesi sistolik
ve diyastolik arter basınç ortalamalarının daha
yüksek olduğu, diyaliz öncesi ve sonrası kan üre
değerleri arasındaki farkın daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Diyaliz başağrısının sıklıkla görülen özellikleri olarak frontotemporal lokalizasyon, orta şiddette, zonklayıcı özellikte ve 4 saatten kısa süreli olarak belirlenmiştir.

TEDAVI
Diyaliz başağrısının atak ve profilaktik tedavisi
konusunda kesin bir görüş yoktur. Diyaliz uygulamasının hızlı yapılmaması, sıvı elektrolit dengesi,
kan basıncı kontrolü, kafein tüketiminin sınırlanması gibi uygulamalar dışında profilaktik olarak
klorpromazin, magnezyum, trisiklik antidepresanlar, lisinopril gibi ilaçların, atak tedavisinde
ise parasetamol, dihidroergotamin, ergotamin
gibi ilaçların kullanılabileceği belirtilmektedir.
Ancak pratik uygulamada ve farklı çalışmalarda

çelişkili sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda
en sağlıklı uygulamanın atak tedavisinde basit
analjeziklerin kullanılması profilakside ise gerek
diyaliz öncesinde hasta ile ilgili yapılması gereken önerilerin gerekse diyaliz ile ilgili önerilerin
dikkate alınmasının önemini vurgulamak gerekir.

Dip Not
• Diyaliz öncesi kan basıncı kontrolü iyi yapılmalı.
• Diyaliz öncesi kan elektrolit düzeyleri kontrolü iyi yapılmalı. Özellikle Na yüksek magnezyum düşük olmamalı.
• Diyaliz sırasında hasta yatar pozisyonda olmalı.
• Diyaliz uygulanan hastaların kafein tüketimi
kısıtlanmalı.
• Diyaliz uygulamasının kısa süreli ve hızlı yapılmamasına dikkat etmeli.
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37.b Arteriyel Hipertansiyon İle
İlişkilendirilen Başağrısı

Eylem ÖZAYDIN GÖKSU1

TANIM VE KLINIK

FIZYOPATOLOJI

Başağrısı; arteriyel kan basıncı yüksekliği ile ilgili
en klasik semptomlardan biridir ve tıp literatüründe karmaşık ve çeşitli sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Arteryel hipertansiyonla ilişkili başağrıları
“The International Classification of Headache
Disorders 3rd edition” (ICHD-3)’ye göre homeostaz bozukluklarına atfedilen başağrıları içinde
3. alt başlıkta yer alır. Spesifik kategoriden bağımsız olarak sistolik kan basıncı ani bir artışla
180 mmHg veya daha yükseğe çıktığında veya
diyastolik kan basıncı 120 mmHg veya daha yükseğe çıktığında ortaya çıkan iki taraflı ve zonklayıcı başağrısı olarak tanımlanır ve bu durum
kan basıncının normalleşmesi ile düzelir. Hafif
(140-159/90-99mmHg) veya orta derece (160179/100-109mmHg) olarak tanımlanan kronik
hipertansiyonun başağrısına neden olmadığı
görülmektedir. Birçok akut durumda başağrıları,
kan basıncında ani, şiddetli ve paroksismal yükselmelere yol açan çeşitli bozukluklarla ilişkilidir.
Homeostaz bozukluğu ile yakın zamansal ilişki
içinde ilk kez bir başağrısı meydana geldiğinde
birincil başağrısı bozukluklarından herhangi birinin özelliklerine sahip olsa bile, bu rahatsızlığa
atfedilen ikincil bir başağrısı olarak tanımlanır.

Hastaların kan basıncı kontrolsüz hale geldiğinde, düzensiz serebral otoregülasyon, başağrısını
arttıran itici gücü oluşturur. Ağrı, büyük intraserebral kan damarlarının proksimal kısımlarının
trigeminal gangliondan köken alan sinir lifleri
tarafından innerve edilmesi sonucu oluşur.Damarların etrafındaki sinir lifleri uyarıldığında sinyaller medulla oblongatada bulunan ve primer
başağrılarında önemli rol oynadığı gösterilmiş
olan trigeminal kaudal çekirdeğe (TNC) ulaşır.
TNC, hipotalamus ve kortikal yapılarla bir iletişim kurar. Bu durum, kan basıncındaki ani yükselmelere bağlı akut başağrısını açıklar. Ancak
kan basıncında kronik olarak devam eden yüksekliğe bağlı başağrısı iyi anlaşılamamıştır.

1
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SINIFLAMA
ICHD-3’e gore Arteriyel hipertansiyona atfedilen
başağrıları (10.3)

10.3 Arteriyel hipertansiyon ile
ilişkilendirilen başağrısı
Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Sistolik kan basıncı 180 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı 120 mmHg olan hipertansiyonun gösterilmesi
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C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin varlığı:
1. Hipertansiyonun başlangıcı ile zamansal
ilişki içinde gelişen başağrısı
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Kötüleşen hipertansiyona paralel olarak başağrısında önemli ölçüde kötüleşme olması
b) Hipertansiyondaki iyileşmeye paralel
olarak başağrısında önemli ölçüde düzelme olması
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Arteryel hipertansiyona atfedilen başağrıları
beş ana kategori altında ele alınmıştır ve her biri
için kesin kriterleri belirlenmiştir.

10.3.1 Feokromositoma ile
ilişkilendirilen başağrısı
Feokromositomanın neden olduğu, genellikle
şiddetli ve kısa süreli (bir saatten az) ve terleme,
çarpıntı, solukluk ve/veya anksiyetenin eşlik ettiği başağrısı atakları olarak tanımlanır.

Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan tekrarlayan kısa süreli
başağrısı atakları
B. Feokromositomanın varlığı
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtlanması:
1. Başağrısı epizodları, feokromositomanın
gelişimi ile zamansal ilişki içinde başlamış
veya keşfine yol açmış olmalı
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Kan basıncındaki ani yükselmelerle zamansal ilişki içinde bireysel başağrısı
ataklarının gelişmesi
b) Başağrısı ataklarının kan basıncının
normalleşmesiyle zamansal ilişki içinde azalarak geçmesi
3. Başağrısına aşağıdakilerden en az biri eşlik
etmeli:
a) Terleme
b) Çarpıntı

c) Kaygı-evham
d) Solukluk
4. Başağrısı atakları, feokromositomanın çıkarılmasından sonra tamamen geçer.
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Feokromasitoma tanısı, katekolaminlerin
veya katekolamin metabolitlerinin artan atılımının gösterilmesiyle konur ve genellikle hasta
hipertansif veya semptomatik olduğunda toplanan 24 saatlik tek bir idrar örneğinin analizi
ve abdominal görüntüleme ile doğrulanır. Feokromositoma ilişkili başağrısı, hastaların %5180’inde paroksismal bir başağrısı olarak ortaya
çıkar. Başağrısı genellikle şiddetli, pulsatil tarzda
frontal veya oksipital olma eğilimindedir. Ağrılar
kısa sürelidir. Hastaların %50’sinde 15 dakikadan
kısa ve hastaların %70’inde 1 saatten kısa sürmektedir. Hastalarda sıklıkla titreme, görme bozuklukları, karın veya göğüs ağrısı, mide bulantısı, kusma ve bazen parestezi ile birlikte endişe
ve/veya ölüm korkusu eşlik edebilir. Atak sırasında yüzde solukluk veya kızarma gözlenebilinir.
Yapılan bir metaanalizde başağrısı, çarpıntı ve
terleme üçlüsü olan hipertansif hastaların feokromasitoma olma olasılığının yüksek olduğunu
göstermiştir.

10.3.2 Hipertansif ensefalopati
olmaksızın hipertansif kriz ile
ilişkilendirilen başağrısı
Arteriyel hipertansiyonun (sistolik 180 mmHg
ve/veya diyastolik 120 mmHg) paroksismal yükselmesinin neden olduğu, genellikle iki taraflı ve
pulsatil başağrısıdır. Kan basıncının normalleşmesinden sonra başağrısı geçer.

Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Aşağıdakilerden her ikisi:
1. Hipertansif kriz meydana gelmesi
2. Hipertansif ensefalopatinin klinik özelliği
veya başka bir kanıtı olmamalı
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C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtı:
1. Hipertansif kriz sırasında başağrısının gelişmesi
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Artan hipertansiyona paralel olarak başağrısında önemli ölçüde kötüleşme
b) Hipertansif krizin iyileşmesine veya giderilmesine paralel olarak başağrısında önemli ölçüde düzelme
3. Başağrısı aşağıdaki üç özellikten en az birine sahiptir:
a) İki taraflı yerleşim
b) Pulsatil karakterde
c) Fiziksel aktivite ile artış
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Hipertansif kriz, sistolik (180 mmHg’ye) ve/
veya diyastolik (120 mmHg’ye) kan basıncında
paroksismal bir artış olarak tanımlanır. Paroksismal hipertansiyon, baroreseptör reflekslerinin
yetersizliği (karotis endarterektomisinden sonra
veya boynun ışınlanmasından sonra) veya enterokromaffin hücre tümörleri olan hastalarda
ortaya çıkabilir.

10.3.3 Hipertansif ensefalopati ile
ilişkilendirilen başağrısı
Sürekli kan basıncının 180/120 mmHg veya üzerine yükselmesinin neden olduğu ve konfüzyon,
uyuşukluk, görme bozuklukları veya nöbetler
gibi ensefalopati semptomlarının eşlik ettiği, genellikle iki taraflı ve zonklayıcı başağrısı olarak
tanımlanır. Kan basıncının normalleşmesinden
sonra düzelir.

Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Hipertansif ensefalopati tanısı
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtı:
1. Hipertansif ensefalopatinin başlangıcı ile
zamansal ilişki içinde gelişen başağrısı
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Başağrısı, hipertansif ensefalopatinin
kötüleşmesine paralel olarak önemli
ölçüde kötüleşmeli
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b) Başağrısı, hipertansif ensefalopatinin
iyileşmesi veya gerimesine paralel olarak önemli ölçüde düzelmeli veya gerilemeli
3. Başağrısına, aşağıdaki üç özellikten en az
ikisine sahip olmalı:
a) Yaygın ağrı
b) Pulsatil karakterde
c) Fiziksel aktivite ile artış
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Hipertansif ensefalopati, kan basıncının sürekli olarak 180/120 mmHg’ye yükselmesi ve
konfüzyon, bilinç düzeyinde azalma, körlük dahil
olmak üzere görme bozuklukları ve nöbetlerden
en az ikisi ile kendini gösterir. Tansiyon yükseldikçe telafi edici serebrovasküler vazokonstriksiyon artık serebral hiperperfüzyonu önleyemediğinde meydana geldiği düşünülmektedir. Kan
akımının normal serebral otoregülasyonu baskı
altında olduğundan, endotel geçirgenlik artar ve
beyin ödemi oluşur. MRG’de, bu genellikle parieto-oksipital beyaz cevherde en belirgindir.
Kronik arteriyel hipertansiyonlu hastalarda
>120 mmHg diyastolik kan basıncında hipertansif ensefalopati gelişmekte iken, önceden
normotansif olan bireylerde 160/100 mmHg kadar düşük kan basıncı ile ensefalopati belirtileri
gelişebilir. Hipertansiyonun herhangi bir nedeni
hipertansif ensefalopatiye yol açabilir. Hipertansif ensefalopati ile ilişkilendirilen başağrısı, altta
yatan nedene bakılmaksızın, 10.3.3 Hipertansif
ensefalopatiye atfedilen başağrısı olarak kodlanmalıdır.

10.3.4 Preeklampsi veya eklampsi ile
ilişkilendirilen başağrısı
Preeklampsili veya eklampsili kadınlarda gebelik
veya lohusalık döneminde ortaya çıkan, genellikle iki taraflı ve pulsatil tarzda başağrısı olarak
tanımlanır. Başağrısı preeklampsi veya eklampsinin iyileşmesinden sonra düzelir.
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Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan hamile veya lohusalık
dönemindeki (doğum sonrası dört haftaya
kadar) bir kadında başağrısı
B. Preeklampsi veya eklampsi tanısı konulmuş
olmalı
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtı:
1. Başağrısı preeklampsinin veya eklampsinin
başlangıcıyla zamansal ilişki içinde ortaya
çıkmıştır
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Preeklampsinin veya eklampsinin kötüleşmesine paralel olarak başağrısının
belirgin şekilde kötüleşmesi
b) Başağrısı, preeklampsi veya eklampsinin iyileşmesine veya düzelmesine
paralel olarak önemli ölçüde düzelmiş
veya iyileşmiştir
3. Başağrısı, aşağıdaki üç özellikten en az ikisine sahiptir:
a) İki taraflı yerleşim
b) Pulsatil karakterde
c) Fiziksel aktivite ile artış
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Preeklampsi ve eklampsi, geniş immünolojik
sistemik aktiviteye sahip güçlü bir maternal inflamatuar yanıtı içermektedir. Preeklampsi tanısı en az dört saat arayla yapılan iki kan basıncı
ölçümünde belgelenen hipertansiyon (>140/90
mmHg) veya diyastolik basınçta 15 mmHg veya
sistolik basınçta 30 mmHg artış ve idrar protein atılımı >0.3 g/24 saat olması ile tanı konur.
Ayrıca doku ödemi, trombositopeni ve karaciğer fonksiyonunda anormallikler eşlik edebilir.
Eklampsi hasta nöbet geçirdiğinde ortaya çıkar.
Bu durumlardan herhangi birine sahip olan, hamile olan veya doğum sonrası 4 haftaya kadar
olan ve eklampsi veya preeklampsi düzeldiğinde başağrısı düzelen bir kadına, preeklamsi veya
eklampsiye sekonder başağrısı teşhisi konur.
Preeklampsili bir kadında başağrısı semptomu
preeklampsiyi şiddetli olarak sınıflandırır.

10.3.5 Otonom disrefleksi ile
ilişkilendirilen başağrısı
Omurilik yaralanması ve otonomik disrefleksi
olan hastalarda günler veya yıllar sonra ortaya
çıkan, ani başlangıçlı zonklayıcı şiddetli başağrısı
olarak tanımlanır. Yaşamı tehdit edebilen ikincil
sonuç; diğer semptomlar ve klinik belirtiler arasında kan basıncında paroksismal bir yükselme
olarak kendini gösterir. Yaklaşık %95 kadarı mesane veya bağırsak tahrişi (enfeksiyon, şişkinlik
veya impaksiyon) tarafından tetiklenir.

Tanı kriterleri:
A. Ani başlayan, C kriterini karşılayan başağrısı
B. Sistolik basıncında 30 mmHg ve/veya diyastolik basıncında 20 mmHg olduğu başlangıç
seviyesinin üzerinde paroksismal bir artışla
belgelenen omurilik yaralanması ve otonomik disrefleksi varlığı
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığının kanıtı:
1. Başağrısı, kan basıncındaki artışa bağlı olarak zamansal olarak gelişir
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Kan basıncındaki artışa paralel olarak
başağrısının belirgin şekilde kötüleşmesi
b) Başağrısının, kan basıncındaki düşüşe
paralel olarak önemli ölçüde düzelmesi
3. Başağrısı, aşağıdaki dört özellikten en az
ikisine sahiptir:
a) Şiddetli
b) Vurucu veya zonklayıcı karakterde
c) Omurilik yaralanması seviyesine kadar
kraniyal terleme ile birlikte
d) Mesane veya bağırsak refleksleri tarafından tetiklenir
D. Başağrısının diğer nedenlerinin dışlanması
Omurilik yaralanmasından sonra otonomik
disrefleksinin başlama zamanı değişkendir ve
dört günden 15 yıla kadar bildirilmiştir. Otonomik disrefleksinin yaşamı tehdit eden bir durum
481

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

olabileceği göz önüne alındığında, hemen tanınması ve yeterli yönetimi kritik öneme sahiptir.
Tipik olarak, 10.3.5 Otonom disrefleksiye
atfedilen başağrısı, artan kan basıncı, değişmiş
kalp hızı ve omurilik yaralanması seviyesine kadar kraniyal terleme gibi birkaç başka semptom
ve klinik işaretin eşlik ettiği ani başlangıçlı, şiddetli bir başağrısıdır. Bunlar, genellikle iç organ
kaynaklı (mesane şişmesi, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak şişmesi veya impaksiyonu, ürolojik prosedürler, mide ülseri ve diğerleri) bazen
somatik (basınç ülserleri, batık ayak tırnağı, yanıklar, travma veya cerrahi veya invaziv tanı prosedürleri) zararlı veya zararlı olmayan uyaranlar
tarafından tetiklenir.

AYIRICI TANI
Akut başağrısı atağı ile başvuran hastada arteriyel kan basıncı ölçümü önemlidir. Hastanın
klinik öyküsüne ve fizik muayenesine ek olarak,
klinisyen akut olarak yükselen kan basıncının ardından gelen başağrısının en olası nedenini hastanın öyküsündeki faktörleri belirleyerek ayırıcı
tanıya gidebilir.

TEDAVI
Arteriyel hipertansiyon ile ilişkilendirilen başağrısının tedavisi altta yatan nedene yöneliktir. Kan
basıncının düzenlenmesi tedavide en önemli
adımdır.
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37.c Hipoksi ve Hiperkapni Başağrıları
Özlem COŞKUN1

GIRIŞ
Hipoksi ve/veya hiperkapni ile ilişkili başağrıları ,
International Headache Society (IHS) tarafından
Uluslararası Başağrısı sınıflamasında (ICHD) sekonder başağrıları ana başlığı altında “Homeostaz ile İlişkili Başağrıları” 10.1 alt başlığı içinde
yer almaktadır.

10.1 HIPOKSI VE/VEYA
HIPERKAPNI BAŞ AĞRILARI
Hipoksi ve/veya hiperkapni gelişimi sonrası izlenen başağrısıdır. Tanı kriterleri tablo I’de verilmiştir. Bu başlık altında yer alan 4 alt başlık
mevcuttur. Bunlar;
10.1.1 Yüksek-rakım başağrısı
10.1.2. Uçak yolculuğu ile ilişkili başağrısı
10.1.3. Dalış başağrısı
10.1.4 Uyku apne başağrısı

Tablo I: Hipoksi ve/veya hiperkapniye bağlı gelişen baş ağrılarının ICHD-3 2018 tanı kriterleri
10.1 Hipoksi ve/veya hiperkapni ile ilişkili başağrısı tanı kriterleri
A. C’deki kriterleri karşılayan başağrısı
B. Hipoksi ve/veya hiperkapni durumuna maruz kalmak
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisine ait kanıtın bulunması:
1. Geçici maruziyet ile başağrısının gelişmesi
2. Biri veya her ikisi:
a) başağrısının hipoksi ve/veya hiperkapniye maruziyetin artışına paralel olarak anlamlı şekilde kötüleşmesi
b) başağrısının hipoksi ve/veya hiperkapni durumunun düzelmesine paralel olarak anlamlı şekilde düzelmesi
D. Başağrısı ICHD-3’de diğer başağrısı tanı kriterlerini karşılamaz.

10.1.1 Yüksek Rakım Başağrısı
Yüksek rakımda bulunma veya yüksek rakıma
yolculuk sonrası başağrısı sık görülen şikâyetler1

den birisidir. Özellikle çok yüksek rakımlara hızlı
şekilde bir tırmanış söz konusu ise başağrısı neredeyse %80 kadar kişide bildirilmektedir. Yük-
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sek rakım başağrısı, rakım hastalığının (mountain sickness) bir parçası olarak karşımıza çıkabilir.

inişle birlikte 24 saat içerisinde düzelen başağrısından bahsetmektedir.

En son ICHD-3 sınıflamasında tanı kriterleri
en azından 2500m yükseklik üstünde gelişen ve

Yüksek rakım başağrısı tanı kriterleri tablo
II’de verilmiştir.

Tablo II: Yüksek- rakım başağrısı ICHD-3 2018 tanı kriterleri
10.1.1 Yüksek-rakım başağrısı tanı kriterleri
A. C’deki kriterleri karşılayan başağrısı
B. Rakımın 2500metre üzerindeki tırmanışlarda olması
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisine ait kanıtın bulunması:
1. Tırmanışla birlikte başağrısının gelişmesi
2. Biri veya her ikisi:
3. Tırmanışın devamına paralel başağrısının anlamlı derecede kötüleşmesi
4. Başağrısının 2500 metreden aşağı inişten 24 saat içinde düzelmesi
5. Başağrısının aşağıdaki üç karakteristikten en azından iki tanesine sahip olması:
a) bilateral lokalizasyon
b) hafif veya orta şiddet
c) egzersiz, hareket, gerilme, öksürme ve/veya eğilme ile şiddetlenmesi
D. Başağrısı ICHD-3’de diğer başağrısı tanı kriterlerini karşılamaz.

Patofizyoloji
Yüksek rakımda havadaki oksijen deniz seviyesine göre daha seyrek yapıda olduğu için vücudun ihtiyacı olan oksijenin alınabilmesi amacıyla
solunum sayısı, solunum derinliği ve kalp hızı
artar; idrar atılımı artarak kandaki alyuvarlar yoğunlaştırılır ve solunum şekli (özellikle geceleri)
değişmeye başlar. Bu adaptasyon mekanizmasına “aklimatizasyon” denilmektedir.
Parsiyel oksijen basıncı oksijen difüzyonu için
itici gücü oluşturur. Oksijen, solunan havadan
alveoller boyunca ilerler ve ardından sistemik
dolaşıma katılır. Burada ana olarak hemoglobine
bağlıdır ayrıca çözünmüş halde de taşınır. Oksijen damarlar boyunca, dokulara, hücrelere ve
sonunda mitokondriye ulaşır. Barometrik basınç
ve oksijenizasyon, artan yükseklikle birlikte eğrisel bir şekilde azalır. Örneğin 3600metre yükseklikte barometrik basınç 480mmHg iken, deniz
seviyesinde 760mmHg’dır. Düşük sıcaklık, daha
yüksek enlem, sert hava koşulları ve kış aylarında yine barometrik basınç azalır. Barometrik basınç düştükçe oksijen de düşer. Yüksek irtifalar484

da, özellikle atletik veya iş aktiviteleri sırasında
doku oksijen talepleri yüksek olduğunda, basınç
gradyanındaki ve mevcut oksijendeki belirgin
azalma, doku hipoksisine yol açabilir.
Ortama alışmadan hızlı tırmanışlardan sonra
oksijenizasyonun azalmasına yanıt olarak oksijen taşıyan kırmızı hücre sayısı artar ve pulmoner kapiller basınç artışı gelişir. Eritropietine
bağlı polisitemi ve artmış serebral kan akımı
ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye yüksekliğe alışma
oranı değişmektedir. Yavaş tırmanış rakım başağrısı gelişimini azaltabilir. Bazı etnik gruplar
örneğin Sherpas (dağcılıkta usta bir Himalaya
halkı) yüksek rakımda yaşamaya adaptedir ve
anjiotensin-converting enzim gen polimorfizmi
ile genetik adaptasyon sağlamıştır. Deneyimli
dağcılar da yine daha az semptom geliştirirler.
Akut dağ hastalığı (acuete mountain sickness
(AMS)), 2500 metre üstüne çıkışlarda ortaya çıkan başağrısına eşlik eden şu bulguların bir veya
ikisi ile karakterize tablodur; gastrointestinal
semptomlar (anoreksi, bulantı, kusma), insomni, sersemlik, yorgunluk. Semptomlar çıkışı taki-
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ben 1 saat içinde gelişebilir ancak sıklıkla 6-10
saat sonra izlenir. The Lake Louise Consensus
Grup tarafından sınıflandırılmıştır.

Epidemiyoloji
Akut dağ hastalığının prevalansı tırmanılan yüksekliğe, kişinin yatkınlığına göre değişmekle birlikte %40-90 arasındadır. Günde 500 metreden
hızlı tırmanışlarda sıklık artabilmektedir. Aklimatizasyon’un gelişebilmesi için tırmanışlarda
mümkün olduğu kadar yavaş olunması, örneğin
3000 metrenin üstünde günde 300 metreden
fazla çıkılmaması, her 1000 metrede bir günün
dinlenmeye ayırılması önerilmektedir. Seyahatlerde ise özellikle kalp veya akciğer rahatsızlığı
olanlarda uçak yolculuğu yerine karayolu ile yüksek bölgeye gidilmesi önerilmektedir.

Risk Faktörleri
Düşük arteriyal oksijen saturasyonu ve migren
öyküsü minör risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Burtscher ve arkadaşlarının yaptığı 506 dağcıyı içeren çalışmada, 2200-3817m yükseklikte
%31 hastada yüksek rakım başağrısı gelişmiş. Yapılan regresyon analizinde; öykülerinde migren
tipi başağrısı olan, arteriyal oksijen saturasyon
düşüklüğü bulunan, sıvı alım miktarı düşük olan
(2litre altında) ve fazla egzersiz yaptığını düşünen kişilerde yüksek rakım başağrısı izlenmiş.
AMS ile ilişkili çalışmalarda astım, koroner
arter hastalığı veya diabetes mellitus gibi altta
yatan medikal problemlerle ilişki gösterilememiştir. AMS ile cinsiyet farklılığı bildirilmemiştir.
Çocuklar ve genç erişkinlerde daha az görülmekle birlikte >40-60 yaş arasında AMS gelişimine
daha sık rastlanılmaktadır. Egzersiz ile ilişkili veriler ise çelişkilidir.

Tedavi
Orta şiddette yüksek rakım başağrısı asetaminofen ve ibuprofen gibi basit analjeziklere yanıt
vermektedir. Önerilen hidrasyonu artırmak ve

tırmanışı durdurmaktır. Eğer şikayetlerde düzelme olmaz ise tırmanışa devam edilmemeli ve
inişe geçilmelidir. Yeterli oksijen alımını takiben
10-15 dakika içerisinde veya spontan olarak 24
saat içerisinde yüksek rakım başağrısının düzelmesi beklenilmektedir. Solunum kapasitesini
düşüren opioid, barbitürat veya benzodiazepin
gibi ilaçlardan uzak durmak gerekmektedir.
Tedaviyi iki ana başlık altında gruplandırabiliriz, tırmanış öncesi uygulanacak ilaç dışı yaklaşımlar ve medikal tedaviler olarak.

İlaç Dışı Yaklaşımlar
Kademeli Çıkış
AMS veya yüksek rakım başağrısı gelişimini önlemenin en etkili yoludur. Genel bir kural olarak,
normalde 1500 m (5000 fit) yüksekliğin altında
ikamet eden kişiler, 2800 m (9200 fit) üzerindeki yüksekliklere ani çıkışlardan kaçınmalıdır.
Bu kişilerin tırmanış esnasında uyumayı orta
yükseklikte gerçekleştirmeleri önerilmektedir.
Tırmanış yüksekliği olarak 3000 m’nin (9800 fit)
üzerinde daha fazla çıkış planlanıyorsa, geceleri
önceki geceden 500 m’den daha yüksek rakımlarda geçirmemek ve her 1000 m’de (3280 fit)
bir dinlenme günü (yükselme ve şiddetli aktivite
olmadan) geçirmek uygun olacaktır. Ancak bu
önlemler riski sadece azaltmaktadır.

Ön Aklimatizasyon
Daha yüksek irtifalara (hipobarik hipoksi) veya
yüksek irtifayı simüle eden (normobarik hipoksi) ortamlara önceden maruz kalmayı içeren
durumdur. Tırmanış öncesi, 2500 m (8200 fit)
üzerindeki bir yerde ikamet etmek veya daha
yüksek rakımlara (yaklaşık 4500 m [14.800 fit])
birkaç hafta (2500- 3000 m (8200 ila 9840 fit))
zaman geçirmek, kısa tırmanışlara katılmak, bir
dereceye kadar önceden iklimlendirme sağlar.

Alkol ve Narkotik Madde Kullanımı
Solunum depresyonu yapabileceği için kullanımından sakınmak gerekmektedir.
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Diyet ve Hidrasyon
Diyet açısından önerilen bir program mevcut
değildir. Yeterli hidrasyon önemli ancak aşırı hidrasyonun da hiponatremiye sebep olacağı unutulmamalıdır.

Egzersiz
Aşırı egzersiz AMS ve yüksek rakım başağrısına
neden olabilir. Bu yüzden aşırı efordan kaçınmak
uygun olacaktır.

Medikal Tedaviler
Asetozolamid
Asetozolamid (125-250mg, günde 2 defa) AMS
önleyici ve koruyucu tedavisinde etkilidir. Asetozolamid, renal karbonik anhidraz enzim inhibisyonu ve metabolik asidozis yaparak bikarbonat
diürezi yapar. Asetazolamid koroid pleksusda
BOS üretimini inhibe ederek kafa içi basıncı azaltan bir karbonik anhidraz inhibitörüdür.
Deneysel hayvan modellerinde asetozolamid
kronik dağ hastalığında, kan viskozitesini azaltmakta ve pulmoner vasküler direnci ve eritropoiezisi değiştirmektedir. Serebral doku oksijenizasyonuna da katkısı vardır.
Asetozolamidin sık görülen yan etkileri; tat
değişikliği, paresteziler, poliüri veya diaredir.
Akut böbrek hasarı nadir görülen bir komplikasyonudur.

Deksametazon
Özellikle yüksek rakım serebral ödemi için kullanılmaktadır. Sitokin salınımını azaltarak etkisini
gösterir. Kısmen osmotik hücre ödemi ve anjiogenez inhibisyonu da yapmaktadır.
Askerler üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, deniz seviyesinden 4400m yükseğe transfer
olan askerlere 4mg deksametazon (oral veya
itramusküler) her 6 saatte bir 48 saat boyunca
kullanıldığında düşük doz veya plaseboya oranla
tırmanışın daha efektif olduğu görülmüş.
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Özellikle uzun süreli kullanım ile sık görülen
yan etkileri; gastrointestinal kanama, rash, avasküler nekroz, adrenal krizdir.

Nifedipin
Kalsiyum kanal blokeridir. Pulmoner arteryel basıncı düşürerek etkisini gösterir. Hipertansiyon,
anjina, Raynould fenomeni gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
AMS gelişimini önleme tedavisinde etkilidir.
Yüksek rakım pulmoner ödem gelişimini önlemek için 20mg/gün dozunda veya daha yüksek
dozlarda önerilmektedir.
Sık görülen yan etkileri; bradikardi veya taşikardi (sıklıkla başlangıç dozu ile) ve hipotansiyondur.

Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri
Sildenafil ve tadalafil bu grupta yer almaktadır.
Serebral ve periferal oksijenizasyonu artırarak
pulmoner hipertansiyonu düşürür. Amaç, yüksek rakım pulmoner ödemini tedavi etmektir.
Sık görülen yan etkileri; başağrısı ve ciddi hipotansiyondur.

Furosemid
Hızlı diürez sağlayan loop diüretiktir. Serebral
ödem tedavisi için de kullanılabilmektedir. Birkaç küçük çalışmada furosemid 40-80mg AMS,
yüksek rakım pulmoner ödem ve serebral ödem
tedavisi için etkili bulunmuştur. Etkinliği diüretik
etkisi, kan viskositesi ve platelet fonksiyon değişiklikleri üzerindeki etkisi ile ilişkilendirilmiştir.
Sık görülen yan etkisi; diüreze bağlı dehidratasyondur.

Oksijen
Oksijen yüksek rakım başağrısı ve AMS için önerilen tedavidir. Oksijen ve hiperbarik oksijen
AMS ve diğer yüksek rakım komplikasyon tedavisinde etkilidir.

Homeostasise Bağlı Başağrıları

Diğer Tedaviler
Tırmanıştan 24 saat önce Gingkgo biloba 80mg
12 saatte bir alımı ile ilişkili çelişkili çalışmalar
vardır.
Başka bir çalışmada gabapentin 300mg kullanımı yüksek rakım başağrısı şiddetini azaltmış ve
başağrısız dönemi artırmış, analjezik tüketimini
azaltmıştır. Ancak ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

10.1.2. Uçak Yolculuğu İle İlişkili
Başağrısı
Uçak yolculuğu başağrısı ilk defa ICHD-3 beta
baskısında sınıflamasında ilk defa bahsedilmiş
ve en son 2018 ICHD-3 sınıflamasında “homeostazise bağlı baş ağrıları” başlığı altında yerini
almıştır. Tanı kriterleri tablo III’ de verilmiştir.

Tablo III: : Yüksek- rakım başağrısı ICHD-3 2018 tanı kriterleri
10.1.3 Uçak yolculuğuna bağlı başağrısı
A. C’deki kriterleri karşılayan en az 2 başağrısı atağı
B. Hastanın uçakla yolculuk yapması
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisine ait kanıtın bulunması:
1. Uçuş sırasında başağrısının gelişmesi
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a. başağrısının uçağın kalkışı ve/veya inişe geçişle birlikte kötüleşmesi ile geçici ilişki
b. başağrısının iniş veya kalkışı takiben kendiliğinden 30 dakika sonra düzelmesi
3. Aşağıdaki üç özellikten en az ikisini karşılayan şiddetli başağrısı
a. tek taraflı lokalizasyon 1
b .orbitofrontal yerleşim2
c. batma veya saplanma şeklinde3
D. Başağrısı ICHD-3’de diğer başağrısı tanı kriterlerini karşılamaz.4

İlk defa 1783 yılında Jacques Charles, Robert
kardeşler, Anne-Jean ve Nicholas Louis Paris’de
ilk hidrojen balonunun tanıtımını yaptı. Aynı yıl
Charles balonla yükselmeyi gerçekleştirdi. Bu
yükselme ile birlikte sağ kulak ve çenesine yayılan çok şiddetli bir ağrı yaşadı ve hızla tekrar
inişe geçti ve bir daha asla uçmadı. Bu durum
tarihte uçuşla ilgili ilk olgu idi. İlk defa 2004 yılında, Atkinson ve Lee tarafından uçak yolculuğu
ile ilişkili, frontal ve retroorbital bölgede lokalize
şiddetli başağrısı olan bir olgu bildirilmiştir. Daha
sonra literatüre eklenen yeni olgularla birlikte ilk
defa ICHD-3 beta baskısı ve takibinde ICHD-3 en
son sınıflamada uçak yolculuğuna bağlı başağrısı
tanı kriterleri yerini almıştır.

Patofizyoloji
Öncelikle uçaklarda olan kabin basınçlandırmadan bahsetmek patofizyolojiyi anlamada

yardımcı olabilir. Kabin basınçlandırma, yüksek
irtifa uçuşu sırasında mürettebat ve yolcular
için gerekli olan oksijen kısmi basınçlarını sağlar. 2440 m’nin üzerindeki irtifalarda, ek oksijen
olmadan, normal fizyolojik işlevlerin yerine getirilebilmesi için kullanımda olan kabin, 2440 m
eşdeğer veya daha az bir irtifa için basınçlandırılmak zorundadır. Kabin basıncının değişiminin
normal maksimum miktarlarının (yaklaşık olarak
artan bir irtifada 2.5 m/s ve azalan bir irtifada
1.5 m/s) genel yolcular için bir problem oluşturmadığını göstermektedir. İnsanlar, 2440 m’de,
dinlenme halinde iken yaklaşık 0.15 L/s debisinde nefes alırlarken 0.007 L/s miktarında oksijen
tüketir. Besleme havasındaki yüzdelik oksijen
takviyesi seyir irtifasında yaklaşık olarak %21 civarında kalır. 4.7 L/s dış hava ve 4.7 L/s resirkülasyon havası alan bir kişi, bu nedenle yaklaşık
olarak 2 L/s oksijen alacaktır. Bu değer kabinden
487

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

ayrıldığı durumda 1.98 L/s değerine düşecektir.
Sonuç olarak, kabin havasındaki oksijen miktarı
soluma tarafından az miktarda etkilenmektedir
(yani, %0.33 kadar düşmektedir). Her ne kadar
kabindeki oksijen miktarı bütün normal uçuş
irtifalarında esas itibarıyla değişmese de (%20
.93), oksijenin kısmi basıncı yükselen irtifa ile
düşmekte ve bu da kandaki hemoglobin tarafından tutulan oksijen miktarını azaltmaktadır.
Kabin irtifasındaki artış, bazı kişilerde düşük
dereceli hipoksiye (doku oksijen seviyelerinde
azalma) sebep olabilir. Bununla birlikte, Ulusal
Bilim Akademisi –National Academy of Sciences (NAS 1986, 2002)- kabinin 1524 ile 2440 m
arasındaki irtifaya eşdeğer basınçlandırmasının sağlıklı bireyler için fizyolojik olarak güvenli
olduğunu belirtmiştir: Yeterli arteryel oksijen
doygunluğunu sağlamak için ilave oksijen gerekmemektedir. Uçaklar için 2500m’de kabin basıncı 846hPa (yaklaşık 0.85 bar)’dır. Her 300metre
yükselmede 8hPa azalır. Deniz seviyesinde bu
basınç yaklaşık 1013hPa’dır.
Patofizyolojisi net olarak ortaya koyulmamakla birlikte Berilgen ve arkadaşları “sinüs
barotravmasının” olası potansiyel mekanizma
olduğunu iddia etmektedirler. Atmosferik basınç değişiklikleri sinüs hasarına neden olabilir.
Uçağın iniş veya kalkışındaki kabin basıncı sinüslerdeki basınçtan daha düşük olabilir. Etmoidal
sinüsler trigeminal sinir tarafından innerve edilmektedir. Bu durum ağrının fronto-orbital bölge
ile ilişkisini açıklamaktadır.
Bui ve arkadaşları ise serebral arterlerdeki
vasodilatasyonun patofizyolojide rolü olabileceğinden bahsetmişlerdir. Prostoglandin E2 (PGE2
), uçak yolculuğu ilişkili baş ağrılı hastalarda
sağlıklı kontrollere oranla yüksek bulunmuş. Bu
durumun lokal inflamasyona neden olduğu ve
serebral vasodilatasyona sebebi olabileceği şeklinde hipotez edilmiş.
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Başka bir görüş ise iniş esnasında gelişen
serebral vasokonstruksiyon sendromunun olası
mekanizma olabileceği yönündedir.
Sonuç olarak uçak yolculuğuna bağlı başağrısı
patofizyolojisi net olarak ortaya koyulamamıştır.

Epidemiyoloji
Bui ve arkadaşlarının yaptığı 254 İskandinav
yolcuyu içeren Danimarka çalışmasında ICHD-3
beta tanı kriterlerini karşılayan 21 (%8.3) yolcuda uçak yolculuğu ile ilişkili başağrısıtanısı konmuştur.
Eşlik eden semptomlar %30 kadar hastada
bildirilmiştir. Bunlar sıklıkla huzursuzluk ve unilateral göz yaşarması şeklindedir. Diğer parasempatik semptomlar, bulantı veya fotofobi/fonofobi %5’den az hasta tarafından bildirilmiştir.

Tedavi
Spesifik bir tedavi planı yoktur. Uçak yolculuğundan önce kullanılan naproksen, ibuprofen veya
triptanların etkili olduğu ile ilişkili yayınlar mevcuttur. Yolculuk öncesi alınan bu tedaviler sonrası hastalar uçak yolculuğu ile ilişkili baş ağrılarını
yaşamamışlardır. Ancak planlanacak randomize
kontrollü çalışmalar hem tedavi planını geliştirmede hem de patofizyolojiyi anlamada faydalı
olacaktır.
Sakız çiğneme gibi farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarının ağrıya faydası sınırlıdır.

10.1.3 Dalış Başağrısı
On metrenin altındaki dalışlardan sonra ortaya
çıkan, yüzeye çıkana kadar devam eden ve basıncın ortadan kalkması ile düzelen başağrısıdır.
ICHD-3 sınıflamasında “homeostazise bağlı baş
ağrıları” başlığı altında yerini almıştır. Tanı kriterleri tablo IV’ de verilmiştir.

Homeostasise Bağlı Başağrıları

Tablo IV: Dalış başağrısı ICHD-3 tanı kriterleri
10.1.4 Uyku apne başağrısı
A. C’deki kriterleri karşılayan ve uyku sonrası uyanıklık döneminde başlayan başağrısı
B. Apne-hipopne indeksi≥5 olan uyku apne sendromu tanısının bulunması 1
C. Aşağıdakilerden en az ikisine ait kanıtın bulunması:
1. Başağrısının uyku apne başlangıcı ile zamansal ilişki içinde bulunması
2. Aşağıdaki kriterlerden birisi veya her ikisi de bulunmalıdır:
a. uyku apnesinin kötüleşmesi ile başağrısı kötüleşir
b. uyku apnesinin tedavisine paralel olarak başağrısının düzelmesi
3. Aşağıdaki üç karakteristikten en az bir tanesinin bulunması:
a. Başağrısının ≥15gün/ay olması
b. Aşağıdakilerin tümü:
- bilateral lokalizasyon
- basınç şeklinde
- bulantı, fotofobi veya fonofobinin eşlik etmemesi
D. Başağrısı ICHD-3’de diğer başağrısı tanı kriterlerini karşılamaz.2
Notlar
1. Apne-hipopne indeksi ölçümü, apneik olayların sayısının uyku saatine bölünmesi ile bulunur (5-15/Saat:
hafif, 15-30/saat: orta, >30/saat: ciddi)
2. Polisomnografi ile kesin tanı gerekir

Patofizyoloji

Tedavi

Karbon monoksit oksijenden 250 kat daha yüksek oranda hemoglobine bağlanmaktadır. Bu
durum hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini tehlikeye atmaktadır. Hipoksi, CO aracılı nitrik
oksit salınımı ile birleştiğinde, karboksi hemoglobin seviyeleri %10-15’i aşar ise serebral vazodilatasyon ve sonucu frontal başağrısı, sersemlik, dispne ve bulantı ortaya çıkabilir. Karboksi
hemoglobin seviyeleri %20-30’ların üstüne çıktığında ise şiddetli başağrısı, konfüzyon, kuvvetsizlik, taşikardi, takipne izlenebilmektedir.

Tedavide yüz maskesi ile %100 oksijen uygulanması sıklıkla başağrısını düzeltir. Eğer herhangi
bir tedavi uygulanmamış ise beklenen ağrının 3
gün içerisinde düzelmesidir. En önemli şey korunmadır.

Dalış başağrısı patofizyolojisinde karbondioksit intoksikasyonu rol oynar.

10.1.4 Uyku Apne Başağrısı

Epidemiyoloji
Bu konu ile ilişkili epidemiyolojik çalışma mevcut değildir. SCUBA dalgıçlarına yönelik yapılan
primer başağrısı sıklığı ile ilişkili bir çalışmada
normal kontrollere oranla başağrısı sırası ile %16
ve %22 olarak tespit edilmiştir. Dalgıçlar, kontrol
grubuna göre daha az sıklıkta atak sayısı belirmitir ancak bu çalışmada dalış başağrısı sorgulanmamıştır.

Başağrısının gelişmesini önlemek için önerilen korunma stratejilerini şu şekilde sıralayabiliriz; dalgıçlar yavaş ve devamlı nefes alıp
vermelidir, dipte derin nefes ve uzamış gereksiz
egzersizden kaçınmak gereklidir.

Sabah başağrısı, sıklıkla bilateral ve dört saatten
kısa süre ile devam eden uyku apnesinin neden
olduğu başağrısıdır. ICHD-3 sınıflamasında “homeostazise bağlı baş ağrıları” başlığı altında yerini almıştır. Tanı kriterleri tablo V’ de verilmiştir.

Patofizyoloji
Uyku apne başağrısının patofizyolojisi bilinmemektedir. Hipoksi, hiperkapni veya uyku bozuklukları bu durumda etkili olabilir. Beyin kan
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akımının otoregülasyonunda bozulma, kafa içi
basınç artışı, uykuda solunum bozukluğu ile birliktelik gösteren çene hareketleri ve diş sıkma,
eşlik eden depresyon, sık uyanma reaksiyonları
ile uyku bütünlüğünün bozulduğu durumların
başağrısının ortaya çıkışında etkili olabileceği
düşünülmüştür.

KAYNAKLAR
1.

2.
3.

Epidemiyoloji
Uyku apne sendromu sık rastlanılan bir hastalıktır. Orta yaş erişkinlerde prevalansı %20’dir. Bir
İsveç çalışmasında horlama ve uyku apne sendromu olan bireylerde başağrısı sıklığı %18, genel
popülasyonda ise %5 olarak bildirilmiştir. Başka
bir çalışmada ise (Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve İngiltere’yi içeren, telefon görüşmesi
ile yapılan bir çalışma) kronik sabah başağrısı
sıklığı % 7.6 oranında tespit edilmiş olup bu bireylerin %15.2’sinde solunum yolu ile ilişkili hastalıklar saptanmıştır.. Genel olarak Uyku apne
sendromu olan kişilerde sabah başağrısı sıklığı
%10-30 arasında bildirilmektedir.

4.
5.
6.

7.
8.

Obstrüktif uyku apnesi ile migren ilişkisine
bakıldığında ne auralı ne de aurasız migrenin
genel popülasyonda obstrüktif uyku apnesi ile
ilişkisi olmadığı düşünülmektedir. Benzer şekilde
uyku apnesinin şiddeti gerilim tipi başağrısı ile
de ilişkili bulunmamıştır.

9.

Sabah başağrısı yer kaplayan lezyonlara bağlı
da izlenebilmektedir. Bu yüzden ayırıcı tanısı titizlikle yapılmalıdır.

12.

10.
11.

13.

Tedavi
Uyku apnesi başağrısının tedavisinde ana yaklaşım uyku apnesinin tedavisidir. Uyku apne
sendromu ile birlikte olan sabah başağrısı sürekli pozitif havayolu ile basınç uygulaması tedavinin ilk ayında neredeyse tama yakın düzelme
sağlamaktadır. Göksan ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada uyku apne sendromu olan ve sabah
başağrısı yaşayan hastaların %92’si sürekli pozitif havayolu basınç uygulaması ile baş ağrılarının
tamamının geçtiğini belirtmiştir.
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37.d Hipotiroidizme Bağlı Başağrıları
Elif ILGAZ AYDINLAR1

TANIM VE KLINIK

Migreni olanlarda
hipotiroidizm ve subklinik
hipotiroidizme daha sık
rastlanmaktadır.

Hipotiroidizm kaynaklı başağrısı tiroid hormonları eksikliği sonucu gelişen, hormon replasmanı ile düzelen başağrısına verilen addır. Moreau
ve ark 1998’de yayınladıkları makalede ilk defa ayrıntılı olarak hipotiroidizmin başağrısı ile ilişkisi incelenmiştir. Bu seride migreni olanların
yaklaşık %30’unda hipotiroidizm olduğu saptanmıştır. Ayrıca hastalarda
soğuğa karşı tahammülsüzlük, cildin kalınlaşıp kuruması, derin tendon
reflekslerinde relaksasyon gecikmesi, saçların kırılması gibi bulguların
da eşlik ettiği görülmüştür. Serideki hastaların %15,4’de migren öyküsü
vardı. Hipotiroidizm kaynaklı başağrısına kadınlarda daha sık rastlanmakta olup genellikle paroksismal ataklar olmadan devamlı seyirli, orta
dereceli, zonklayıcı olmayan karakterde ve bilateraldir.
Hipotiroidizm ile migren birlikte görülebilir. Danimarka’da 31.865
yetişkin ikiz üzerinde yapılan bir anket çalışmasında hipotiroidizme
migreni olan kadınlarda daha sık rastlandığı dikkati çekmiştir . Özellikle kronik migreni olanlarda hipotiroidizme, epizodik migrene göre
daha sık rastlanmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, menstrüel migreni olanların özellikle T4 hormon düzeyinin, menstrüel migreni
olmayanlara ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu
saptanmıştır . Subklinik düzeyde hipotiroidizmi olanların (TSH düzeyi
yüksek, serbest T4 düzeyi normal ) yaşam boyu hem auralı hem de aurasız migren geliştirme riski kontrollere göre daha yüksek bulunmuştur.
Çocukluk ve ergenlikteki migren hastalarının subklinik hipotiroidizm
geliştirme riskinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Ayrıca migreni olan çocuklarda subklinik hipotirodizmin rutin olarak istenecek tiroid fonksiyon testleri ile saptanmasının migren proflaksisi için gereken
süreyi kısaltabileceği görüşü paylaşılmıştır. Hipotiroidizmin sekonder
tipte yeni günlük ısrarlı başağrısına yol açabileceği bildirilmiştir.

1
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FIZYOPATOLOJI
Hipotiroidizme bağlı gelişen ağrı ve özellikle başağrısının patogenezi
tam olarak ortaya konulamamıştır. Hipotiroidizm fibromiyalji, kronik
eklem ağrıları gibi kronik ağrı sendromları ve kronik yorgunluk sendromu ile zaman zaman ilişkilendirilmektedir. Hayvan deneylerinde hipotiroidizmin ağrı duyarlılığını yükselttiği, termal ağrı eşiğini düşürdüğü,
anterior sinugulat kortekste glutaminerjik aktiviteyi arttırdığı gösterilmiştir. Bir görüşe göre yetersiz tiroid fonksiyonu, metabolizmanın yavaşlamasına ve böylece antidiüretik hormonun uygunsuz salgılanmasına neden olur. Buna bağlı olarak vücutta sıvı ve müsin glikoproteini
tutulur. Beyinde gelişen vazodilatasyon ve ödem, serebral hiperaktivite
ve başağrısını tetikler. Bir başka teoriye göre migrendeki enflamasyon,
tiroid otoimmünitesine zemin hazırlayabilir. Ayrıca Hashimoto tiroiditindeki otoantikor üretimi başağrısına neden olabilir.

SINIFLAMA
Hipotiroidizm kaynaklı başağrısı, ICHD-3 2018 içerisinde ; 10 numaralı
“hemostaz bozukluğuna bağlı başağrısı” başlığı altında 10.4 başlık numarası ile yer almaktadır.
A. C maddesindeki kriterleri karşılayan başağrısı
B. Hipotiroidizmin varlığı gösterilmiş olmalıdır
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı, hipotiroidizmin başlangıcı ile zamansal ilişki içinde gelişmiştir veya onun keşfine yol açmıştır.
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Başağrısı, hipotiroidizmin kötüleşmesine paralel olarak kötüleşmiştir
b) Başağrısı, hipotiroidizmin iyileşmesine paralel olarak düzelmiştir.
3.Başağrısı aşağıdaki özelliklerden birine veya her ikisine sahiptir:
a) Bilateral lokalizasyonludur
b) Zaman içinde sabittir
D. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır

AYIRICI TANI
Başağrısı bozukluklarının sınıflandırılması ve teşhisi süreci sistematik
bir yaklaşım gerektirir. Genellikle, ağrının ne zaman başladığını sorgulamak teşhisi kolaylaştırır. Hipotiroidizme bağlı başağrısı ile en sık karışan primer başağrısı türü yeni günlük ısrarlı başağrısıdır. Sekonder tipte
bir başağrısını ortaya koymak için hastadaki “kırmızı bayrak” dediğimiz
alarme edici işaretleri iyi okumak gerekir. Yeni başlayan ve ısrarcı olan
bir başağrısında gerekirse görüntüleme, lomber ponksiyon ve laboratuvar çalışması ile altta yatan ikincil bir neden soruşturulmalıdır.

Alarme edici “ kırmızı
bayrakları” fark etmek
sekonder tipteki
başağrısının teşhisini
mümkün kılar.
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TEDAVI

Hipotiroidizm kaynaklı
başağrısı replasman
tedavisine iyi yanıt verir.

Hem hipotirodizm hem de subklinik hipotirodizimde hormonların replase edilmesi ile birlikte hastaların %78’de başağrısı belirgin olarak gerileyebilmektedir. Başağrısı hipotiroidi geliştikten sonraki 2 ay içinde
orataya çıkabilir, hormonların replase edilmesi ile birlikte de 2 hafta ila
3 ay içinde düzelmektedir. Hipotiroidizme bağlı geliştiği düşünülen yeni
günlük ısrarlı başağrısının, multinodüler guatr nedeniyle uygulanan tiroidektomi sonrası tamamen düzeldiği bildirilmiştir.
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37.e Açlıktan Kaynaklanan Başağrısı
Elif ILGAZ AYDINLAR1

TANIM VE KLINIK
Açlıktan kaynaklanan başağrısı (AKBA) , en az sekiz saat süreli açlık sonrası
ortaya çıkan ve yemek yedikten sonra geçen, genellikle hafif ila orta şiddette, yaygın, zonklayıcı, sekonder tipte bir başağrısı olarak tanımlanır. Yaşam boyu prevalansının yaklaşık % 4 olduğu tahmin edilmektedir. Migren
ve gerilim tipi başağrısı gibi primer baş ağrılı hastalarda AKBA’na daha sık
rastlanmaktadır. Çoğunlukla AKBA, öğünün atlanması ya da oruç tutmakla
gelişebilmektedir. Genellikle gıda yoksunluğu 4 saatten fazla ise öğün atlanmış olarak kabul edilir. Öğleden sonra planlanan ameliyatlar ya da diğer
girişimler nedeniyle uzun süre aç kalanlarda AKBA gelişebilmektedir.
Başağrısı öyküsü olmayan kişilerde oruç tutmak, özellikle ilk günlerde AKBA’a yol açabilmektedir. Buna en iyi örnek Musevilerde 25 saatlik oruç tutarak gerçekleştirilen Yom Kippur orucu… Bu orucun 16’ncı
saatinden sonra başağrısı gelişebildiği kaydedilmiştir. Ayrıca migrenin,
özellikle Ramazan’ın ilk gününde tetiklendiği gözlemlenmiştir.
Hipogliseminin ayrıca, sadece uykuda ortaya çıkan, tekrarlayan, kişinin uyanmasına neden olan, 4 saate kadar sürebilen ve ayda 10 gün
ve daha fazla görülebilen bir başağrısı türü olan hipnik baş ağrılarını da
tetikleyebildiği bildirilmiştir.

PATOFIZYOLOJI
Torelli ve ark göre, oruç tutmak AKBA için önemli bir faktördür. Açlığa
bağlı başağrısı gelişme olasılığı, orucun süresi ile doğrudan artar. Primer başağrısından etkilenen hastalar daha yüksek risk altındadır. Açlık migrenin en sık tanımlanan tetikleyicisi olarak kabul edilmektedir.
Orucun ağrıya nasıl sebep olduğu tam bilinmemekle beraber, öğünlerin kayması sonucu plazma hormonal ritimde meydana gelen değişiklik
suçlanmaktadır.
1

Açlıktan kaynaklanan
başağrısına özellikle primer
başağrısı olanlarda daha sık
rastlanır.
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Açlıktan kaynaklanan başağrısının patofizyolojisi için birçok hipotez öne sürülmüştür. Hipoglisemi, dehidratasyon ve kafein yoksunluğu
önemli tetikleyiciler olarak görülmekle beraber,
bu etkenler AKBA’nın neden geliştiği sorusuna
tam olarak yanıt verememektedir. Hipogliseminin sempatik aktivite üzerinde değişikliğe neden
olup başağrısına yol açtığı düşünülmektedir. Öte
yandan, bir çalışmada insülin uygulaması sonrası gelişen hipogliseminin herhangi bir başağrısına yol açmadığı gösterilmiştir. Bir başka araştırmada da düzenli olarak uykudan migren atağı
ile uyananlarda insülin ve kan şekeri seviyesinin
kontrol grubuna göre aynı olduğu kaydedilmiş,
uykudan uyandıran migren ağrısının daha çok
REM uykusunda geliştiği bulunmuştur.
Migren prodromu, iştahta artış ya da azalma,
bazı gıdalara karşı düşkünlük, susama, yorgunluk, aşırı esneme, ışık ses hassasiyeti gibi bulgularla seyredebilir. Hipotalamus, orta beyin
ve limbik sistem ile ilişkili olduğu düşünülen bu
bulgular kimi zaman hasta ve hekim tarafından
bir tetikleyici olduğu konusunda bir yanılgıya
neden olur. Çikolatanın yıllarca migren tetikleyicisi olarak algılanmasının nedeninin, aslında,
bazı hastaların prodrom döneminde acıkması ve
lezzetli yiyeceklere sergilediği düşkünlük olduğu tahmin edilmektedir. Migren ile ilişkili iştah
kaybının anormal nosiseptif trigeminoservikal
kompleks aktivasyonu, gastroparezi veya bozulmuş glukoz metabolizması sonucu gelişebildiği
düşünülmektedir.

SINIFLAMA
Açlıktan kaynaklanan başağrısı, ICHD-3 2018
içerisinde ; 10 numaralı “hemostaz bozukluğuna
bağlı başağrısı” başlığı altında 10.5 başlık numarası ile yer almaktadır.
A. Migren veya migren tiplerinden herhangi birinin kriterlerini karşılamayan ancak aşağıdaki
C kriterini karşılayan yaygın başağrısı:
B. Hasta ≥8 saat aç kalmıştır.
C. Aşağıdakilerin her ikisi tarafından gösterilen
nedensellik kanıtı:
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1. Başağrısı açlık esnasında gelişmiştir.
2.Başağrısı yemek yedikten sonra önemli ölçüde azalmıştır.
D. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır.

AYIRICI TANI
Çoğu zaman AKBA gerilim tipi başağrısına benzemektedir. Ancak primer başağrısı olan hastalarda açlık başağrısına daha sık rastlandığı akılda
tutulmalıdır.

TEDAVISI
Açlık başağrısını önlemenin en önemli yollarından biri öğün atlamamaktır. Uzun etkili nonsteroid antienflamatuar analjezikler ya da triptanların oruç ile ortaya çıkabilen ağrıyı önlemede
etkili olduğu düşünülmektedir. Siklooksijenaz
2 inhibitörlerinin hem Yom Kippur hem de Ramazan ilk gün başağrısını önleyebildiği, çift kör
plasebo kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir.
Ramazan ayından haftalar öncesinde kafein
tüketiminin azaltılması teşvik edilmelidir. İftar
sonrasında bol sıvı tüketilmeli, iyi bir uyku ritmi
sağlanmalıdır. Öyküde oruçla ağrısının arttığını
belirten primer başağrısı olan hastaların Ramazan’dan önce hızlı titre edilebilen profilaktik tedavi almaları önerilebilir.
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37.f

Kardiak Başağrısı
Elif ILGAZ AYDINLAR1

TANIM VE KLINIK
Kardiak başağrısı ilk defa Lipton ve arkadaşları
tarafından 1997 yılında dile getirilmiştir. Bu başağrısı türü nadir görülen, miyokardial iskemi
esnasında ortaya çıkan, migrene benzeyen ve
nitrogliserin ile geçen, sekonder tipte bir başağrısıdır. Ağrı genellikle orta şiddette, zonklayıcı,
künt, sıkıştırıcı, batıcı ya da çarpan karakterdedir. Belirli bir yere lokalize değildir, bilateral ya
da unilateral olarak ortaya çıkabilir. Bulantı yapabilir ama, genel olarak fotofobi ya da fonofobi
eşlik etmesi beklenmez. Bugüne kadar bildirilen
hastaların yaklaşık yarısında ağrı sportif efor,
cinsel aktivite ya da emosyonel nedenlerle tetiklenmektedir. Az oranda istirahatte de ortaya çıkmaktadır. Hastaların yarısında eş zamanlı göğüs,
epigastrik, kol, mandibula ağrısı eşlik etmektedir. Çoğunda istirahatte EKG’de patolojik değişiklikler saptanmış, nadiren normal bulunmuştur.
Bir çalışmada 150 angina pektoris yakınması ile
başvuran hastanın ancak %6’da başağrısı bulgusuna rastlanmış, hiçbir hastanın sadece başağrısı yakınması ile başvurmadığı dikkati çekmiştir.
Demografik olarak, erkek/kadın oranı 1,5:1
olup yaş ortalaması 62’ dir. Bu bireylerin çoğunda kardiyovasküler risk faktörleri bulunmaktadır,
öncesinde başağrısı öyküsü vardır ya da yoktur.
Tanı için, başağrısına neden olan miyokardial is1
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kemi eforlu test ya da kardiak sintigrafi ile ortaya
konulmalıdır.

FIZYOPATOLOJI
Kardiak başağrısının patofizyolojisi ile ilgili birkaç
hipotez vardır. Miyokardial iskemide ağrı genellikle göğüsten boyuna ve sol kola yayılır. Nadiren
çeneye ve dişe yansıyabilir. Angina ağrısı sempatik lifler, vagal lifler ya da her ikisi aracılığyla
iletilir. Otonomik duysal liflerle somatik duysal
lifler desendan trigeminal nukleusta biraraya
gelir ve ağrının alt dental kavis ile başa yayılmasından sorumludur. Üst servikal kordda birleşen
otonomik duysal liflerle somatik duysal lifler ise
ağrının oksipital alana yayılmasına sebep olur.
Wang ve ark. miyokardiyal iskemiye bağlı başağrısı gelişen bir hastada yaygın ve geçici serebral hipoperfüzyon saptamışlardır. Bu durumu,
kardiak iskemiye bağlı gelişebilecek sempatik
hiperaktivitenin küçük çaplı serebral damarlarda geçici vazospazma neden olabileceği şeklinde yorumlamışlardır. Yazarlara göre, başağrısı,
muhtemelen, serebral hipoperfüzyon sonucu
kortikal yayılan depresyonun tetiklenmesiyle ortaya çıkmıştır.
Hipotezlerden biri de miyokardial iskemi sonucu vazodilatasyon etkisi yapan substance P,
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nörokinin, serotonin, bradikinin gibi nörokimyasal mediyatörlerin salınmasıyla başağrısı gelişebileceğidir. Kardiak başağrısı için önerilen bir
başka mekanizma ise gelişen intrakardiak basınç
artışına bağlı kafa içi basıncının artmasıdır.

SINIFLAMA
Kardiak başağrısı, ICHD-3 2018 içerisinde; 10
numaralı “hemostaz bozukluğuna bağlı başağrısı” başlığı altında 10.6 başlık numarası ile yer
almaktadır.
A. C maddesindeki kriterleri karşılayan herhangi
bir başağrısı
B. Akut miyokardial iskemi gösterilmiş olmalıdır.
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı, akut miyokard iskemisinin başlangıcı ile zamansal ilişki içinde gelişmiştir.
2.Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Başağrısı, miyokard iskemisinin kötüleşmesine paralel olarak kötüleşmiştir.
b) Başağrısı, miyokard iskemisinin iyileşmesi veya tamamen düzelmesine paralel olarak önemli ölçüde iyileşmiş
veya düzelmiştir.
3.Başağrısı aşağıdaki dört özellikten en az ikisini karşılamalıdır:
a) Orta ya da şiddetli ağrı
b) Bulantı eşlik eder
c) Fotofobi ya da fonofobi eşlik etmez
d) Eforla artar
4.Başağrısı nitrogliserin ya da türleri ile düzelir
D. ICHD-3 sınıflamasında yer alan başka bir başağrısı tanısına uymamaktadır.

AYIRICI TANI
Kardiak başağrısının ayırıcı tanısında öncelikle aurasız migren akla getirilmelidir. Her ikisi

de şiddetlidir, eforla artar ve bulantıya neden
olabilir. Ayrıca eforla artabilen primer öksürük
başağrısı, primer cinsellikle ilişkili başağrısı ve
primer egzersiz başağrısından da ayırt edilmelidir. Açıklanamayan eforla ilişkili başağrısında
hastada kardiyovasküler risk faktörleri de varsa,
kardiyoloji konsültasyonu ile kardiak bir nedenin
araştırılması önerilmektedir.

TEDAVI
Bugüne kadar bildirilen bütün vakalarda kardiak
başağrısı, medikal tedavi ya da cerrahi girişim ile
koroner revaskülarizasyonun sağlanması sonucu
düzelmiştir. Kardiak başağrısı, nitrogliserine iyi
yanıt verir. Bu başağrısının doğru tanımlanması
ve migrenden ayırt edilmesi önemlidir. Çünkü
migrende tercih edilen triptan ve ergo alkaloidleri, koroner arterleri konstrükte edebilir. Bu
nedenle bu ürünler kardiak başağrısında kontrendike olarak kabul edilmektedir.
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38.a Servikojenik Başağrıları
Ömer KARADAŞ1
Hakan Levent GÜL2

TANIM VE KLINIK
1983 yılında Sjaastad, 1. Uluslararası Başağrısı
Kongresinde “servikojenik başağrısı” isimlendirmesini kullanmış, 1987 yılında Servikojenik
Başağrısı Uluslararası Çalışma Grubu(CHISG)
kurulmuş, 1990 yılında servikojenik başağrısı
diagnostik tanı kriterleri yayınlanmış, 2004 yılı
Uluslararası Başağrısı Derneği sınıflamasında
servikojenik başağrısı yerini almıştır. 2018 yılın-

1
2

da Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması-3 (ICHC-3) ile tanı kriterleri netleştirilmiştir.
Servikojenik başağrısı erişkin yaşlarda gözlenen, tek taraflı ve taraf değiştirmeyen, baş arka
kısmı ve boyundan, kulak üzerine ve zygomatik
bölgeye yayılan, mekanik olarak manevralar ile
tetiklenebilen ve manevradan saniyeler - 30dk.
sonra başlayıp, birkaç günden - haftalara dek süren sıkıştırıcı (nadiren zonklayıcı) ağrılar ile ka-
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Servikojenik başağrısı erişkin
yaşlarda gözlenen, tek taraflı
ve taraf değiştirmeyen, baş
arka kısmı ve boyundan,
kulak üzerine ve zygomatik
bölgeye yayılan, mekanik
olarak-manevralar
ile tetiklenebilen ve
manevradan saniyeler30dk. sonra başlayıp, birkaç
günden -haftalara dek süren
sıkıştırıcı (nadiren zonklayıcı)
ağrılar ile karakterizedir.

rakterizedir. Eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi gözlenebilir
ancak sık değildir. Hareket kısıtlılığı yapabilir . Fleksiyon-rotasyon testi
(baş fleksiyonda iken rotasyon hareketinde kısıtlılık olması) C1-2 seviyeleri ile ilintili servikojenik başağrısı tanısında %91 sensitivitesi ve %90
spesifitesi ile kullanılabilir.
Tanı kriterlerini dolduran hastalarda servikal MR görüntülemede etyolojiyi açıklayabilecek bulgu olmayabilir ancak servikal bölgedeki inflamasyon, ödem, disk lezyonları, yer kaplayan lezyonlar gibi durumları göstermek açısından servikal görüntüleme önerilmektedir. Ayrıca servikojenik
başağrılı hastalarda yapılan blink refleksi çalışmalarında R2 amplitüd düşüklüğü ve ağrılı tarafta R1 kısalması saptanmış ve bu durumun; etkilenen
kaudal trigeminal nükleus nöronlarından kaynaklandığı düşünülmüştür.
Boyun ve kafa arkasında yer alan sinir, ganglion, sinir kökü, unkovertebral eklem, disk, periost, kemik, kas-ligaman, venöz yapılar ağrı patolojisinde kaynak olarak gösterilmekte olup, ağrı hem üst, hem orta,
hemde alt servikal patolojilerden kaynaklanabilmektedir. Travma (kamçı-whiplash), ileri yaşlardaki dejeneratif değişiklikler, uygunsuz baş-boyun pozisyonları (uzun süreli diş tedavileri ve uygunsuz pozisyonda entubasyon) ağrıları tetikleyebilir.
Toplumun %4.1 inde ve erkeklerde biraz daha sık olarak gözlenmektedir.

FIZYOPATOLOJI
C1 spinal siniri (suboksipital sinir), dorsal kök ve duyusal ganglionu ile
suboksipital üçgenin, atlanto-oksipital eklemin duyusunu almaktadır.
C2 spinal sinir ve dorsal kök ganglionu ise, üst spinal kanalın, posterior kraniyal fossa durasının, prevertebral, sternokleidomastoid, trapez,
semispinalis, splenius kaslarının, median ve lateral atlanto-aksiyal eklemlerin duyularını alır. Zigapofizyal eklem ve komşu alanların duyusunu C2 ve C3spinal sinirleri birlikte sağlarlar. 3. Oksipital sinir (C3 dorsal
ramusu) C2-3 zigopofizyal eklemi innerve eder ve C2-3 zigapofizyal
eklemdeki ağrı oksipital, frontotemporal, periorbital bölgelere yayılır
ve “3. oksipital sinir başağrısı” olarak isimlendirilir. C1-C3 spinal sinirlerden köken alan sinovertebral sinirler, atlantoaksiyal ligament ve spinal kanalın dura materinin duyusunu alır. Büyük oksipital sinir(GON)
başın posterior medial bölümünün duyusunu alır ve C2-3 spinaldorsal
dallarından kaynaklanır. Küçük oksipital sinir (LON) ve büyük auriküler
sinir (GAN) ise başın posteriorlateral bölümünün duyusunu alır ve C2-3
spinal ventral dallarından kaynaklanır. GON ve LON arasında ve tentoriyel sinirler C2 ile trigeminal sinir arasında anastamozlar mevcuttur.
Bu anastamozlar omuz, boyun ve kafatası kasları arasındaki bağlantı ve
devamlılığı sağlar ve boyun kaslarındaki spazm ve ağrı, myojenik başağrısına sebep olabilir.
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C1’den C7’ye kadar olan dorsal kökler, C7’ye kadarki intervertebral diskler, C2-3’den C6-7’ye kadar olan zigapofizyel eklemler, GON ve LON dışında
üçüncü oksipital sinir (TON) patofizyolojide yer alan diğer anatomik yapılardır.
Ancak C1-C3 seviyesinde yer alan, servikal ve trigeminal alanlardan
gelen nosiseptif ikinci nöronlar ile konverjansı bulunan “trigeminoservikal nükleus” patofizyolojide temel rolü üstlenmektedir ve trigeminoservikal nükleus ile ilişkili tüm yapılar servikojenik başağrısı kaynağı olabilirler. Trigeminal sinir (trigeminal nükleus kaudalis) duyusal liflerinin
olduğu inen trakt ile üst servikal kord arasında fonksiyonel bağlantılar
mevcuttur ve bu bağlantılar; ağrı sinyalini boyun ve trigeminal sinirin
baş ve yüzdeki trigeminal duyusal reseptif alanlarına aktarır. C2-3 zigapofizyel eklem tutulumu en sık (%70) servikojenik başağrısı sebebidir
ve boyun hasar veya yaralanması ile ilişkisi yüksektir. Atlanto-aksiyel
eklem tutulumu ise muhtemel 2. en sık servikojenik başağrısı sebebidir.
Servikojenik başağrısı; hem kas-iskelet yapılarından kaynaklanan
nosiseptif ağrı, hem duyu sinirlerinden ve servikal köklerden kaynaklanan nöropatik ağrı, hem de yansıyan ağrı durumlarını içeren kompleks bir patofizyolojiye sahiptir. Oksipital bölge ve boyunda yer alan
nosiseptörler kimyasal, termal ve mekanik uyaranlara cevap verirler.
Periferik sinir ve/veya sinir kökü lezyonu, sinir kökü disfonksiyonu ve
sonrasında devam eden nöropatik ağrı santral sinir sisteminde sekonder sensitizasyona neden olmakta ve ağrı kronik hale gelebilmektedir.

Servikojenik başağrısı; hem
kas-iskelet yapılarından
kaynaklanan nosiseptif ağrı,
hem duyu sinirlerinden
ve servikal köklerden
kaynaklanan nöropatik
ağrı, hem de yansıyan
ağrı durumlarını içeren
kompleks bir patofizyolojiye
sahiptir.

Servikojenik baş ağrılı hastalarda kan NO (nitrik oksit) seviyeleri
yüksek bulunmuştır. Ayrıca whiplash yaralanmaları da patofizyolojide
yer almaktadır.

SINIFLAMA VE TANI KRITERLERI
Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması-3 versiyonunda servikojenik başağrısı; 11 numaralı “boyun bozukluklarına bağlanan başağrıları” sınıfında 11.2 başlık numarası ile yer almaktadır.

Servikojenik Baş Ağrıları(11.2)
A. C kriterlerini dolduran başağrıları
B. Başağrısına yol açabilecek bozukluk veya lezyonun; boynun servikal
spinal alanında veya yumuşak doku alanında, klinik ve/veya görüntüleme ile kanıtlanması
C. Sebebin aşağıdakilerden en az ikisi ile kanıtlandığının gösterilmesi:
1. Başağrısının, servikal bozukluğun başlangıcı veya lezyonun ortaya
çıkması ile zamansal olarak ilişkili olarak gelişmesi
2. Başağrısının, servikal bozukluğun veya lezyonun çözümü ile paralel olarak azalması veya ortadan kalkması
3. Servikal hareket açıklığının azalması ve başağrısının provokatif
manevralar ile belirgin şekilde kötüleşmesi
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4. Başağrısınını servikal bir yapı veya yapının
sinir kaynağının diagnostik blokajı ile ortadan kalkması
D. Diğer ICHD-3 tanı kriterleri ile daha iyi karşılanmaması
Başağrısının sebebi servikal myofasiyal ağrı
olduğunda, başağrısı “2.Gerilim tipi başağrısı”
veya “11.2.5 Servikal myofasiyal ağrıya bağlı
başağrısı” başlıkları altında sınıflandırılabilmektedir. Üst servikal radikülopati sebebi ile ortaya
çıkan baş ağrıları ise “11.2.4 Üst servikal radikülopatiye bağlı başağrısı” başlığı altında sınıflandırılır.
Klinik özellikleri ile(tek taraflı, arkadan-öne
yayılım gösteren, provokatif manevralar-hareketler-parmak basıncı ile ve baş hareketleri
ile başağrısının artması) sınıflamada yer alan
“1.Migren” ve “2.Gerilim tipi başağrısı” ile ayırd
edilebilir ancak komorbidite gösterebilir.
Üst servikal omurganın tümörleri, kırıkları,
enfeksiyonları ve romatoid artriti resmi olarak
başağrısı nedenleri arasında değildir, ancak olgu
bazında B kriterini karşıladığı kabul edilmektedir.
Servikal spondiloz ve osteokondrit de B kriterini karşılayan geçerli nedenler içerisinde olabilir
veya olmayabilir.

AYIRICI TANI

Tedaviyi farmakolojik, farmakolojik olmayan
ve cerrahi tedaviler olarak sıralayabiliriz.

Farmakolojik Tedavi
Tedavide basit analjezikler ve steroid yapıda
olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar(NSAİİ) sıklıkla kullanılmaktadır. Morfin türevleri önerilmez.
Ergotamin ve triptanlar tedavide etkili değildir
ve oksijen inhalasyonunun faydası yoktur. Depresyon veya anksiyetesi olan hastalarda antidepresanlar verilebilir, amitriptilin ağrı modülatuvar
etkisinden dolayı kullanılabilir, duloksetin ile ilgili henüz yeterli veri yoktur. Antiepileptiklerin
etkinliği ile ilgili veri olmadığını belirten çalışmalar olduğu gibi, valproat, gabapentinoid preperatları, topiramat ve karbamazepin kullanımının
etkili olabileceğini belirten vaka bazlı makaleler
mevcuttur.
Botilinum toksini uygulamalarının etkinliği
gösterilmemiştir. Servikal epidural ve tetik nokta steroid uygulamaları etkili olabileceğine dair
vaka bazlı çalışmalar mevcuttur.

• Migren(epizodik veya kronik)
• Gerilim tipi başağrısı
• Servikal spondiloza bağlı mekanik aksiyel boyun ağrısı
• Karotis veya vertebral arter disseksiyonu
• C2 spinal sinir lezyonları(C2 nevralji ve boyun-dil sendromu)
• Oksipital nevralji

Lateral atlanto-aksiyel eklem ve C2-3 zigopofizyel eklem ve/veya C3-4 zigaphofizyel eklem
bölgelerine yapılan anestetik enjeksiyonlarının
ağrıyı azaltabileceğine dair vaka bazlı çalışmalar
mevcuttur. Büyük oksipital sinir ve küçük oksipital sinir tekrarlayıcı blokajlarının baş ağrılarındaki etkinliği gösterilmiştir.

TEDAVI

Mekanik boyun lezyonlarında egzersiz, masaj ve
manipulatif uygulamaların faydalı olduğuna dair
yeterli olmadığını bildiren çalışmalar yanında,
medikal tedavi ve/veya sinir blokları ile kombine
edildiğinde etkin olabileceğine dair çalışmalar
mevcuttur. Transkutanöz elektriksel sinir uyarı-

Servikojenik baş ağrılarının yönetimi zorludur ve
çok yönlü yaklaşım gerektirir. Tedavi sürecindeki
ilk adımlar, multimodal analjezi, fizik tedavi ve
nöro-girişimsel prosedürler (ör. eklem içi/epi504

dural enjeksiyonlar) gibi tıbbi tedavileri içerir.
Büyük oksipital sinirin, küçük oksipital sinirin ve
daha az yaygın olarak stellat ganglionun lokal
anestezik blokları diğer tedavi yöntemleri arasındadır. Çeşitli çalışmalarda servikal dekompresyon ve/veya füzyon ameliyatlarının da tedavide etkili olduğu bildirilmiştir.

Farmakolojik Olmayan Tedavi
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mı (TENS) tedavisi ile ağrı sıklık ve şiddeti azaltılabilmektedir.
Biyofeedback, relaksasyon ve kognitif davranışçı tedavinin faydalı olduğuna dair veriler
sınırlıdır.

rasyonları, radyo frekans termokoagulasyon ve
dorsal kolumn elektrik stimülasyonu faydalı olabilmektedir.

İnvaziv yöntemler olarak; GON serbestleştirme
operasyonları, nörektomiler, stabilizasyon ope-

Dirençli olgularda ve seçilmiş vakalarda Smith-Robinson operasyonu (dekompresyon-stabilizasyon operasyonu) faydalı olabilir. Birden fazla
servikal spinal seviye lezyonu olan hastalarda,
dorsal servikal laminoplasti operasyonu etkili
olabilir.
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38.b KBB İle İlişkili Başağrıları
Pınar YALINAY DIKMEN1

GIRIŞ
Kulak, burun ve boğazın (KBB) primer hastalıkları KBB hekimleri tarafından tedavi edilir. Ancak baş ve boyun bölgelerinin iç içe geçen anatomik özellikleri nedeni ile orofasiyal ağrı tanısında bazen zorluklar ve
karışıklıklar olabilir. Ağrı, mandibular hareketlerin kısıtlılığı, eklem sesi,
tinnitus gibi semptomlar patolojik bir süreç için spesifik değildir. Bu nedenle, bu semptomlar lokal otolojik veya temporomandibular eklem
(TME) hastalığının ya da sistemik, nörolojik, neoplastik, infeksiyöz bir
sürecin parçası olarak ortaya çıkabilir. Travma ve/veya çoklu cerrahi süreçler kronik doku hasarına yol açarak duysal sinir sisteminin santral
sensitizasyonu ile nöropatik ağrı, allodini ve hiperalgeziye neden olabilirler. Nöropatik ağrının mevcudiyetinde ağrının kaynağına yönelik
doğru tanıyı koymak daha da güçleşir.

Boyun ve baştaki nosiseptif
alanların iç içe geçen
anatomik ilişkileri nedeni ile
kulağın ağrılı hastalıkları ya
da lezyonları başağrısına yol
açabilir. Böyle bir durumda
başağrısı ve kulak ağrısı
sıklıkla birlikte görülür.

Bu bölümde orofasiyal ağrının KBB ile ilişkili olabilecek ve Uluslararası Başağrısı Hastalıkları sınıflamasında (ICHD) yer alan sebepleri gözden geçirilecektir. Vestibüler migrene ve nervus intermedius nevralgisi
dışındaki nevraljilere başka bölümlerde değinilecektir.

OTALGIA (KULAK AĞRISI)
Otalgia hem çocuklar hem de erişkinlerde sık olarak görülür. Ağrı çok
şiddetli, künt ya da batıcı karakterde olabilir. Otalgia kulakta dolgunluk,
yanma, zonklama, hassasiyet, kaşıntı ile birlikte de olabilir. Otalgianın
gerçek insidensi bilinmemektedir. Çocuklarda otalgiaya erişkinlerden
daha sık rastlanır ve en sık sebebi akut otitis mediadır (AOM).

Çocuklarda otalgiaya
erişkinlerden daha sık
rastlanır ve en sık nedeni
akut otitis mediadır.

Uluslararası Başağrısı Hastalıkları Sınıflaması 3. versiyonunda (ICHD3) kulak hastalıkları nedeni ile başağrısı bir ya da iki kulağın enflamatuvar, neoplastik veya diğer hastalıkları, hastalığın klinik işaretleri ve/veya
1
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ilişkili diğer bulguları ile bağlantılı olarak tanımlanır (Tablo 1). Boyun ve
baştaki nosiseptif alanların iç içe geçen anatomik ilişkileri nedeni ile
kulağın ağrılı hastalıkları ya da lezyonları başağrısına yol açabilir. Böyle
bir durumda başağrısı sıklıkla kulak ağrısı ile birlikte görülür.
Otolalgianın yaklaşık
yarısı kulakla ilişkili
olmayan yansıyan ağrıdan
kaynaklanır ve bu olguların
çoğunda ağrının nedeni diş
problemleridir.

Ramsay Hunt Sendromu
tek yanlı periferik fasiyal
parezi, enfeksiyon tarafında
ciddi otalgia, tinnitus,
vertigo, pinna ve dış kulak
yolunda herpetik raş ve
veziküllere neden olur.
Tedavide antiviral ilaçlar
ve kortikosteroid ajanlar
kullanılır.

Fasiyal ağrının en sık sebebi
dişle ilgili hastalıklardır.

Otalgia birçok farklı tıbbi durumdan kaynaklanabilir. Detaylı öykü ve
fizik muayene ağrının kaynağını saptamak açısından önemlidir. Mevcut
bulgulara bakarak hastalık primer ya da sekonder olarak sınıflandırılır.
Primer otalgia nedenleri selülit, travma, tekrar eden polikondritis gibi
kulak hastalıkları, kulak kirinin kulak kanalını tıkaması, dış kulak yoluna yabancı cisim sokulması, dış kulak yolunda fronkül, otitis eksterna,
nekrozitan otitis eksterna, Ramsay Hunt Sendromu (herpes zoster otikus) gibi dış kulak yolu hastalıkları ya da otitis media, miringitis bullosa,
travmatik timpanik membran rüptürü, Östaki tüpü fonksiyon bozukluğu veya barotravma gibi orta kulak hastalıkları olabilir. Sekonder otalgia nedenleri dental problemler, üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE),
sinüzit, boğaz enfeksiyonları (tonsillit, farengit ve peritonsiller abse),
laringit, tükrük bezi enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar, çiğneme kaslarının hastalıkları nedeni ile mandibulanın kas ve eklemlerinin hastalıkları, baş ve boyun kaslarının spazmı, tonsil ameliyatı, servikal omurga
problemleri, temporal arterit, nörolojik hastalıklar (tirgeminal nevralji,
glosofarengial nevralji, Arnold sinirinin öksürük sendromu) ve baş boyun kanserleri olabilir.
Primer otalgiaya neden olan dış kulak yolu hastalıklarında, ağrı sıklıkla verteks ya da şakaklarda hissedilir, bazen de başın diğer alanlarına yayılır. Kulağın duysal innervasyonunun doğasından dolayı birçok
hastalık kulağa yansıyan ağrıya neden olabilir; trigeminal, fasiyal, glossofarenjial ve vagus kraniyal sinirlerinin yanı sıra küçük oksipital sinir
veya büyük aurikular sinirin etkilenmesi de klinik olarak kulak ağrısı ile
sonuçlanabilir.
Otolalgianın sekonder sebeplerinin sıklığı yaşla birlikte artar. Otolalgianın yaklaşık yarısı kulakla ilişkili olmayan yansıyan ağrı nedeni iledir
ve bu olguların yarısında ağrının sebebi diş problemleridir. Molar dişlerin etkilendiği dental hastalıklar sekonder otolalgianın en sık nedenidir. Baş, boyun fasya, tendon ya da kaslardan kaynaklanan miyofasiyal
ağrı, gerilim tip başağrısına (GTB) neden olabildiği gibi kulak ağrısına
da sebep olabilir. Farengeal ve laringeal hastalıklar glossofarenjeal sinir
aracılığı ile kulağa yansıyan ağrıya neden olabilirler. Disfaji, boğaz ağrısı
ve solunum güçlüğü gibi ek bulgular da tabloya eşlik edebilir.
Sürekli ve ısrarcı kulak ağrısı, özellikle eşlik eden hemoptizi, kilo
kaybı, diş ağrısı veya yutma güçlüğü var ise kulak muayenesi normal
bile olsa karsinom şüphesini akla gelmelidir. Otolalgia “piriform sinüs
karsinomumun” en erken bulgusu olabilir, ayrıca larinks, özefagus, nazofarinks, akciğer, tonsil veya dil karsinomu da otolalgia sebebi olabilir.
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Dil kökü kanseri olan hastaların % 33’ünde otolalgia mevcuttur. Sigara
veya ağır alkol kullanan hastalarda tek yanlı kulak ağrısında kanser tanısı mutlaka dışlanmalıdır.
Ramsay Hunt Sendromu geniculat ganglionun herpes enfeksiyonudur (varicella zoster). Virüs genikulat gangliondan fasiyal sinir ve komşu
vestibulokoklear sinire yayılır. Sendrom tek yanlı periferik fasiyal parezi,
enfeksiyon tarafında ciddi kulak ağrısı, tinnitus, vertigo, pinna ve dış
kulak yolunda herpetik raş ve veziküllere neden olur. Menengial enflamasyonun derecesine bağlı olarak diğer kraniyal sinirler de etkilenebilir. Ramsay Hunt Sendromu idiyopatik periferik fasiyal paraliziden daha
ağrılıdır. Nadiren sağlıklı kişilerde de görülmekle birlikte, genellikle yaşlı
ve immün sistem zayıflığı olanlarda daha sıklıkla rastlanır. Tanı klinik
işaret ve bulgularla konulur.
Tedavide antiviral ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılır. Bu tedavi
eğer şikayetlerin ilk 3 günü içinde başlanır ise prognozun daha iyi olduğu gösterilmiştir. Hasta sekelli iyileşebilir; fasiyal paralizi ve işitme kaybı
düzelmeyebilir. Fasiyal sinkinezi gelişebilir (timsah göz yaşı).

FASIYAL AĞRI
Sinüs ile ilişkili başağrıları alın, gözlerin arkası ya da oksipital yerleşimli
olabilir. Nadiren kulaklara ya da temporal bölgeye yayılabilir. Paranasal sinüsler ile ilişkili başağrısı sıklıkla fasiyal ağrı ile ilişkilidir. Fasiyal
ağrı sıklıkla birinci basamak hekimleri tarafından tedavi edilir. Israrcı ve
ciddi fasiyal ağrısı olan hastalar KBB, diş, göz ve nöroloji bölümlerine
sevk edilebilir; bu hastaların multidisipliner olarak değerlendirilmesi ve
tedavi edilmesi gerekir. Fasiyal ağrının en sık sebebi dişle ilgili hastalıklardır. Bunun dışındaki en sık sebep ise çiğneme kaslarını etkileyen TME
hastalıklarıdır.
Paranasal sinüs etkilenmesine bağlı fasiyal ağrının prevelelansı
muhtemelen düşünüldüğünden daha azdır. Sinüslerin yerleşimi nedeni
ile hem hastaların hem de birinci basamak hekimlerinin ilk aklına gelen ve sıklıkla konulan tanı sinüzittir. Ancak bu hastaların çoğunda sinüzit olduğuna dair bir kanıt yoktur. Hem birinci basamak hem de KBB
hekimlerinde artan farkındalık sayesinde, artık bu hastaların çoğunda
ağrının sinüs dışı nedenlerden kaynaklanabileceği akla getirilmektedir.
Fasiyal ağrı ve başağrısı için sinonasal etyolojinin açığa çıkarılması için
altın standart iyi bir öykü ve dikkatli bir fizik muayenedir. Görüntüleme
yöntemleri de medikal ve cerrahi tedaviye yanıt ve takip için yardımcı
olur.

Paranasal sinüs
etkilenmesine bağlı fasiyal
ağrının prevelelansı
düşünüldüğünden daha
azdır.

Fasiyal ağrı ve başağrısında
sinonasal etyolojinin açığa
çıkarılması için altın standart
iyi bir öykü ve dikkatli bir
fizik muayenedir.

Akut rinosinüzitin en sık
başlangıç bulgusu fasiyal
ağrı ya da başağrısıdır.
Ağrıya sıklıkla nasal
kongesyon, anterior ve
posterior pürülan nasal
akıntı, hiposmi ya da anosmi
eşlik eder.
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AĞRIYA SEBEP OLAN
SINONASAL HASTALIKLAR:
PRIMER SINONASAL AĞRININ
NÖROBIYOLOJISI
Trigeminal sinirin oftalmik (V1) ve maksiller (V2)
dalları sinonasal kavite mukozasını innerve eder.
Nasal ağrı hızlı cevaplı primer mekanoreseptif
ağrı ile ilişkili A delta lifleri ve mekanotermal ve
kemosensoryal uyarıya duyarlı künt ağrı ile ilişkili yavaş ileten myelinsiz C lifleri ile taşınır.
Sinüs enflamasyonunda basınç ve temas noktaları kaynaklı sinonasal ağrı teorisi temel olarak nasal mukozada yerleşimli trigeminal duysal nöronların substance P salınımı ile ilişkilidir. Bu süreçte
muhtemel Kalsitonin Geni İlişkili Peptit (CGRP), vasoaktif intertinal peptit (VIP) gibi enflamasyona katılan diğer vazoaktif peptitler de salınır. Trigeminal
sinir liflerinin lokal olarak uyarılması sonrasında
ağrılı ortodromik ve tipik olarak vazodilatasyon
ve hipersekresyonla ilişkili olarak antidromik yanıt
ortaya çıkar. Ancak “temas nokta sinonasal ağrı”
için önerilen bu patofizyolojik açıklama için yeterli
kanıt yoktur. ICHD-3’ye göre burun ve sinüs hastalıkları nedeni ile başağrısı bu anatomik alanların
hastalıklarının klinik işaret ve bulguları ile ilişkilidir
(11.5) (Tablo 2). Sinüs başağrısı terimi ICHD-3’den
çıkarılmıştır.
Rinosinüzit burun ve paranasal sinüslerin
enflamasyonu ile karakterize hastalıklar için
kullanılır. Sinüzit yerine rinosinüziti kullanmak
tercih edilir çünkü, çoğu olguda bir anatomik
alanın etkilenmesini diğeri takip eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl yaklaşık
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24 milyon hastanın rinosinüzit olduğu tahmin
edilmektedir. Rinosinüzit süresine göre akut (4
haftadan kısa), subakut (4-12 hafta) ve kronik
(akut alevlenmeler ile birlikte ya da değil, 12
haftadan uzun) olarak sınıflanabilir. Akut rinosinüzitin en sık başlangıç bulgusu fasiyal ağrı ya
da başağrısıdır (11.5.1) (Tablo 2). Ağrıya sıklıkla
nasal kongesyon, anterior ve posterior pürülan
nasal akıntı, hiposmi ya da anosmi eşlik eder. Enfeksiyöz ajanlar (virüs ya da bakteri) veya alerjik
rinosinüzit nedeni ile oluşan enflamasyon sinüs
ağrısının nedenidir; sinüs ostiumları eksüdat nedeni ile bloke olduğunda lokal trigeminal sinir
liflerinin basınç nedeni ile aktive olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Rinosinüzit ile ilişkili başağrısının tanı kriterlerini tanımlayan üç sınıflama vardır. Bunlar
Amerikan Akademi KBB Derneği (AAO-HNS),
ICHD-3 ve Rinosizüzit ve Nazal Polipler Hakkında Avrupa Durum Raporu’dur. Tahmin edileceği
üzere ICHD-3 süreç ile ilişkili başağrısına odaklanırken, diğer sınıflamalar primer hastalığın
süreci ile ilgilenmektedir. Rinosinüzit tanısı çoğu
hastada öykü ve klinik muayene ile konulabilir.
Fizik muayene otoskopi, anterior rinoskopi, paranasal sinüs alanlarının perküsyonu, boyun ve
orofarinks muayenesini içerir. Nazal endoskopi
ve görüntüleme tanı için genellikle gerekli olmayabilir. Ancak kesin tanı için katkıları yadsınamaz. Tekrar eden ve komplike rinosinüzit olgularının radyolojik incelemesi gereklidir. Paranasal
sinüs bilgisayarlı tomografisi (BT) radiografiden
daha üstündür.
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Tablo 1. Uluslararası Başağrısı Hastalıkları Sınıflaması kulak bozukluğuna bağlanan başağrısı
(11.4)
Tanımlama: Bir kulağın veya her iki kulağın enflamatuar, neoplastik veya diğer bir bozukluğunun neden
olduğu ve ilişkili bozukluğun diğer semptomları ve/veya klinik görünümlerinin eşlik ettiği başağrısı.
Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Bir kulakta veya her iki kulakta birden, başağrısına neden olabildiği bilinen bir enfeksiyöz, neoplastik veya
diğer iritatif bozukluğun klinik/laboratuvar ve/veya görüntüleme kanıtının olması
C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması:
1. başağrısının kulak bozukluğunun başlangıcı veya kulak lezyonun ortaya çıkışı ile zamansal ilişki içerisinde
gelişmiş olması
2. aşağıdakilerden birinin veya her ikisinin karşılanması:
a. başağrısının kulak bozukluğu veya lezyonundaki kötüleşmeye paralel olarak anlamlı ölçüde kötüleşmiş
olması
b. başağrısının bozukluğun veya lezyonun gerilemesine veya tamamen iyileşmesine paralel olarak anlamlı
ölçüde gerilemiş veya geçmiş olması
3. başağrısının bozukluktan etkilenen kulağa/kulaklara veya periariküler yapılara uygulanan basınçla
şiddetlenmesi
4. tek taraflı bir kulak bozukluğu veya lezyonu için başağrısının lokalize ve bozuklukla veya lezyonla aynı
tarafta olması
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması.
Yorum: Nosiseptif alan çakışmasından ve başın ve boynun nosiseptif yollarındaki birleşimden dolayı, ağrılı bir
kulak bozukluğunun veya lezyonunun başağrısına yol açabileceği açıktır. Bu tür durumlarda başağrısı büyük
olasılıkla otolojik patolojinin tipik görünümü olan kulak ağrısı olmadan ortaya çıkmayacaktır.

Akut rinosinüzit
Human rinovirüs viral rinosinüzitin en sık nedenidir, antibiyotik kullanımı önerilmez. Nadiren paranasal sinüslerin sekonder bakteriyel enfeksiyonları olabilir, bu durum antibiyotik kullanımını gerektirir. ICHD-3
akut rinosinüzit ile ilişkili başağrısı kriterleri Tablo 2’de yer almaktadır
(11.5.1).
Akut maksiller rinosinüzit fasiyal ağrıya sebep olan en sık görülen
sinüs enfeksiyonudur. Maksiller sinüs mukozasının hastalıkları dişlere
yansıyan ağrıya da neden olabilir. Ağrı birçok diş alanında künt, yanıcı ya da zonklayıcı olarak hissedilebilir. Nadiren gözlerin altında basınç
hissi olarak da ortaya çıkabilir, baş hareketi, sinüs bölgesine basınç
uygulamak, öksürmek ve aksırmakla ağrı artar. Üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü, nazal kongesyon dişlere yansıyan ağrı olabileceğini
düşündürür. Detaylı bir diş muayenesi (klinik ve radyolojik) primer diş
kökenli nedenleri dışlar.

Akut maksiller rinosinüzit
en sık görülen ve fasiyal
ağrıya sebep olan sinüs
enfeksiyonudur.

Akut frontal rinosinüzit
frontal sinüslerin vertikal
doğası nedeni ile nadirdir.
Frontal rinosinüzit alın
bölgesindeki ağrının nadir
bir nedenidir.
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Tablo 2. Uluslararası Başağrısı Hastalıkları Sınıflaması burun veya paranazal sinüs bozukluğuna
bağlanan başağrısı (11.5)

11.5. Daha önce kullanılan terim: “Sinüs başağrısı” eskimiş bir terimdir, çünkü hem primer başağrısı
bozuklukları hem de nazal yapıları veya si nüs yapılarını tutan çeşitli durumlara bağlı olduğu varsayılan
başağrıları için kullanılmıştır.
Tanımlama: Burnun ve/veya paranazal sinüslerin bir bozukluğunun neden olduğu ve ilişkili bozukluğun diğer
semptomlarının ve/ veya klinik görünümlerinin eşlik ettiği başağrısı.
11.5.1 Akut rinosinüzite bağlanan başağrısı
Tanımlama: Akut rinosinüzitin neden olduğu ve bu bozukluğun diğer semptomlarının ve/ veya klinik
görünümlerinin eşlik ettiği başağrısı.
Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Akut rinosinüzitin klinik, nazal endoskopi ve/veya görüntüleme kanıtının olması
C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması:
1. başağrısının rinosinüzitin başlangıcıyla zamansal ilişki içerisinde gelişmiş olması
2. aşağıdakilerden birinin veya her ikisinin karşılanması:
a. başağrısının rinosinüzitteki kötüleşmeye paralel olarak anlamlı ölçüde kötüleşmiş olması
b. başağrısının rinosinüzitin gerilemesine veya tamamen iyileşmesine paralel olarak anlamlı ölçüde gerilemiş
veya geçmiş olması
3. başağrısının paranazal sinüslerin üzerine uygulanan basınçla şiddetlenmesi
4. tek taraflı rinosinüzitte, başağrısının lokalize ve aynı tarafta olması
D. Başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.
Not:
1. Migren ve 2. Gerilim-tipi başağrısı, baştaki yerleşimindeki benzerlikten dolayı 11.5.1 Akut rinosinüzite
bağlanan başağrısı ile karıştırılabilir. Migren açısından, bozukluğa yaygın olarak eşlik eden nazal otonomik
semptomların da benzer olması bu duruma yol açabilir. Bu bozuklukların birbirinden ayırt edilmesinde,
pürülan burun akıntısı ve/veya akut rinosinüzitin tanısını sağlayan diğer özelliklerin varlığından ya da
yokluğundan yararlanılır.
Yorumlar: Nazal mukozada veya ilişkili yapılarda bir patolojinin yol açtığı ağrı genellikle frontal veya fasiyal
yerleşimlidir, ancak daha posteriorda da hissedilebilir. 11.5.1 Akut rinosinüzite bağlanan başağrısı tanısının
kesin olarak koyulabilmesi için, akut rinosinüzit görüntülemesinde hastanın anlattığı ağrıyla tutarlı patolojik
değişikliklerin kaydedilmesi yeterli değildir. Tedavide lokal anesteziye yanıt alındığı yönünde ikna edici
kanıtlar var olsa da, bu bulgu patognomonik olmayabilir. Nazal patoloji veya sinüs patolojisi 1. Migren
epizodunu tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.
11.5.2 Kronik veya tekrarlayan rinosinüzite bağlanan başağrısı
Tanımlama: Paranazal sinüslerin kronik enfeksiyöz veya enflamatuar bozukluğunun neden olduğu ve ilişkili
bozukluğun diğer semptomlarının ve/veya klinik görünümlerinin eşlik ettiği başağrısı.
Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Paranazal sinüslerde mevcut veya geçmiş enfeksiyonun ya da diğer enflamatuar sürecin klinik, nazal
endoskopi ve/veya görüntüleme kanıtının olması
C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması:
1. başağrısının kronik rinosinüzitin başlangıcıyla zamansal ilişki içerisinde gelişmiş olması
2. başağrısının sinüs konjesyonunun ve kronik rinosinüzitin diğer semptomlarının derecesindeki değişikliklere
paralel olarak artması ve azalması
3. başağrısının paranazal sinüslerin üzerine uygulanan basınçla şiddetlenmesi
4. tek taraflı rinosinüzitte, başağrısının lokalize ve aynı tarafta olması
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması.
Yorum: Kronik sinüs patolojisinin ısrarlı başağrısına yol açıp açamayacağı tartışma konusu olmuştur.
Yakın zamandaki çalışmalar bu nedensonuç ilişkisini destekler niteliktedir. Ancak, görüntülemede veya
endoskopide hastanın anlattığı ağrıyla tutarlı patolojik değişikliklerin görülmesi, 11.5.2 Kronik veya
tekrarlayan rinosinüzite bağlanan başağrısı tanısının kesin olarak konması için tek başına yeterli değildir.
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Akut etmoidit burun kökü veya gözlerin arkasında ağrıya neden olabilir. Nadiren izole olarak
ortaya çıkar, sıklıkla pansinüzitin bir parçasıdır ve
maksiller ve frontal sinüsler de etkilenir, tüm bu
sinüsler orta nasal meatusda osteometal komplekse drene olurlar. Pürülen anterior ve posterior akıntı ve gözün medial kantusu üzerinde hassasiyet tipiktir. Ağrı göz lateraline ve temporal
alana da yayılabilir. İnce lamina papirasea veya
venöz sistem aracılığı ile enfeksiyonun yayılması
sonucu nadiren orbital komplikasyonlar (periorbital sellülit veya abse) görülebilir.
Akut frontal rinosinüzit frontal sinüslerin
vertikal doğası nedeni ile nadirdir. Bu bağlamda
alın bölgesindeki ağrı nadiren frontal rinosinüzit nedeni ile olur. Akut frontal rinosinüzitte ağrı
verteks ve göz arkasına yayılır. Frontal sinüs üzerinde hassasiyet mevcuttur.
Akut sfenoidit nadirdir. Ciddi oksipital başağrısı, göz arkasında künt ve yanıcı ağrı, vertekste
de batıcı ağrıya neden olabilir. Kesin tanı için BT
gereklidir.

Kronik rinosinüzit
Kronik rinosinüzit ABD sınıflaması 12 hafta veya
daha uzun süre boyunca aşağıdaki işaret ve belirtilerin en az 2 ya da daha fazlasının bulunmasını gerektirir. Bu bulgular; mukopürülan akıntı
(anterior, posterior ya da beraber), nazal kongesyon, fasiyal ağrı/basınç/doluluk hissi veya koku
duyusunda azalmadır. Bunlara enflamasyonun
mevcudiyetini gösteren aşağıdaki bulgulardan
en az birinin ya da daha fazlasının eşlik etmesi
lazımdır; orta meatus ya da ethmoid bölgede
pürülan mukus ya da ödem ve/veya paranasal
sinüslerin enflamasyonunu kanıtlayan görüntü-

lemenin mevcudiyeti. Uluslararası Başağrısı Hastalıkları sınıflamasında kronik sinüzit tanı kriter
seti Tablo 2’de gösterilmektedir.
Kronik rinosinüzit iki ana başlıkta incelenebilir; nazal polip ile birlikte ya da izole. Bu ayrım
Avrupa sınıflamasında ABD’ye göre daha belirgin olarak vurgulanır. Kronik rinosinüzit bulgularının şiddeti ve prevelansı değişkendir. Nazal
obstrüksiyon (%81-95) en sık görülendir, onu
fasiyal konjesyon/basınç hissi (%70-85), renksiz
nazal akıntı (%51-83) ve koku duyusunda azalma
(%61-69) izler. Fasiyal ağrı veya başağrısı diğer
işaret ve bulgular olmadan nadir olarak kronik
rinosinüzitin belirtisidir.

Migren ve Sinüs ağrısı
Migren ve GTB yerleşim yeri nedeni ile sıklıkla
sinüs başağrısı ile karıştırılır (16). Sinüs başağrısı
olduğunu düşünülen ve enfeksiyona dair bir kanıt olmayan hastaların, %58 ila %89’unda migren başağrısı olduğunu gösterilmiştir. Sinüs başağrısı şikayeti ile başvuran 100 ardışık hastanın
prospektif olarak değerlendirildiği bir çalışmada,
hastaların % 86’sının migren ya da olası migren
tanıları aldığı, sadece %3 hastanın gerçekten sinüs ile ilişkili başağrısı olduğu görülmüştür.
Sinüs başağrısının süresi ve semptomları
rinosinüziti migren atağından ayırt etmek açısından önemlidir. Rinosinüzittten farklı olarak
migren atağı 72 saat içinde düzelir. Oysa akut
respiratuvar sendromda ağrı genellikle 5-7 gün
içinde kötüleşir. Sinüs bölgesindeki ağrı ek olarak anosmi ya da hiposmi, ateş, öksürük, maksiller ya da dental ağrı ve kulakta doluluk hissi
ile ilişkilidir.
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ISRARLI İDIOPATIK YÜZ AĞRISI (IİYA)

Israrlı idiyopatik yüz ağrısına
sıklıkla 40 yaş üstündeki
kadınlarda rastlanır ve diş
tedavisi gören kişilerde
görülme olasılığı daha
yüksektir.

Israrlı idiyopatik yüz ağrısı en sıklıkla 40 yaş üstündeki kadınlarda görülür. Genel popülasyonda prevelansı % 0.03 ile %1 iken, cerrahi ya da
cerrahi olmayan dişle ilgili tedavi görenlerde %3 ila %12 arasında değişir. IİYA derin, yanıcı, tanımlanması güç bir ağrıdır ve yüzde trigeminal
sinirin farklı alanlarında olabilir. Ağrının şiddet ve yoğunluğu dalgalanır.
Nadiren hastalar ağrıyı keskin ya da bıçak gibi batıcı olarak da tanımlarlar. Ağrı geceleri kötüleşebilir, stres ve fiziksek aktivite de ağrının artmasına neden olabilir. Çoğu olguda yüzün bir yarısındadır, bazı hastalarda
da iki yanlıdır. Bazen yüzün bir yarısından diğer yarısına geçebilir ve
tanımlanan dermatomları aşabilir. IİYA irritabl barsak sendromu ve kronik yaygın ağrı gibi diğer ağrılı hastalıklar ile birlikte bulunabilir. Çoğu
hastada depresyon gibi psikiyatrik eşlik eden süreçler de mevcuttur.
ICHD-3 kriterlerine göre IİYA klinik nörolojik bir bulgu olmaksızın
3 aydan daha uzun süredir devam eden ve her gün 2 saatten daha
uzun süre tekrar eden, ısrarlı fasiyal ve/veya oral ağrı olarak tanımlanır
(Tablo 3). Bazı hastalarda tablo trigeminal nevraljiyi düşündürür şekilde başlayıp IİYA’ya progrese olabilir. IİYA’nın bilinen bir sebebi yoktur.
Bazen de küçük bir cerrahi ya da yüz, maksilla ya da gingiva travması
sonrasında başlar, devamında yapılan muayene ve incelemelerde altta
yatan lokal bir sebep gösterilemeyebilir. IİYA’nın medikal tedavisi yüz
güldürücü olmayabilir. Amiltriptilin tedaviye başlangıç için iyi bir seçenektir. Ağrı tedavisi için kullanılan ilaçların yanı sıra davranışçı bilişsel
tedaviler, başa çıkma stratejileri, gevşeme teknikleri, biyo-feedback ve
psikoterapi de tavsiye edilir.

NERVUS INTERMEDIUS LEZYONUNA VEYA
HASTALIĞINA BAĞLANAN AĞRI (13.3)
Nervus intermedius nevraljisi

Nervus intermedius
nevralgisi (NİN) derin otalgia
nedeni olabilir. NİN izole
olarak ya da trigeminal
nevralji ile bir arada olabilir.
Kulağın çoklu anatomik
innervasyonu nedeni ile
tanıyı netleştirmek her
zaman kolay olmayabilir.
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Nervus intermedius nevraljisi (NİN) derin otaljiye neden olur ve genikulat nevralji olarak da bilinir. Otalji tanısı koymak kolay değildir, hastalar nöroloji, KBB, beyin cerrahi de dahil olmak üzere birçok uzmanlık
dalı tarafından değerlendirilir. Kulağı etkileyen nevraljiler trigeminal,
glossofarengeal, nervus intermedius, auriculotemporal, küçük oksipital, büyük oksipital ve vagal sinir de dahil olmak üzere birçok sinirin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkabilir. NİN izole olarak ya da trigeminal
nevralji ile bir arada olabilir.
Tanı kriterleri ICHD-3 tarafından belirlenmiştir (Tablo 4). Ağrı kulak
kanalı ve/veya kulak kepçesinde yerleşebilir, hatta mastoid proses, yumuşak damak, şakak veya çeneye yansıyabilir. ICHD-3 kulağın kompleks
ve iç içe geçen innervasyonu nedeni ile bir sinire ait lokalizasyonu ayırt
edebilmenin güç olduğuna işaret eder. NİN ile birlikte tat duyusu, lak-
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Tablo 3. Uluslararası Başağrısı Hastalıkları Sınıflaması Israrlı idiyopatik yüz ağrısı (IİYA) (13.12)
13.12. Daha önce kullanılan terim: Atipik yüz ağrısı.
Tanımlama: Görünümleri değişen, ancak klinik nörolojik defisit olmaksızın, üç aydan uzun süreyle her gün
günde iki saatten uzun sürecek şekilde tekrarlayan ısrarlı yüz ve/veya ağız ağrısı. Tanı kriterleri:
A. B ve C kriterlerini karşılayan yüz ve/veya ağız ağrısı
B. Üç aydan uzun süreyle her gün günde iki saatten uzun sürecek şekilde tekrarlaması
C. Ağrının aşağıdaki özelliklerin ikisini birden karşılaması:
1. iyi lokalize olmayan ve bir periferik sinirin dağılımını izlemeyen seyir
2. künt, ağrılı veya geçmeyen özellikte
D. Klinik nörolojik muayenenin normal olması
E. Dental nedenlerin uygun incelemelerle dışlanmış olması
F. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması.
Yorumlar: Hastalar 13.12 Israrlı idiyopatik yüz ağrısının karakterini anlatmak için çeşitli kelimeler kullanır,
ancak bu ağrı en sık derin veya yüzeyel olmak üzere künt, geçmeyen veya acılı olarak betimlenir. Keskin
artışlar gösterebilir ve stresle ağırlaşır. Zaman içerisinde kraniyoservikal bölgede daha geniş bir alana
yayılabilir. Israrlı idiyopatik yüz ağrısı olan hastalarda kadın cinsi baskındır. Israrlı idiyopatik yüz ağrısı, kronik
yaygın ağrı ve iritabl bağırsak sendromu gibi diğer ağrı durumlarıyla komorbid olabilir. Buna ek olarak,
yüksek düzeyde psikiyatrik komorbidite ve psikososyal engellilik sergiler. Israrlı idiyopatik yüz ağrısı yüz,
maksillalar, dişler veya dişetlerinin maruz kaldığı bir cerrahi girişim ya da yaralanmadan kaynaklanabilirse de,
başlangıçtaki hasarlayıcı olayın iyileşmesinin ardından, belirlenebilecek lokal herhangi bir neden olmaksızın
ısrarla devam eder. Buna karşın, psikofiziksel veya nörofizyolojik testlerde duysal anormaliler görülebilir.
Anlamlı olmayan travmanın neden olduğu Israrlı idiyopatik yüz ağrısından 13.1.2.3 Ağrılı post-travmatik
trigeminal nöropatiye doğru bir devamlılığın olduğu görülmektedir; bunun belirgin nedeni periferik sinirlerin
gördüğü hasardır. Olağan bir dental nedenin olmadığı olgularda, bir veya birden fazla dişte ya da çekim
sonrası diş yuvasında sürekli ağrı atipik odontalji terimiyle tanımlanmıştır. Bu ağrı daha lokalizedir, ortalama
başlangıç yaşı daha geçtir ve etkilenen cinsiyetler daha dengelidir; yine de bu ağrının Israrlı idiyopatik yüz
ağrısının bir alt tipi olduğu düşünülmektedir. Travma öyküsüne bağlı olarak, atipik odontalji 13.1.2.3 Ağrılı
post-travmatik trigeminal nöropatinin bir alt biçimi de olabilir. Bu olası alt tipler/biçimler, tanı kriterleri
önerilmesine imkân verecek kadar çalışılmamıştır.

rimasyon ve salivasyonda değişiklikler olabildiği
de ifade edilmiştir. Trigeminal nevralji gibi klasik,
sekonder ve idiopatik olgular ayrı olarak sınıflandırılmıştır, herpes zoster ve post-herpetik nevraljiyi içeren ağrılı nervus intermedius nöropati
ayrı bir alt başlıkta değerlendirilmiştir. Hasta NİN
için ICHD-3 tanı kriterlerini karşılasa bile, kulağın
karışık anatomik innervasyonu nedeni ile bazı
olgularda kulağa yansıyan glossofarengeal nevraljiyi ayırt etmek ve kesin tanıyı koymak güçtür.
NİN duysal ve parasempatik komponentleri
ile fasiyal sinirin bir parçasıdır. Üç ilişkili nukleus

mevcuttur; superior salivary nukleus (genel visseral afferent), solitary nukleus (özel visseral afferent; tat gibi) ve kutanöz duysal (genel somatik afferent ve dorsal trigeminal trakt).
NİN olguları nöroloji ve başağrısı ile ilgili yayınlarda nadirdir, sıklıkla cerrahi literatürde bildirilmiştir. Tetik noktaların mevcudiyeti ICHD-3
kriterleri içinde yer almaktadır ancak her olguda
mevcut olmayabilir. Ağrı değişik şekillerde ortaya çıkabilir; sürekli, paroksismal, hatta her ikisini
bir arada da görülebilir. Ağrının karakteri künt,
keskin ya da nevralgiform olabilir. Lakrimasyon
sık olmamakla birlikte bildirilmiştir.
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Tablo 4. Uluslararası Başağrısı Hastalıkları Nervus intermedius lezyonuna veya hastalığına
bağlanan ağrı (13.3)
13.3.1. Daha önce kullanılan terim: Geniculate neuralgia.
Tanımlama: İşitme kanalının derinliğinde hissedilen, bazı olgularda parieto-oksipital bölgeye yansıyan kısa
paroksizmlerle karakterize nadir bir bozukluk. Olguların büyük çoğunluğunda, cerrahi girişim sırasında
vasküler kompresyon bulunur ve buna zaman zaman araknoid kalınlaşması eşlik eder, ancak belirgin bir
neden olmaksızın ya da herpes zosterin veya çok nadiren multipl sklerozun ya da tümörün bir komplikasyonu
olarak gelişebilir. İşitme kanalının posterior duvarında ve/veya periauriküler bölgede tetikleyici alanın
uyarılmasıyla ortaya çıkar.
Tanı kriterleri:
A. İntermedius sinirin dağılımında görülen ve B kriterini karşılayan tekrarlayıcı paroksismal tek taraflı ağrı
atakları
B. Ağrının aşağıdaki özelliklerin tümünü karşılaması:
1. birkaç saniye ile dakikalar sürmesi
2. ağır şiddetli
3. zonklayıcı, saplanıcı veya keskin özellikte
4. işitme kanalının posterior duvarında ve/veya periauriküler bölgede tetikleyici alanın uyarılmasıyla ortaya
çıkması
C. Başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.
Notlar:
1. Ağrı işitme kanalı, aurikül, mastoid çıkıntı bölgesi ve nadiren yumuşak damak yerleşimlidir ve bazen
temporal bölgeye veya mandibulanın köşesine yayılabilir.
2. Dış kulağın trigeminal (aurikülotemporal), fasiyal (nervus intermedius), glossofaringeal, vagus ve ikinci
servikal sinirlerden oluşan karmaşık ve örtüşen inervasyonundan dolayı, spesifik bir nörovasküler temasın
görüntülenemediği hallerde, vücudun bu bölgesinde nevraljilerin tek bir sinire bağlanması kolay olmayabilir.
Yorum: 13.3.1 Nervus intermedius nevraljisine bazen lakrimasyon, salivasyon ve/veya tat bozuklukları eşlik
eder.
13.3 Nervus intermedius lezyonuna veya hastalığına bağlanan ağrı
13.3.1 Nervus intermedius nevraljisi
13.3.1.1 Klasik nervus intermedius nevraljisi
13.3.1.2 Sekonder nervus intermedius nevraljisi
13.3.1.3 İdiyopatik nervus intermedius nevraljisi
13.3.2 Ağrılı nervus intermedius nöropatisi
13.3.2.1 Herpes zostere bağlanan ağrılı nervus intermedius nöropatisi
13.3.2.2 Nervus intermediusun postherpetik nevraljisi
13.3.2.3 Diğer bir bozukluğa bağlanan ağrılı nervus intermedius nöropatisi
13.3.2.4 İdiyopatik ağrılı nervus intermedius nöropatisi

Tedavi konusunda bir fikir birliği yoktur. Medikal tedavide en sık kullanılan karbamazepindir. Okskarbamazepin, gabapentin, amiltriptilin,
topiramat, fenitoin, lamotrigin, baklofen, sinir
blokları, opioidler ve NSAI ajanların da farklı düzeylerde etkili olabileceği bildirilmiştir. Radyo-
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lojik görüntülemede çoğu olguda sinir ile ilişki
içinde nörovasküler kompresyon izlenmeyebilir.
Ancak yayınlarda en etkin tedavinin cerrahi girişimler olduğu rapor edilmiştir; mikrovasküler
dekompresyon, sinir seksiyonu, rizotomi ve traktoktomi kullanılabilecek tekniklerdir.
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38.c Temporomandibular Eklem

Hastalıklarına Bağlı Başağrısı
Pınar YALINAY DIKMEN1

GIRIŞ

ICHD-3 TMEH'yi sekonder
başağrıları arasında
sınıflandırılır.

Temporomandibular eklem (TME) hastalıkları çiğneme kasları, TME ve
bağ dokusunun etkilendiği süreçleri kapsar. Çiğneme kaslarında ve/
veya preaurikular alanda ağrı, TME hastalıklarının (TMEH) en sık görülen yakınmalardır. Costen’in 1934’de TME’nin bozulmuş fonksiyonu ve
ağrı arasında ilişki kurmasından beri, TMEH hastalıkları başağrısından
ayrı tutularak diş hekimleri tarafından tedavi edilmektedir.
Uluslararası Başağrısı Sınıflamasının 3. versiyonunda (ICHD-3) başağrısı orbitomeatal çizginin üzerinde, fasiyal ağrı ise bu çizginin aşağısında yer alan, boyun üzerinde ve kulak kepçesi önünde lokalize olan
ağrı olarak tanımlanır. Ancak hastaların ifadelerinden her zaman ağrının tam lokalizasyonunu belirlemek mümkün olamayabilir. Başağrısı
ve TME ağrısının toplumda görülme sıklığı yüksektir, üstelik her iki ağrı
sıklıkla bir arada bulabilir. TME hastalıkları ve başağrısı arasındaki ilişkinin bilinmesi ve anlaşılması birçok açıdan önemlidir:
ICHD-3, TME bozukluğuna bağlanan başağrısını sekonder başağrıları arasında sınıflar (11.7) (Tablo 1).

TMEH ve primer
başağrısının bir arada
görüldüğü durumda iyi bir
öykü, şikayetlerin zamansal
sırasını ve ilişkisini açığa
çıkarmak açısından kritik
öneme sahiptir.

Bilimsel çalışmalar TMEH ve başağrısının bir arada görülme sıklığının yüksek olduğunu göstermiştir. Bir kişide bu iki durumdan birinin
olması, diğerinin de görülme olasılığını arttırır.
Çoğu olguda TMEH’nin tedavi edilmesi başağrısının tedavisine
olumlu yönde katkıda bulunur.
Migrenli kişilerin önemli bir kısmında TMEH’nin işaret ve bulguları
görülür.
Sık başağrısı olan kişilerde, sıklıkla TMEH’nin kasa (birçok tetik nokta) ve ekleme ait işaret ve bulguları mevcuttur.
Bu bağlamda başağrısı hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin TMEH’nin
tanı ve tedavisini bilmesi gereklidir.

1
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Tablo 1. Temporomandibüler bozukluğa (TMB) bağlanan başağrısı (11.7)
Diğer yayınlardaki kodu: Temporomandibüler bozukluk dışındaki çene malignitesi, osteomiyelit veya kırık
gibi çene hastalıkları, yüze ve başa vurabilen lokalize ağrıya yol açar ve bu olgularda başağrısı nadiren tek
başına ortaya çıkar. Bu olgularda görülen başağrısını, 11.9 Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, sinüsler, dişler,
ağız ya da diğer fasiyal ya da servikal yapıların diğer bozukluklarına bağlanan başağrısı ya da yüz ağrısı olarak
kodlayınız.
Tanımlama: Temporomandibüler bölgedeki yapıları tutan bir bozukluğun neden olduğu başağrısı.
Tanı kriterleri:
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Bir tarafta veya her iki tarafta temporomandibüler eklemi/eklemleri, çiğneme kaslarını ve/veya ilişkili
yapıları etkileyen ağrılı bir patolojik sürece işaret eden klinik kanıtın olması
C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması:
1. başağrısının temporomandibüler bozukluk ile zamansal ilişki içerisinde gelişmiş veya bozukluğun
belirlenmesini sağlamış olması
2. başağrısının çene hareketi, çene fonksiyonu (örn. çiğneme) ve/veya çene parafonksiyonu (örn. diş
gıcırdatma) ile artması
3. başağrısının temporalis kasına dokunularak yapılan fiziksel muayeneyle ve/ veya çenenin pasif hareketiyle
uyarılması
D. Başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.
Notlar:
1. Genellikle bir tarafta veya her iki tarafta birden temporal yerleşim gösterir.
2. Kas geriliminden kaynaklanan 11.7 Temporomandibüler bozukluğa (TMB) bağlanan başağrısı ile 2.
Gerilim-tipi başağrısı arasında bir çakışma vardır. TMB tanısının kesin olmadığı olgularda görülen başağrısı,
2. Gerilim-tipi başağrısı veya (perikraniyal kas hassasiyeti görüldüğü varsayımıyla) bu başağrısının tiplerinden
veya alt tiplerinden biri olarak kodlanmalıdır.
Yorumlar: 11.7 Temporomandibüler bozukluğa (TMB) bağlanan başağrısı genellikle en çok temporal
bölgede/bölgelerde, yüzün preoriküler alanında/alanlarında ve/veya masseter kasında/kaslarında belirgindir.
Tek taraflı olabilir, ancak altta yatan patolojinin her iki temporomandibüler bölgeyi etkilediği olgularda
çoğunlukla iki taraflıdır. Ağrının yüze yansıması yaygındır; TMB, diş ağrısından sonra yüz ağrısının en yaygın
nedenidir. Ağrıya neden olan görünümler disk kaymaları, eklem osteoarteriti, dejeneratif hastalık ve/veya
hipermobilite ve bölgesel miyofasiyal ağrı olarak sayılabilir. TMB tanısının konması zor olabilir; klinik ve
radyografik kanıtların önem derecesi konusunda bazı tartışmalar devam etmektedir. Uluslararası RDC/TMD
(Araştırma Tanı Kriterleri – Temporomandibüler Bozukluklar) Konsorsiyumu Ağrının ve Orofasiyal Ağrı Özel
Çalışma Grubu’nun geliştirdiği tanı kriterlenin kullanılması tavsiye edilmektedir.

EPIDEMIYOLOJI
Erişkinlerde TMEH’nin prevelansı örnek ve tanı yöntemine göre farklılık
göstermekle birlikte %16 ile %52 arasında değişmekte ve yıllık görülme insidensi yaklaşık %6 olarak bildirilmektedir. TME hastalığının işaret
ve bulguları Amerikan Orofasial Ağrı Derneği (AOAD) tarafından lokal
ağrı, çiğneme fonksiyonunda kısıtlılık, mandibulanın deviasyonu ve
ağzın açılma ve kapanması sırasında ses olarak tanımlanmıştır. AOAD
kılavuzuna göre, erişkinlerdeki epidemiyolojik çalışmalar %40-75 bireyin TME’nin disfonksiyonuna ait en az 1 işaret ve %33’ünün de an
az 1 bulgusu olduğunu göstermektedir. Başağrısının bir yıllık görülme
oranı ise %46 ile %70.6 arasında değişmektedir. Gerilim tip başağrısı

TMEH'nin işaret ve bulguları
Amerikan Orofasial
Ağrı Derneği tarafından
lokal ağrı, çiğneme
fonksiyonunda kısıtlılık,
mandibulanın deviasyonu ve
ağzın açılma ve kapanması
sırasında ses (klik) olarak
tanımlanmıştır.
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(GTB) primer baş ağrıları arasında en sık görülendir (%29.5-42), migren
(%11-15.8) ve kronik günlük başağrısı (KGB) (%3-6.1) onu izler. Bilimsel çalışmalar prevelansı yüksek olan başağrısı ve TMEH’nin sıklıkla bir
arada bulunduğunu göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
yapılan bir çalışmada, TMEH’nin ciddi başağrısı ya da migreni olan
kişilerde görülme sıklığı (%15.6), olmayanlara kıyasla (% 2.6) beş kat
daha yüksek bulunmuştur. Epidemiyolojik bir çalışmada da TMEH’ye
ait semptomların başağrısı olmayan bireylere kıyasla özellikle migrenli,
daha az oranda epizodik GTB ve KGB olan kişilerde daha sıklıkla görüldüğü bildirilmiştir.

TMEH primer başağrıları
gibi kadın cinste, orta yaşta
daha sıktır ve her iki durum
sıklıkla birlikte görülür.???

Başağrısı ve TMEH çok yaygın görüldükleri ve sıklıkla bir arada bulundukları için iç içe geçmiş ya da ayrı olarak klinik verebilirler. İkisinin bir arada olduğu durumlarda, her iki hastalığın da tanı kriterlerinin
karşılanıyor olması gereklidir. Primer başağrısı olan kişiler, başağrısı
atakları sırasında sıklıkla oro-fasiyal bölgede de ağrıları olduğunu ifade
ederler. Migrenlilerde fasiyal ağrı, atak sırasında trigeminal sinirin V2
ve V3 dallarının etkilenmesine, kutanöz allodiniye ya da santral sensetizasyona bağlı olarak görülebilir. Artmış perikraniyal hassasiyet (interiktal dönemde bile) GTB’de tanı kriterlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Primer başağrısı ve TMEH’nin bir arada bulunması klinik
tablonun daha gürültülü olmasına neden olabilir. TME hastalığı tanınıp,
yeterli şekilde tedavi edilmez ise primer başağrısının kronikleşmesinde
rol oynayabilir.
Epidemiyolojik çalışmalar TMEH’nin başağrısı dışında fibromiyalji,
bel ağrısı gibi diğer kronik ağrılı durumlarla da bir arada olduğunu göstermiştir. Kronik ağrılı hastalıklarda görüldüğü gibi, yapılan çalışmalar
TMEH’nin de artmış sağlık hizmetleri kullanımı ve harcamasına neden
olduğunu göstermiştir.
TME hastalıkları ile ilişkili olduğu var sayılan risk faktörlerinin ortaya konulmasında günümüze değil yapılan en kapsamlı prospektif çalışmalardan biri OPPERA çalışmasıdır. Bu çalışmada hastalık sekiz farklı
eksende incelenmiştir; sosyodemografik ve sosyokültürel karakteristikler, genel sağlık durumu, orofasiyal özellikler, psikolojik profil, ağrı
algısı, otonomik fonksiyon ve genetik yatkınlık. Bu eksenlerde, eşlik
eden sağlık durumunun, TMEH'ye katkıda bulunan en önemli neden
olduğu saptanmıştır. Diğer çarpıcı sonuç da ağrılı TMEH ile uyku kalitesi ve uykuda solunum bozuklukları arasındaki ilişkidir. TME hastalıkları geliştiren hastalar, TMEH başlayana değin yavaş yavaş uyku kalitelerinde bozulma olduğunu ifade etmişlerdir. Obstrüktif uyku apne
sendromunun ana belirtileri olan gürültülü horlama, gün içinde artmış
uykululuk, tanıklı apne ve hipertansiyonun TMEH’nin başlamasında rol
oynayabilir. Nonspepesifik orofasiyal semptomların (TME’de ses), oral
davranışların sıklığı ve şiddeti ile uyumlu olarak TMEH gelişme insidensi
ile ilişkili olduğu ön görülmüştür.
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AĞRI MEKANIZMALARI
Temporomandibular eklem hastalıkları ve başağrısı benzer ağrı yollarını paylaşırlar. Trigeminal sistemin aktivasyonunun her iki durumda da
nosiseptif yolakların tetiklenmesinde önemli rol
oynadığı düşünülmektedir. Ağrının ortaya çıkmasında paylaşılmış nöroanatomik yapılar bu iki
ağrı hastalığının arasındaki ilişkide kilit rolü oynar. Spinal trigeminal nukleus içindeki “subnukleus caudalis” yüz ve baştaki nosiseptif inputların geldiği alandır; TMEH ve başağrısı hastalıkları
arasındaki nöroanatomik ilişki açısından kritik
öneme sahiptir. Bu alandaki nöronal değişiklikler; membran kanallarının ve nörotransmitterlerin miktarı ve dağılımındaki farklılaşma, süreç
içinde nöronal aktivasyon eşiğinin düşmesine
neden olup santral sensitizasyon ile sonuçlanır.
Santral sensitizayondan sorumlu birçok mekanizma mevcuttur, ancak özellikle önemli iki süreç vardır; N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör aktivasyonu ve gamma-amminobutyric asid
(GABA) ve glisin reseptörlerinin kaybı sonucunda
inhibitör sistemin zayıflaması. Kronik myofasiyal
TMEH ve başağrısı hastalıklarında substance P
ve kalsitonin gen-ilişkili peptit (CGRP) de nosiseptif nöronların uzun süreli membran depolarizasyonunda ve temporal sumasyonunda rol
oynar. Santral sinir sistemi içinde hipereksitabilitenin artması ve GABAerjik ve glisinerjik inhibitör internöronların aktivitelerinin inhibisyonu ile
inhibitör sinyallerin azalması, ikinci-sıra nöronlarda depolarizasyon ve eksitasyonu arttırır. Tüm
bu santral değişiklikler nitrik oksit (NO) katılımı
ile kötüleşir. Nitrik oksit, substance P, CGRP ve
glutamat gibi eksitatör nörotransmitterlerin salınımını arttırarak ikinci-sıra wide dynamic range
(WDR) nöronların eksitasyonunu güçlendirir. Bu
hipereksitable süreç giderek artarak, nosiseptif
inputun (wind-up fenomen) doza bağlı fasilitasyonuna katkıda bulunur ve kronik ağrılı süreçlerin gelişmesinde önemli rol oynar. Kronik TMEH
ve başağrısı hastalarında bu hücresel ve moleküler değişiklikler, klinikte allodini, sekonder hiperalgezi, yaygın hipersensitivite gelişimine yol

açıp, ağrının daha geniş alanlarda algılanması ile
sonuçlanır.
Santral nöronal değişiklik yanı sıra periferik
artmış duyarlılık da migren ve GTB patofizyolojisinde olduğu gibi, miyofasiyal TMEH’de önemli rol oynar. Kasın uzamış kasılması kas dokusu
içinde nosiseptif inputların artışı ile, kronik ağrıda nöronal plastisiteye neden olan sürecin tetiklenmesine katkıda bulunur.
Ağrılı TMEH ve GTB birçok başka ortak özellik
taşırlar. Bunlar öyküde üzücü yaşam olaylarının
olması, strese karşı aşırı duyarlılık, kadın cinsteki
yüksek prevelans, eşlik eden artmış uyku bozukluğu, trisiklik antidepresan ilaçlara cevaplılık ve
serebral/kortikal anomalilerdir (Tablo 2).
Başağrısı ve TMEH’nin birbirlerini iki yönlü
etkileyebilecekleri hesaba katıldığında, sık migren atakları miyofasiyal yapılardaki nosiseptif
eşiğin düşmesine yol açarak, çiğneme kaslarında
miyofasiyal ağrıya neden olabilir. Benzer şekilde
kas içindeki ağrılı süreç ve değişiklikler migren
ve GTB patofizyolojisinde rol oynayabilir ve var
olan klinik tablonun daha gürültülü olması ile
sonuçlanabilir. Görülen odur ki, TMEH ve başağrısı hastalıklarından birinin var olması, kişide diğerinin de ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
Bu iki durumun birbirleri ile olan yakın ilişkisinde, ağrı mekanizmaları açısından diğer önemli etmenler de inen modülatör ağrı yolaklarının
ve yansıyan ağrı süreçlerinin tabloya olan katkılarıdır. İnen modülatör ağrı yolakları esas olarak orta beyin ve meduller alanda yer alırlar ve
nosiseptif ağrının miktarını düzenlerler. Normal
şartlar altında, bu sistem doğal analgezik olarak
çalışır, subnukleus kaudalisten gelen nosiseptif
uyarıları bloke eder. Serotonerjik, adrenerjik ve
opioderjik nöronlar bu inhibitör ağrı sisteminin
işleyişinde esas rolü oynarlar. Kronik ağrısı olan
kişilerde, bu sistem etkinliğini kaybeder ve ağrının sürekli ve artmış olarak algılanmasına yol
açar. İkinci sıra nöronlarına çeşitli primer nosiseptif afferentlerin ortak olarak represente olması, temel olarak “yansıyan ağrıyı” açıklamak
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için kullanılır. Bu ortak anatomik representasyon
ağrının primer kaynağından uzak alanlarda hissedilmesine neden olur. Bu özellikle miyofasiyal
TMEH ve başağrısı gibi derin kas iskelet sistemini etkileyen ağrı hastalıklarında önemlidir ve
bu hastaları değerlendiren hekimler tarafından
bilinmelidir.
Son olarak da ağrı mekanizmalarının ve ağrı
cevaplarının anlaşılmasında insan genom çalışmalarından gelen bilgilerin de akılda tutulması
gerekir. Çevre ve genetik faktörlerin birbirleri
ile ilişkisi iyi olarak ortaya konulmuştur ve bu
zeminde aday genlerin TMEH ve primer başağrısı hastalıklarının ortaya çıkma olasılığını etkileyebileceği hesaba katılmalıdır. Tek bir gen
değişikliğinin bu hastalıkların gelişmesinde rol
oynamadığı, henüz tam olarak ortaya konmamış kompleks genetik faktörlerin kronik ağrılı
durumların gelişimi ile ilişkili olduğu ve bunların
belirlenmesi için gelecekte yapılacak kapsamlı
çalışmalara ihtiyacımız olduğu açıktır.

TANI YÖNTEMLERI
TME hastalıkları ve başağrısı tanısı temel olarak
detaylı öykü alma ve fizik muayeneye dayanır.
Bu hastaları değerlendirirken en zorlayıcı kısım
hastanın tanımladığı ağrının primer başağrısından mı, TMEH’ye ikincil olarak mı, yoksa her iki
durumun bir arada bulunduğu klinik tablodan
mı kaynaklandığının açığa çıkarılmasıdır. Bu
noktada öykü alırken ağrının uzunlamasına gelişiminin dikkatle sorgulanması gereklidir. Hem
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primer başağrısı hem TMEH’ye ikincil bir ağrı var
ise ICHD-3 hastaya her iki tanının da konmasını önermektedir. Bu iki süreci değerlendirirken
diğer önemli nokta ise, ağız/çene hareketleri ya
da palpasyonla ağrı olup olmadığının değerlendirilmesidir. Uluslararası RDC/TMD (Araştırma
Tanı Kriterleri – Temporomandibüler Bozukluklar) Konsorsiyumu Ağının ve Orofasiyal Ağrı Özel
Çalışma Grubu’nun geliştirdiği tanı kriterlerinde
muayene bulguları kritik önem taşımaktadır. Basınç ağrı eşiği (BAE) de bu hastaların değerlendirilmesinde ek bir tanı aracıdır. Hem migren hem
de TMEH’de çene kaslarında düşük BAE gözlenmiştir. Bu düşük değerlerin lokal kas ile ilişkili
faktörlerin, myofasial TMEH’de ağrının önemli
bir kaynağını oluşturduğunu ve santral sensitizasyonun gelişmesine de katkıda bulunduğunu
düşündürmektedir. Migren atakları sırasında
daha öncesinde, myofasial-TME ağrısı olmayan
hastalarda düşük BAE değerleri rapor edilmiştir,
bu bulgu santral nöronal hipereksitabilitenin sonucu olarak da kas ağrısının olabileceğini göstermektedir. Migren ve TMEH iki ayrı durum olsalar
bile paylaşılmış ortak bulguları vardır ve bir arada bulunmaları durumunda klinik olarak daha
ağır bir görünüm ortaya çıkabilir. Miyofasiyal
TMEH ve GTB’nin klinik görünümünü ve patofizyolojisini düşündüğümüzde bazen iki ağrılı durumu birbirinden ayırmak mümkün olmayabilir. Bu
durum özellikle ağrı sadece anterior temporal
bölgede ise daha kafa karıştırıcı olabilir; palpasyon ile anterior temporal bölgede ağrı ve TMEH,
hem migren hem GTB ilişkili bulunmuştur.
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Tablo 2. Myofasiyal TME hastalıkları ve GTB klinik özellikleri (38)
Klinik Bulgular
Demografik özellikler
En sık görüldüğü yaşlar
Kadın erkek oranı
Prevelans
İndidens
Klinik görünüm
Yerleşim
Ağrı karakteri
Sıklık
Şiddet
Palpasyonla ağrı

Myofasiyal TMEH

GTB

30-40
3:3.1
%45.3
%3-5

30-39
1.6-3:1
%32
%1-4.2

Masseter ve temporal bölge FT ve iki yanlı (%90)
Kesin belirlenmemiş
Basınç/gerilim (%78)
Kesin belirlenmemiş
% 38 en az 1-14 gün,
%3 15 gün ve üstü
Hafif-orta
Hafif-orta
Evet (Şart)
Evet (Şart değil)

TMEH: Temporomandibular eklem hastalığı, GTB: Gerilim tip başağrısı

SINIFLAMA
Başağrısı ve TME ile ilişkili başağrısı için, ICHD-3 ve yeni Uluslararası
RDC/TMD tanı kriterleri en güvenilir kaynaklardır. (3,33). ICHD-3 kriterleri temporomandibular bozukluğa bağlanan başağrısı (11.7) tanısını radyolojik incelemeye gerek kalmaksızın, klinik muayene ile mümkün kılar. 2014 yılına kadar TMEH’ye ikincil başağrısı tanısını, sadece
ICHD’ye dayanarak koymak mümkün iken oro-fasiyal ağrı uzmanları ve
diş hekimleri bir araya gelerek, standart tanı için yeni Uluslararası RDC/
TMD (Araştırma Tanı Kriterleri – Temporomandibüler Bozukluklar) Konsorsiyumu Ağının ve Orofasiyal Ağrı Özel Çalışma Grubu’nun geliştirdiği
tanı kriterlerini tanımladılar. Her ikisi tanı seti arasındaki temel farklılık,
RDC/TMD tanı kriterlerinde zamanla ilişkili bir kriter olmamasıdır, oysaki ICHD-3 bunu zorunlu tutar. Diğer önemli fark, RDC/TMD tanı kriterlerinde ağrının zorunlu şakak yerleşimidir, öte yandan ICHD-3’de başağrısının lokalizasyonu tanı kriterleri içinde yer alamaz, sadece ipsilateral
TMEH varlığında başağrısının ipsilateral olması gereklidir. En son olarak, ne RDC/TMD tanı kriterleri ne de ICHD-3 başağrısının yerleşimi dışındaki özelliklerini tanımlamaz. Yapılan bir klinik çalışmada, TMEH’de
başağrısının bilateral, frontotemporal yerleşimli ve en az 4 gün ve daha
uzun süreli, gerginlik/basınç hissi şeklinde bir ağrı olduğu bildirilmiştir.
Ancak bu özelliklerin tanı kriterleri içine yerleştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirliklerinin test edilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

TMEH tanısı için ICHD-3’ün
de aralarında olduğu üç
güncel sınıflama mevcuttur.
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İki tanı kriteri seti arasındaki farklılıkların yarattığı karışıklık birçok
soruna işaret etmektedir. ICHD-3 daha geniş ve kapsayıcı, öte yandan
halen yoruma açık ve yeterince bilgilendirici değildir. Ancak RDC/TMD
tanı kriterleri daha az kapsayıcı ve kısıtlayıcıdır, ayrıca TMEH’ye ikinci
başağrısının ortaya çıkışının olası tiplerini ayırt edebilecek kapasiteye
sahip değildir. Her tanı setinin eksikliklerinin tamamlanması için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Muhtemelen TMEH ve başağrısı arasındaki iki
yönlü etkileşim göz önüne alındığında, terminolojinin “bağlanan”’dan
ziyade “ilişkili” olarak değiştirilmesi daha uygun olacaktır.
Öte yandan RDC/TMD tanı kriterleri ağrı sınıflamasında can alıcı bir
boşluğu doldurmaktadır ve ağrıyı iki eksenli olarak tanımlamaktadır:
fiziksel alan (Eksen 1) ve psikososyal alan (Eksen 2). Bu iki eksen hem
başağrısı hem TMEH’nin tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlar arasında
farkındalık yaratması açısından önem taşımaktadır.
Primer başağrısı ve
TMEH'nin bir arada
bulunduğu durumlarda her
ikisinin de tanınıp, etkin
şekilde tedavi edilmesi
gereklidir.

Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından 2020 yılında ilk Uluslararası Orofasiyal Ağrı Sınıflaması (ICOP) yayınlandı. Bu sınıflamada TME
ağrısı primer ve sekonder olarak ikiye ayrıldı. Primer olanlar akut ve
kronik, sekonder olanlar ise artrit, disk deplasmanı, degeneratif eklem
hastalığı ve subluksasyon ile ilişkili TME ağrısı olarak gruplandırıldı. Sekonder olanlar için “neden olduğu” teriminden çok “ile ilişkili” ifadesinin kullanılması önerildi. ICOP’un TME ağrıları sınıflamasında ortaya
konulan bir farklılık ICHD-3’de kullanılana benzer şekilde “atak sıklığı”nın belirlenmesidir. Bu kriterler içinde yansıyan ağrı lokal ağrıdan ayırt
edilmeye çalışılır. Ayrıca palpasyon sırasında ağrı olup olmamasına bağlı olarak TME ağrıları alt kategorilere ayrılır.

TEDAVI YAKLAŞIMI
Tedavideki amaç ağrıyı azaltmak ve eklemin normal fonksiyona dönmesini sağlayacak yaklaşım ve uygulamalardır. Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hasta eğitimi ve kişisel bakım uygulamaları
Bilişsel ve davranışçı tedaviler
Farmakolojik tedavi
Fizik tedavi uygulamaları
Dişlerle ilgili restoratif tedaviler (implantlar, splint, köprü vs.)
Cerrahi olarak özetlenebilir.

TME hastalıklarında akut, inflamatuvar ya da lokal ağrıyı tedavi şansı daha yüksek ve sonuçları yüz güldürücüdür. Kronik ve santral ağrıda
ise tedavi süreci daha zorlu ve başarı şansı daha düşüktür.
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Eğitim ve kişisel bakım uygulamaları semptomların anksiyete ile
ilişkisinin hastaya öğretilmesi, evde çiğneme kaslarının dinlendirilmesi,
aşırı çene hareketlerinin kısıtlanması, parafonksiyonel alışkanlıkları (diş
gıcırdatma, uykuda diş sıkma vb. gibi) sınırlama, yumuşak diyet, nemli
sıcak uygulama veya buz tedavisini içerir. Fizik tedavi kasların normal
fonksiyonlarını yeniden kazanması için faydalıdır. Elektroterapi, lazer
ve çiğneme kasları egzersizleri kullanılabilir. Her ne kadar fizik tedavinin TMEH’de etkili olduğuna dair kanıta dayalı klinik çalışmalar olmasa da mevcut yöntemlerin kullanımı ağrı kontrolünde olumlu sonuçlar
alınmasını sağlamaktadır. Transkutanöz elektriksel sinir sitimulasyonu
(TENS) kompleks nöral bağlantıları aktive eden ve ağrılı durumların
tedavisinde kullanılan farmakolojik ve pahalı olmayan bir yöntemdir.
TENS kalın çaplı afferent lifleri uyararak inen inhibitör sistemi aktive
eder ve hiperaljezinin azalmasına katkıda bulunur. Düşük seviyedeki lazer tedavisi (DSLT) biyolojik uyarıcıdır, analgezik ve antiinflamatuvar etkileri vardır. Bu yöntemin miyofasiyal TMEH’de işe yaradığını gösteren
çalışmalar olmakla birlikte, yöntemin etkinliğinin değerlendirilmesi ve
tedavide kullanılacak uygun dozların belirlenmesi için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Çene egzersizleri servikal ve çiğneme
kaslarının fonksiyonu ve stabilitesi açısından önemlidir.
Dişlerle ilgili düzeltici ve onarıcı uygulamalar TMEH’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılır. En sıklıkla kullanılan stabilizayon cihazlarıdır,
bunlar sert akrilik materyalden yapılır ve hem üst hem alt dişler üzerinde etkilidir. Bu uygulamaların ne şekilde işe yaradığına dair net bir kanıt
yoktur. Ancak bu cihazların temas alanlarının ve dikey uzanımlarının
periferik ağrı yolaklarında, afferent impulsların da santral sinir sistemini üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

TMEH tedavisinde
farmakolojik olmayan
yöntemler (eğitim, kişisel
bakım, fizik tedavi, ağız içi
araçlar) ve farmakolojik
ajanlar kullanılabilir.
Multidisipliner yaklaşım
tedavinin başarı şansını
arttırır.

Myofasiyal TMEH’nin medikal tedavisinde analgezikler, nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAI) ilaçlar, lokal anestezikler, kas gevşeticiler,
Botulinum toksin-A uygulamaları ve trisiklik antidepresanlar kullanılabilir. Başlangıç tedavi için sıklıkla kas gevşetici etkisi olan diazepam ya
da siklobenzapin, tek başına ya da NSAI ilaçlar ile birlikte verilir. Son
dönemlerde periferik ve indirekt santral etkileri olan Botulinum-toksin
A uygulamaları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Botulinum toksin-A çiğneme kaslarındaki nosiseptörlerden CGRP, glutamat ve substance P salınımını engeller. Gabapentinin de myofasiyal ağrı üzerinde
olumlu etkileri vardır.
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Tablo 3. TMEH’de tanı ve tedavi algoritması
Bir tarafta veya her iki tarafta temporomandibüler eklemi/eklemleri,
çiğneme kaslarını ve/veya ilişkili yapıları etkileyen ağrı olması
Nedensellik ilişkisinin ICHD-3 tanı kriterleri ile desteklemesi

Diğer kronik ağrılı durumlar ve/veya primer başağrısı hastalıkları
ve/veya psikiyatrik eşlik eden süreçler ile birlikte mi?

Evet

Eşlik eden tüm hastalıkların birlikte medikal tedavisi

Hayır

TMEH'nin Hastalıklarının medikal tedavisi

Hasta eğitimi ve kişisel bakım uygulamaları
Bilişsel ve davranışçı tedavi
Çene ve diş hastalıkları ile konsültasyon, gerekirse restoratif tedaviler
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
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Bazı tedavi yaklaşımları hem TMEH ve primer başağrısı hastalıkları için etkin ve etkilidir.
Örneğin anksiyete kontrolü ve bunun yanı sıra
kas gevşemesine yönelik uygulamalar ve fizik
tedavi, periferik sensitizasyonu azaltarak her iki
durumda da tedavi açısından faydalıdır. Trisiklik
antidepreanlar (amiltriptilin ve nortriptilin), kas
gevşeticiler (siklobenzaprin ve tizanidin), beta-blokerler (proronolol), antiepileptikler (sodyum valproat, gabapentin) her iki durumun tedavisinde de kullanılabilecek seçeneklerdir.
TME hastalıkları sıklıkla kendini sınırlar, cerrahi tedavi nadiren gerekli olur. Ekleme kortikosteroid enjeksiyonu klinik olarak uygulanmakla
birlikte, etkinliğine dair kanıta dayalı bilgi yoktur,
tekrarlayan enjeksiyonların eklem kıkırdağında
hasara neden olma riski mevcuttur. Artroskopi
ve açık eklem cerrahisi sadece seçilmiş ve özel
olgular için önerilir.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

SONUÇ
TME hastalığı ve başağrısı bir arada bulunuyor
ise, bunun TMEH’ye ikincil bir başağrısı mı yoksa eşlik eden bir primer başağrısı hastalığı mı
olduğunun sorgulanması ve ayırt edilmesi gerekir (Tablo 3). Bir arada olan her iki hastalığın
da tanınması, tedavi edilmesi ve multidisipliner
yaklaşılarak ağız ve diş sağlığı uzmanı ile birlikte
çalışılması başarı şansını arttırır.
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38.d Başağrıları ve Göz
Tülay KANSU1

GIRIŞ
Göz ve çevresinde olan ağrılar, başağrısı (BA) ile
karışabilir, birlikte olabilir ve sıklıkla nörolog yardımı gerektirir. Gözle ilgili ağrılar, 2018 yılında
yapılan son Uluslararası Başağrısı Sınıflamasında
11. grupta yer almaktadır.

A. Primer baş ağrıları

14. Diğer BA

GÖZLERLE İLGİLİ BAŞAĞRILARI

2. Gerilim tipi BA

Gözlerle ilgili baş ağrıları dört alt başlıkta toplanmıştır.

4. Diğer primer BA

B. Sekonder baş ağrıları
5. Kafa travmasına bağlı
6. Vasküler bozukluklara bağlı
7. Nonvasküler intrakranial bozukluklar
8. Madde bağımlılığı veya kesilmesine bağlı
9. Enfeksiyonlara bağlı
10. Homeostaz bozukluklarına bağlı
11. Baş, boyun, göz, kulak, sinüs, diş, ağız ve
diğer kranial yapıların hastalıklarına bağlı
12. Psikiyatrik bozukluklara bağlı
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13. Kranial sinirlerin ağrılı lezyonları ve diğer
yüz ağrıları

1.Migren
3. Küme (cluster) BA ve diğer otonomik trigeminal sefaljiler

1

C. Kraniyal nevraljiler, santral ve
primer yüz ağrısı ve diğer BA

Prof. Dr., HÜTF-Nöroloji, Emekli Öğretim Üyesi

1.Akut Glokom
Akut kapalı açı glokomu, diğer belirtilerle birlikte
tek taraflı başağrısı yapabilir. Göz içi basıncının
ölçülmesiyle tanı kolayca konabilirse de midriyazisin varlığı nedeniyle okülomotor sinir felciyle
karışabilir. Birlikte görme kaybı, konjunktivada
ödem, kanlanma, kırmızı ağrılı bir göz, midriyazis, bulantı ve kusma olabilir. Göz içi basıncı 30
mm Hg’yı geçtiği takdirde görme kaybı kalıcı olabileceğinden erken tanı çok önemlidir.

2. Refraksiyon kusurları
Gözde refraksiyon kusuru varsa, odaklanma çabası gözde ağrı yapabilir. Ağrı genellikle göz etrafında veya arkasındadır. İstirahatle ve refraksiyon kusurunun düzeltilmesiyle azalır. Tanı için
diğer nedenlerin dışlanması gerekir.
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3. Oküler inflamasyon
Konjunktivit, üveyit, sklerit, şalazyon (meibomianitis), iritis, koroidit gibi gözün inflamatuar hastalıkları diğer belirtilerinin yanı sıra ağrıya da neden olurlar. Başağrısı genellikle göz belirtileriyle
eş zamanlıdır ve inflamasyon arttıkça kötüleşir,
azaldıkça iyileşir. Ağrı göz etrafında başlar. Göze
topikal anestetik damla uygulandığında iyileşir,
basınç uygulandığında artar. Ağrı genellikle hasta gözle aynı tarafta olmakla birlikte, nosiseptif
alanların çakışması veya birleşmesi nedeniyle
başın herhangi bir yerinde hissedilebilir.

4. Troklear başağrısı
Önceki sınıflamada trokleit olarak adı geçen bu
ağrı grubu, inflamatuar olmayan durumlarda da
görüldüğü için troklear başağrısı olarak adı değiştirilmiştir. Ağrı troklear, frontal ve /veya periorbital bölgeye lokalizedir. Göz hareketleriyle,
özellikle gözün yukarı bakışı ile artar. Palpasyonla troklear bölgede hassasiyet olur. Peritroklear
bölgeye lokal anestetik veya steroid injeksiyonu
ile ağrı azalır.

deniyle, uzun süre bilgisayarla çalışmanın ve
ekrana bakmanın yol açtığı belirtiler gözde yorgunluk (astenopi), bulanık görme, göz etrafında
ağrı, başağrısı, çift görme ve göz kuruluğu şeklinde şikayetler oluşturmaktadır. Diğer başağrısı
nedenlerinden ayırt etmeyi gerektirir.
Gözle ilgili başağrısı nedenleri aşağıda başlık
olarak özetlenmiştir.
1. Akut glokom
2. Refraksiyon kusurları
3. Oküler inflamasyon
4. Troklear ağrı (trokleit v.d.)
5. Oküler yüzey ağrısı (nosiseptif, nöropatik)
6. Dijital göz yorgunluğu (Computer Vision
Syndrome)

PRİMER BAŞAĞRILARINDA GÖZ
BELİRTİ VE BULGULARI
Gözde hissedilen ağrılar primer baş ağrılarının da
bir belirtisi olabilir. Ağrı ile birlikte olan diğer göz
belirti ve bulgularının varlığı tanıya yardımcıdır.

Gözle ilişkili diğer ağrılar

1.Migren

BA sınıflamasında yer almamakla birlikte ayırıcı tanıyı gerektiren ve bilgisayar çağında artan
önemli bir hasta grubudur.

72 saat kadar süren ve genellikle başın bir tarafında ve gözün arkasında şiddetli, zonklayıcı, periyodik bir başağrısıdır. Migrene eşlik eden göz
belirtileri;

1.Oküler yüzey ağrısı
Nosiseptif ağrı, cerrahi, infeksiyon, inflamasyon sonucu oluşur ve geçicidir. Nöropatik ağrı
ise korneada yabancı cisim, abrazyon, erozyon
ve kuru göz nedeni ile oluşur. Şikayetlerle, göz
bulguları orantılı olmayabilir. Sıklıkla, başağrısı,
depresyon, fibromiyalji, ve diyabet gibi hastalıklarla birlikte ve uzun süreli olabilir. Tanı iyi bir hikaye ve muayene ile diğer nedenlerin dışlanması
ile mümkün olur.

2. Bilgisayar Görme Sendromu
(Computer Vision Syndrome)
Dijital göz yorgunluğu olarak da adlandırılmaktadır. Çağımızda artan bilgisayar kullanımı ne-

Aurasız migrende periorbital ağrı ve fotofobi
Auralı migrende sintilasyonlu skotom, homonim vizüel defektler
Baziler migrende bilateral görme kaybı, diplopi
Retinal migrende tek taraflı görme kaybı
Asefaljik migrende (ağrısız aura) ağrı olmaksızın görsel aura (hallusinasyonlar) olabilir.
Migrende vizüel fenomenler, hemianopsi,
kadranopsi ya da skotom gibi negatif görüntüler veya noktalar, çizgiler, dalgalar, ışıklar ve karlanma şeklinde pozitif görüntüler olabilir. Daha
nadir olarak hastalar mikropsi, makropsi, pali531
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nopsi, sintilasyonlar ve hallüsinasyonlar şeklinde kompleks pozitif görüntüler tanımlayabilirler.

Karotis ve vertebral arter diseksiyonunda
baş, boyun ve yüz ağrısı ve Horner sendromu

2.Küme Başağrısı

Ven trombozunda papilödem, görme kaybı,
KİBAS, 6.sinir parezisi

15-180 dk süren tek taraflı orbital, supraorbital
ve/veya temporal ağrı ile karakterizedir. Haftalarca sürebilir. Birlikte konjunktival kızarıklık, lakrimasyon, nazal konjesyon, rinore, yüzde terleme, miyozis, pitozis (Horner sendromu), ve göz
kapağında ödem olabilir.

3.Kronik paroksismal hemikrania
Tek taraflı, 2-45 dk süren, orbital, supraorbital
ve /veya temporal ağrı ile karakterizedir. Ataklar
günde 5, daha az veya çok olabilir, birlikte konjuktival kızarıklık, lakrimasyon, nazal konjesyon,
rinore, pitozis, göz kapağında ödem vardır. İndomethasin’e (150 mg/g) iyi cevap verir, kadınlarda daha sıktır.

4. SUNCT sendromu (short lasting
unilateral neuralgiform headache
with conjunctival injection and
tearing)
Kısa süreli şiddetli tek taraflı ağrı ve beraberinde
konjunktival kızarıklık ve göz yaşarması olur.

SEKONDER BAŞAĞRILARINDA
GÖZ BELİRTİ VE BULGULARI
1.Vasküler bozukluklarla birlikte
olan BA’da göz belirti ve bulguları
Akut iskemik SVO’DA homonim hemianopsi
Vasküler malformasyonda auralı migrene
benzer ağrı ile birlikte geçici görsel semptomlar
Temporal arteritde BA, iskemik optik nöropati veya retinal arter oklüzyonu
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Pitüiter apoplekside şiddetli başağrısı, görme
kaybı ve oftalmopleji olabilir.

2. Vasküler olmayan intrakranial
bozukluklarla ilgili BA’larında göz
belirtileri
BOS basıncı artmasında papilödem, 6 sinir
parezisi, diplopi,
BOS basıncı düşmesinde 6. sinir parezisi ve
diplopi olabilir.

3. Kraniyal Nevraljiler ve Yüz
Ağrısının Santral Nedenleri- ağrı
tipleri ve gözle ilgili bulgular:
Optik nevrit’de akut görme kaybı ve göz hareketi ile ağrı,
Oküler diyabetik nöropatide okülomotor parezi (sıklık sırasıyla 3, 6 ve 4. Sinir),
Herpes Zoster infeksiyonunda okülomotor
parezi,
Tolosa-Hunt sendromunda 3, 4, ve 6. sinir parezileri olabilir.

Rekürren painful oftalmoplejik
nöropati
Daha önce oftalmoplejik migren olarak bilinen
ve tekrarlayan okülomotor parezilerle karakterize olan bu hastalık, rekürren painful oftalmoplejik nöropati olarak adlandırılmış ve başağrısı
sınıflamasındaki yeri değişmiştir.
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TANI İÇİN İPUÇLARI (KEYPOINTS)
Aşağıdaki tabloda klinik özellikler belirlendiği takdirde düşünülebilecek tanılar sağda verilmiştir:
Anahtar kelimeler
Periodik BA, pitozis, miyozis
Yüze vuran ağrı, pitozis, miyozis
Periodik yarım BA, pitozis, kadın
Akut BA, görme kaybı, oftalmopleji
BA, midriyazis, kırmızı göz, görme kaybı
>60 y, görme kaybı, temporal ağrı
BA, diplopi (6.sinir), papilödem
Ortostatik başağrısı, diplopi (6.sinir)

Başağrıları gözden kaynaklanabileceği gibi,
primer veya sekonder başağrıları da göz belirtileri vererek tanıda güçlük yaratabilirler. Erken
tanı ile gereksiz tetkiklerin yapılmasını önlemek
ve hastaların yaşam kalitesini artırmak mümkündür.
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TANIM

KLİNİK

Psikiyatrik bozukluklarda başağrılarına sık rastlanmaktadır, ancak yine de sadece başağrısı olarak isimlendirmek doğru değildir. Primer başağrısı mı? yoksa sekonder başağrısı mı?, yoksa her
ikisi birden mi? olduğu öncelikle belirlenmelidir.
Yeni başlayan veya anlamlı bir şekilde kötüleşen
ve şiddetlenen bir başağrısı ile psikiyatrik bozukluk arasında nedensel bir ilişki, yani sebepsonuç ilişkisi olabilir. Tanı, objektif tanısal biyobelirteçlerden daha çok, olguların öykülerinin
ve fizik muayenenin kişisel değerlendirmesine
dayanmaktadır.

12.1 Somatizasyon Bozukluğuna
Bağlı Olan Başağrısı

Psikiyatrik bozukluğa bağlı olan başağrısı yerine; psikolojik başağrıları, psikosomatik baş ağrıları fonksiyonal başağrıları gibi terminolojiler
de kullanılmaktadır.

1
2

Somatizasyon bozukluğu, tıbbi olarak açıklanamayan bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durumdur. Somatik bozukluğa bağlı
başağrısı olan olgularda, sadece başağrısı değil,
diğer kronik ağrılar fibromyalji de eşlik etmektedir. Ayrıca fibromyaljisi olan olgularda, kronik
yorgunluk, depresyon ve insomni sıklığı da artmaktadır.
Somatizasyon bozukluğu, stres yapan çoklu
semptomların ve bu semptomlara karşı verilen aşırı ve uygun olmayan yanıtların veya eşlik
eden sağlık endişelerinin kombinasyonu ile karakterizedir.

Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD – Algoloji Ünitesi
Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD – Algoloji Ünitesi
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Somatizasyon
bozukluklarına diğer
psikiyatrik bozukluklar eşlik
edebilir. Yapılan incelemeler
ve girişimler semptomları
artırabilir. Klinisyenler ne
yazık ki, genelde bu grup
başağrısını tedaviye yanıtsız
olarak değerlendirmektedir

Semptomlar gastrik ve/veya diğer intestinal problemleri ya da disfonksiyonları, baş dönmesini, yorgun ve düşük enerjili hissetmeyi ve
uyku sorunlarını içerir. Vücutlarında yanma hislerinin, sürekli yer değiştiren ağrılarının, dillerinde farklı tatların ve ara sıra giren krampların
olduğundan yakınırlar. Hastalar tipik olarak stres ve yüksek bir düzeyde
fonksiyonel bozukluk yaşarlar. Semptomlara tanı konmuş genel tıbbi
bozukluklar veya psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilir veya etmeyebilir. Tıbbi kaynakların yüksek düzeyde kullanımı söz konusu olabilir, bu
durum hastanın endişelerini nadiren giderir. Klinisyenin bakış açısından, bu hastaların çoğu tedavilere yanıtsız olarak görünürler. Yeni girişimler ya da yeni tedaviler mevcut semptomları artırma eğilimindedir,
yeni yan etkilere ve komplikasyonlara yol açabilir. Bazı hastalar tıbbi
değerlendirme ve tedavilerin yetersiz olduğunu düşünürler. Somatizasyon bozukluğu olan kişilerin psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının olduğu görülür.
Stres unsurlarının kişi tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntı kendini
somatik şikayetler olarak göstermektedir. Somatizasyon bozukluğu tek
başına olabileceği gibi diğer psikiyatrik bozukluklarla (depresyon, anksiyete bozukluğu) da birlikte görülmektedir. Depresif bozukluğu olan
bireylerde, somatik belirtilerin büyük çoğunluğunun anksiyeteye bağlı oluşmaktadır. Depresif bozukluğu olan olguların depresif bozukluğu
olmayan olgulara göre daha sık somatik belirti gösterme eğiliminde
oldukları gösterilmiştir. Somatik yakınmalar ve belirtilerle başvuran olgularda ‘’ilgi kaybı ve artık zevk alamama’’ depresyon tanısı koymaya
daha çok yardımcı olabilir.

12.2 Psikotik Bozukluğa Bağlı Gelişen Başağrısı
Algı, duygu, bilişsellik, düşünme ve davranış alanlarında farklı belirti ve
bulguları içerir. Bu belirtilerin ortaya çıkış şekli, hastalar arasında değişkenlik gösterir. Ruhsal durum muayenesinde hastaların görünümü
tamamen dağınık, çığlık atan, ajite bir tablodan obsesif biçimde titiz,
tamamen sessiz ve hareketsiz bir tabloya kadar geniş bir aralıkta olabilir. Bu iki kutup arasındaki hastalar konuşkan olabilir ve garip postürler
gösterebilir. Görünürde tetikleyen bir durum olmadan genellikle bir
varsanıya karşılık olarak huzursuz saldırgan hale gelebilir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, zamanla hastanın belirtileri değişir. Örneğin bir hasta zaman zaman varsanılara sahip olabilir,
sosyal durumlara uyumu değişkenlik gösterebilir veya hastalığın gidişi
sırasında gelip geçici duygudurum bozukluğu belirtileri görülebilir.
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Ancak hastalığın etkisi her zaman ciddidir ve genellikle uzun sürer.
Tanının konulabilmesi için belirtiler en az 6 ay devam etmeli ve şizoaffektif bozukluk veya duygudurum bozukluğu tanısı bulunmalıdır. Psikotik bozuklukta (şizofren, şizoaffektif bozukluk, kısa psikotik bozukluk,
tıbbi duruma bağlı gelişen psikotik bozukluk v.b.) görülen her bir bulgu
veya belirti, diğer psikiyatrik veya nörolojik hastalıklarda da görülebilir.
Tanı için en önemlisi hastanın öyküsüdür. Klinisyen hastayı değerlendirirken, hastanın eğitim düzeyi, entellektüel yeteneğini ve ait olduğu
kültürel –alt kültürel grupları da düşünülmelidir.

Psikotik bozuklukta
belirtilerin en az 6 aydan bu
yana devam ediyor olması
gerekmektedir.

Olgu Örneği
Hasta başına implante edilen ve başağrısına sebep olan bir cihazın olduğuna ya da aksinin reddedilemez bir şekilde kanıtlanmasına rağmen,
beyninde tümör olduğuna inanır.
Delüzyonlar, gerçeklilik hakkında doğru olmayan çıkarımlara dayanan yalancı sabit fikirlerdir. Aksi yönde güçlü kanıtların bulunmasına
rağmen sıkı bir şekilde sürdürülürler. Ciddi bir tıbbi sorunun olduğuna
ve böyle bir sorunun bulunmadığına dair tekrar tekrar kanıtların uygun
otoriter açıklamalar olmasına rağmen başağrısına sebep olduğuna dair
bir inancı kapsayabilir. Delüzyonun içeriği daha da tuhaf olabilir, örneğin hastanın başına bir ileticinin implante edildiği ve başağrısına sebep
olduğu şeklinde bir delüzyon olabilir.
Böyle bir hastada önce başağrısı (örneğin ICDH-3’ün birinci bölümünde sınıflandırılan primer başağrısı bozukluklarından birini) ve sonrasında gelişen başağrısı için delüzyonal bir açıklama geliştirdiği zaman
başağrısı primer bir başağrısı bozukluğu olarak kodlanmalı ve hastaya
psikiyatrik delüzyonal bozukluk, somatik tip tanısı konmalıdır.
Ayrıca başağrısı bozuklukları, depresif bozukluklar (tek bir epizod
olarak veya tekrarlayıcı majör depresif bozukluk ve dirençli depresif bozukluk), anksiyete bozuklukları (ayrılma anksiyetesi bozukluğu, panik
bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu)
ile travma ve stres ile ilişkili bozukluklar (reaktif bağlanma bozukluğu,
akut stres bozukluğu, post-travmatik stres bozukluğu ) gibi bir çok psikiyatrik bozukluklar ko-insidental olarak bir arada bulunabilir.

Migren ve gerilim başağrılı
hastalarda psikiyatrik
komorbidite çok yüksek
oranlarda saptanmaktadır.
Bu durum tedavide dirence
yol açmaktadır.

Çocuklarda ve ergenlerde, primer başağrısı bozuklukları (1. Migren, 2.2 Sık epizodik gerilim-tipi başağrısı ve özellikle 2.3 Kronik gerilim
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tipi başağrısı) psikiyatrik bozukluklarla sıklıkla
komorbid olarak görülür. Uyku bozuklukları,
post-travmatik stres bozukluğu (PTSD), sosyal
anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (ADHD), davranış
bozukluğu, öğrenme bozukluğu, enürezis, enkoprezis ve tik bozukluğu dikkatle aranmalı ve
bulunduğu zaman, pediatrik başağrısının prognozunda ve özürlülük yükündeki olumsuz yükleri göz önünde bulundurularak tedavi edilmelidir.

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR PRİMER BAŞAĞRILARI
Migren hastalarında; anksiyete bozukluğu 3-6
kat, panik bozukluk 3,7 kat, obsesif-kompulsif
bozukluk 5,1 kat, fobi en az 2,7 kat daha fazla
bulunmuştur. Ayrıca bipolar bozukluklarda ve
posttravmatik stres bozukluğunda migren atak
sıklığı ve şiddetinin fazla olduğu çalışmalarda
vurgulanmıştır. Migren görülme oranının, mani
dönemde %5, hipomani dönemde %14, depresyon döneminde ise %77 ye kadar arttığı gösterilmiştir. Migren hastalarında yorgunluk, anksiyete
konsantrasyon ve uyku bozuklukları ile yaygın
anksiyete bozuklukları sıklıkla eşlik etmektedir.
Depresyon varlığı migren ataklarını artırırken,
diğer yandan migren ataklarının fazla olması
depresyona hatta major depresyona eğilimi belirgin olarak artırmakta olup, hatta suisid girişimine de yol açan olgular da bildirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda migren ve gerilim tipi
başağrısı (GTBA) tanısı alan hastaların %78’ inde
psikiyatrik hastalık tanısı eş zamanlı konulmuş,
bunların % 57’ sinde depresyon, %11’ inde distimi görülmüştür. GTBA’sı psikososyal stres,
anksiyete, depresyon, deliryum ve konversiyon
bozukluğu ile birlikte görülebilir. Anksiyete ve
depresyonun varlığının yanısıra derecesinin yük-

538

sek olması ve eşlik eden nevrotizm bulguları da
psikiyatrik hastalıklarla ilişkili primer başağrısı
özellikle de GTBA sıklığını artırmaktadır. Aynı
zamanda psikiyatrik hastalıklarda bulunan öfke
duygusu da GTBA ile ilişkili bulunmuştur. Öfke
yaşama ve bastırma eğilimi GTBA’nın gelişmesine veya var olan GTBA’nın kronikleşmesine neden olmaktadır. Kliniğimiz tarafından GTBA ve
psikiyatrik hastalıklara yönelik yapılan çalışmamızda hem depresyon hem de anksiyete ölçek
skorları kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunurken, öfke kontrollerinin anlamlı olarak düşük olduğu görüldü. Kişilik değerlendirilmesinde
ise bu hastalarda nörotizm puanları daha yüksek
saptandı. Nevrotik olan kişilerin daha kaygılı, üzgün, karamsar, depresif olmaya eğilimlerinin olması ve somatosensoriyal duyarlılığın daha fazla
olmasından dolayı daha sık ağrı bildirme yönünde oldukları düşünüldü.
Somatizasyon bozukluğunda fibromyalji gibi
kronik ağrılar GTBA hastalık grubunda da sıktır.
Çalışmamızda; GTBA hastalarında myofasial ağrının sık olduğu ve myofasial ağrısı olan hastaların olmayanlara göre depresyon ve anksiyete
skorlarının da yüksek olduğu, bu durumunda
psikiyatrik hastalıklarla ilişkili GTBA sıklığını artırdığı, hatta dikkat ve bellek başta olmak üzere
kognitif testlerde bozulmaya neden olduğu görüldü.
Kanıtlar komorbid bir psikiyatrik bozukluğun,
migren ve GTBA nın sıklığını ve şiddetini arttırdığını ve/veya başağrısını tedaviye daha az yanıt
verir hale getirdiğini düşündürmektedir. Ayrıca
migren ataklarının fazla olması nedeni ile kronik
migrene eğilim artmakta, bunun yanı sıra kronik
günlük başağrısı ve aşırı analjezik kullanımı da
eşlik etmektedir. Psikiyatrik bozukluk varlığı da
kronik migrene dönüşüm riskini artırmaktadır.

Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Başağrısı

FİZYOPATOLOJİ
Maddeler halinde özetlersek,
a) Rastlantısaldır, diğer bozukluk ile nedensel olarak ilişkili biçimde
birincil başağrısının ağırlaşmasıdır.
b) Diğer bozukluk ile nedensel olarak ilişkili biçimde yeni bir başağrısını göstermektedir (psikiyatrik bozukluğa bağlı başağrısı) Yeni bir başağrısı ilk ortaya çıktığında; başağrısına neden olduğu bilinen bir başka
bozukluk ile yakın zamansal ilişki içerisinde ortaya çıkarsa veya bu bozukluk ile nedensellik ölçütlerini karşılarsa, bu yeni başağrısı nedensel
bozukluğa göre ikincil bir başağrısı olarak değerlendirilmektedir. Başağrısı birincil başağrısı (migren, gerilim tipi başağrısı, küme başağrısı veya
diğer otonomik baş ağrılarından biri) özelliklerini taşıyor olsa bile, bu
durum geçerliliğini korumaktadır.
c) Önceden var olan bir birincil başağrısı bu tür nedensel bozukluk
ile yakın zamansal ilişki içerisinde anlamlı şekilde kötüleştiğinde; (genellikle sıklık ve/veya şiddetin iki katı veya daha çok artması anlamına
gelir) hem birincil başağrısı tanısı hem de bozukluğun başağrısına neden olabileceğine ilişkin kanıtlar varsa, ikinci başağrısı tanısı konulmalıdır.
Yine ikincil başağrısı diyebilmek için; varsayılan nedensel bozukluk
ile yakın zamansal ilişki olmalı, nedensel bozukluğun kötüleşmesi olunca başağrısı da kötüleşmekte, nedensel bozukluğun düzelmesi ile de
başağrısı düzelmesi gerekmektedir.

Migren hastalarında
sadece anksiyete ve
depresyon birlikteliği
yoktur. Farklı birçok
psikiyatrik hastalıklarla
birlikte olabileceği aklımızda
olmalıdır.

Migrenin kronikleşmesinde
psikiyatrik hastalıkların rolü
büyüktür. Bir yandan da ilaç
aşırı kullanım başağrısına da
zemin hazırlamaktadır.

Gerilim tipi başağrısı olan
hastalarda eşlik eden
psikiyatrik hastalıkların
yanısıra myofasial ağrı
gibi kronik ağrılar, öfke
kontrol bozuklukları ve
kişilik bozuklukları da eşlik
etmektedir.

d) Bu iki durumun birinde nedensellik ilişkisi doğrulanamaz ve saptanamazsa, önceden var olan primer başağrısı ve psikiyatrik bozukluk
ayrı ayrı teşhis edilir. Bununla birlikte, epidemiyolojik veriler; başağrısının ve psikiyatrik bozuklukların ko-insidental olması beklenenden daha
sık bir şekilde birlikte bulunduklarını göstermektedir. Sık rastlanan altta
yatan faktörler her iki tip bozukluğa sebep olabilir ya da yatkınlık oluşturabilir.
Sonuç olarak; psikiyatrik bozukluk, başağrısının ortaya çıkmasına
neden olabilir. Eğer psikiyatrik bozukluğa bağlı başağrısı olursa, psikiyatrik hastalığın diğer belirtileri de sıklıkla eşlik etmektedir. Başağrısı
da psikiyatrik bozukluğun ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir.
Başağrısı ve psikiyatrik bozukluğun birlikte görülmesinde ortak etiyolojik faktörler (genetik faktörler, nörotransmitter veya diğer biyolojik
anormallikler) söz konusudur.
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SINIFLAMA
ICHD 3 KRİTERLERİ
12.1. Somatizasyon bozukluğuna
bağlı gelişen başağrısı
A.C kriterine uyan her türlü başağrısı.
B. Aşağıdakilerin her ikisiyle karakterize olan
somatizasyon bozukluğuyla konan tanı:
B.1 Otuz yaşından önce başlayan, bilinen bir
tıbbi durum ile tam olarak açıklanamayan ya da
ilişkili bir tıbbi sorun olduğu zaman fizik muayene veya laboratuar bulguları ile açıklanamayan
çoklu fiziksel semptomlar öyküsü
B.2 Bozukluğun seyri sırasında aşağıdakilerin
hepsi:
B.2.1 Farklı yerlere veya işlevlere ait en az 4
ağrı semptomu (örneğin baştan, göğüsten, sırttan, karından, eklemlerden, ekstremitelerden
ve/veya rektumdan, ve/veya menstruasyondan,
cinsel ilişkiden ve/veya ürinasyondan)
B.2.2 Ağrı dışında en az 2 gastrointestinal
semptom (örneğin bulantı, şişkinlik, gebelik dışında kusma, diyare ve/veya çeşitli gıdalara karşı
intolerans)
B.2.3 Ağrı dışında en az 1 cinsel semptom
(örneğin cinsel duyarsızlık, erektil veya ejekulatör disfonksiyon, düzensiz menstrüasyonlar, aşırı menstrüel kanama ve/veya gebelik esnasında
kusma)
B.2.4 Ağrıyla sınırlı olmayan en az 1 psödo-nörolojik semptom (örneğin bozulmuş koordinasyon ya da denge gibi konversiyon semptomları, paralizi veya lokalize güçsüzlük, yutma
zorluğu veya boğazda yumru hissi, afoni, idrar
retansiyonu, halüsinasyonlar, dokunma veya
ağrı duyusu kaybı, çift görme, körlük, sağırlık,
nöbetler, amnezi ve/veya bayılma haricinde bilinç kaybı gibi dissosiyasyon semptomları)
Aşağıdakilerin en az biriyle gösterilmiş nedensellik kanıtları:
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C.1 Başağrısı, somatizasyon bozukluğuna
bağlı olan diğer somatik semptomların gelişmesine paralel bir şekilde gelişmiş veya anlamlı bir
şekilde kötüleşmiştir.
C.2 Sabit zamanda ya da zaman içinde, somatizasyon bozukluğuna bağlı olan diğer somatik
semptomların dalgalanmasına paralel bir şekilde remisyonla seyreden başağrısı.
C.3 Somatizasyon bozukluğuna bağlı olan ve
diğer somatik semptomların remisyonuna paralel bir şekilde geçen başağrısı.
D. Başka bir ICDH-3 Tanısı ile daha iyi bir şekilde açıklanamayan başağrısı,

12.2. Psikotik bozukluğa bağlı
gelişen başağrısı
A.C kriterine uyan her türlü başağrısı
B. İçeriği başağrısını açıklayan bir mekanizmayı içeren bir delüzyonun varlığı/bulunması
C. Aşağıdakilerden biriyle veya her ikisiyle
birden gösterilen nedensellik:
C.1 Başağrısı delüzyonun başlamasından
sonra başlamıştır veya delüzyonun tanısına yol
açmıştır.
C.2 Başağrısı delüzyonun geçmesinden sonra
geçmiştir.
D. Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi bir şekilde açıklanamayan başağrısı.

AYIRICI TANI
1.Auralı-aurasız migren atakları
2.Kronik migren
3.Kronik günlük başağrısı
4.Aşırı analjezik kullanımı da eşlik etmektedir.

TEDAVİ
Psikiyatrik hastalık tanısı varlığında başağrısı tedavisinin yönetimi karmaşık hale gelebilir. Prognozu olumsuz olarak etkileyebilir. Mevcut psikiyatrik tanıya göre özel tedavi planı yapılmalıdır
Başağrısına eşlik eden tanı varlığında mümkün

Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Başağrısı

olduğu kadar her iki hastalığa yönelik tedavi seçeneği uygulanmalıdır
Kullanılacak psikofarmakolojik ilaçların olası başağrısına yan etkisi veya
başağrısı ilaçlarının da psikiyatrik yan etkilerine özellikle dikkat edilmelidir.

12-1. Somatizasyon Bozukluğuna Bağlı Olan
Başağrısı -Tedavisi
a) Burada amaç; öncelikle nöroloğun farkındalığının olması, ayrıca
somatizasyon bozukluğunu tedavi etmek için psikiyatrist ile işbirliği içerinde olmasıdır.
b) Başağrısına yönelik tedavi öncelikle semptomatik tedavi şeklindedir.(Tablo 1)
c) Özellikle somatizasyon bozukluğu olan olgularda ağrıyı azaltma
imkanı olmayabileceği için tedavi yaklaşımı rehabilitasyona yönelik olmalıdır. Klinisyenler, tedavinin erken dönemlerinde psikolojik etkenler
konusunu tartışmalıdır.
d) Bilişsel davranışsal terapi, eşlik eden psikiyatrik hastalıklar kişilik
değişiklikleri ve anksiyeteyi gidermekte de faydalıdır. Kişilerin yaşadıkları semptomlarla ilgili negatif düşünceleri belirlenir ve bunların olumlu
düşüncelerle değiştirmesi amaçlanır.

Tedavide, psikososyal
girişimler ilaç tedavisi ile
bütüncül uygulanmalıdır.

12-2. Psikotik Bozukluğa Bağlı Gelişen Başağrısı
-Tedavisi
Farmakolojik ajanlar varsayılan kimyasal dengesizlikleri tedavi etmek
için kullanılırken, farmakoloji dışı yaklaşımlarla biyolojik olmayan sorunlar ele alınmalıdır. Psikososyal girişimler ilaç tedavisiyle dikkatlice
bütünleştirilmelidir ve desteklenmelidir. Şizofreni hastaları tek başına
uygulanan bir tedaviye göre, antipsikotik ilaçlarla psikososyal tedavilerin kombine edildiği tedavilerden daha fazla yarar görmektedir.
a.Burada amaç; öncelikle nöroloğun farkındalığını artırmak, psikotik bozukluğu tedavi etmek, ve psikiyatrist ile işbirliği içerinde olmaktır.
Nöroloğun görevi, başağrısının tedavisini öncelikle semptomatik şekilde sağlamaktır. (Tablo 1) Klinisyenlerin psikoza bağlı gelişen ajitasyonla
mücadelede antipsikotikler ve benzodizepinler yer almaktadır. Oldukça ajite hastalarda, antipsikotiklerin kas içi uygulanması daha hızlı etki
etmesini sağlar. Haloperidol (Haldol®) flufenazin (prolixin®, permitil®)
olanzapin (Zyprexa®) veya ziprasidon (Geodon®) gibi antipsikotiklerin
aşırı sedasyon yapmadan sakinleştirici özellikleri mevcuttur. Haloperidol veya flufenazin gibi ilaçlar ekstrapiramidal (distoni ve akatizi) yan
etkilere neden olmazlar, bu yüzden daha avantajlıdırlar. Kas içi enjeksiyona alternatif olarak, olanzapinin hızlı çözünen oral formu (Zydis®)
yararlı olabilir.
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Bu hastalara multidisipliner
yaklaşım en doğru
yaklaşımdır.

b.Bilişsel davranışçı terapi, bireysel psikoterapi, diyalektik davranış
terapisi, uğraş terapisi, sanat terapisi, psikososyal terapiler, sosyal beceri eğitimi, aile yönelimli terapiler psikiyatride kullanılan diğer tedavi
yöntemlerindendir.

PSIKIYATRIK HASTALIKLARDA AĞRIYA GENEL
YAKLAŞIM
Multidisipliner yaklaşım hem medikal hem de davranışsal tedaviden
oluşmaktadır. Multidisipliner yaklaşım sonrasında başağrısı sıklığının ve
psikiyatrik yakınmalarının en azından % 50 kadar azaldığı çalışmalarda
gösterilmiştir.
a.Ağrısının ciddiye alındığının hastaya ifade edilmesi gerekir. Psikolojik mekanizmalarla tartışmalara ve inatlaşmalara girilmemeli, ikna
edilmeye çalışılmalıdır. Erken yüzleştirme yöntemi yararlı bir yöntem
değildir.
b.En az bir hafta süreyle bir günlük tutturulup ağrı davranışının pekiştirilme tarzı ve çevreden etkileniş biçimi anlaşılmalıdır; bu konuda
hasta yakınlarından da bilgi alınmalıdır.
c. Semptomlardan bahsetmek işe gitmemek veya sosyal sorumluluklarından kaçınmak gibi ağn davranışları yerine; işe gitmek, yataktan
çıkmak ve gereksiz ilaç almamak gibi sağlıklı davranışlar ödüllendirilmeli, pekiştirilmelidir.
d.Genellikle de alınmakta olan gereksiz bütün ilaçlar kesilmelidir.
Ailenin ve çevrenin ağrı davranışı pekiştirici yaklaşımları engellenmeli,
sağlıklı davranışı ödüllendirici tavır almaları sağlanmalıdır.
e. Analjezik ilaçlar ağrı bozukluklu hastaların çoğunda genellikle yararlı olmaz. Analjezik vermek gerekiyorsa asla alışkanlık yapıcı ajanlar
tercih edilmemelidir; salisilatlar ve benzerleri en iyisidir. Madde kötüye
kullanımı ve bağımlılığı, uzun süre analjezik tedavisi alan hastalar için
sıklıkla en büyük sorunlardandır.

Diğer Terapiler
1) Biyogeribildirim (biofeedback): Ağrı bozukluğunun tedavisinde,
özellikle migren ağrısı, miyofasiyal ağrı ve gerilim baş ağrıları gibi kas
gerilimi durumlarında yararlı olabilir.
2) Hipnoz, transkutanöz sinir uyarılması, tetik nokta enjeksiyonları
ve arka kolon uyarılması
3) Sinir blokaj yöntemleri
4)Psikoterapi: Psikodinamik psikoterapinin ağrı bozukluğu olan hastalarda yararlı olabileceği gösterilmiştir. İlk adım acısı ile empati kurarak, sağlam bir teropatik işbirliği geliştirmektir. Klinisyenler kaynağının
çoğunlukla intrapsişik olduğunu anlasalar bile ağrının gerçekliğini kabul
542

Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Başağrısı

etmelidirler. Bilişsel terapi olumsuz düşünceleri
değiştirmek ve olumlu davranışları geliştirmek
için kullanılır.

yapılır. Psikoterapinin yanı sıra gevşeme-relaksasyon egzersizleri de önerilmektedir. Tedaviye
dirençli olan olgular özel ünitelerde tedaviye
alınmalı ve yoğun, kombine multidisipliner tedavi programı uygulanmalıdır

5) Ağrı Kontrol Programları
a) Bazen hastaları olağan ortamlarından
uzaklaştırıp kapsamlı bir ayaktan veya yatarak
ağrı kontrol programı veya kliniğine yerleştirmek
gerekli olabilir. Analjezik ve hipnotiklere bağımlı
olanlar detoksifiye edilir. Multidisipliner ağrı bilimleri bilişsel davranışçı, grup terapileri, fiziksel
terapi ve egzersiz gibi birçok tedavi yöntemi kullanılır

Ayrıca migren, GTBA psikiyatrik hastalıklar
birlikteliği olan hastaların tedavisi Tablo 1 ve
Tablo 2’de özetlenmiştir. İlaç aşırı kullanımı da
önlenmelidir. Fiziksel egzersiz, gevşeme egzersizleri, yoga, bilişsel kognitif davranışçı terapi uygulanan diğer tedaviler arasındadır. Ayrıca hem
anksiyetesi olan hem de migren atak sıklığı ve
şiddeti fazla olan hastalarda farklı bir grup olan
Beta bloker ilaçlar (propranolol -Dideral®) tercih
edilmelidir.

b) Kognitif-davranışcı terapiler grup ve aile
terapisi, bazı hastalarda bireysel psikoterapi

TABLO 1. ATAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
ATAK TEDAVİSİ
İbuprofen
Flurbiprofen
Parasetamol
Parasetamol+ kafein
Ketoprofen
Asetilsalisilik asit
Naproksen
Diklofenak
Deksketoprofen

DOZ
200-800mg (10-15mg)
1000mg (15 mg/kg)

YAN ETKİLER
Gastrointestinal yan etkiler,
Karaciğer toksisitesi

25 mg
500-1000mg
375-1000mg
12,5-100mg
25-75 mg

TABLO 2. PROFİLAKSİDE KULLANILAN İLAÇLAR
ETKEN
MADDE
Amitriptilin

KULLANIM
ALANLARI
M.Depresyon,
Ağrı kontrolü
Başağrısı
profilaksi

Nörotransmitter
Histamin
Serotonin
Antikolinerjik
Adrenerjik blokaj
(alfa 1 ve beta)

METABOLİZMA
YERİ
Karaciğer

DOZLAR

YAN ETKİLER

10-75mg Ağız kuruluğu,
Konstipasyon
Çarpıntı, Görme
bulanıklığı
Kilo alma, Unutkanlık
Ortostatik hipotansiyon
KONTRAENDİKASYON
(KE) :
AV blok ,İskemik Kalp
Hastalığı, İleus, Dar
açılı glokom, Prostat
hipertrofisi, Nöbet
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TABLO 2. DEVAMI
ETKEN
MADDE
Venlafaksin

KULLANIM
ALANLARI
M.Depresyon,
Ağrı kontrolü
Başağrısı
profilaksi

Nörotransmitter

Mirtazapin

M.Depresyon,
Ağrı kontrolü
Başağrısı
profilaksi

Serotonin
Noradrenalin
Alfa 2 antagonisti

Noradrenalin
Serotonin

Klomipramin Ağrı kontrolü
Serotonin
Başağrısı
Noradrenalin
profilaksi
Anti-obsesyonel
Maprotilin
Ağrı kontrolü
Noradrenalin
Başağrısı
profilaksi

Fluoksetin
Sertralin
Paroksetin

Karaciğer

Karaciğer

Karaciğer

DOZLAR

GIS yan etkileri
İştahsızlık, Ağız
kuruluğu
Uykusuzluk, Sersemlik
Hipertansiyon, Ritm
Bozukluğu
15-45mg Kilo alma
Uyuklama, sedasyon
Mani
Nöbet
Ortostatik hipotansiyon
75Amitriptiline benzer
150mg
KE: Amitriptiline benzer

75-150
mg

SEROTONİN GERİ ALIM İNHİBİTÖRLERİ
20-40 mg
Serotonin
Karaciğer
100-150
mg
20-40 mg
20 -40mg

Essitalopram

10-20 mg

Valproat

Antiepileptik
Ağrı sendromları
Migren
profilaksisi
Antiepileptik
Duygudurum
Düzenleyici
Migren
profilaksisi

GABA

GABA

ANTİEPİLEPTİKLER
Böbrek

Karaciğer

YAN ETKİLER

75-225
mg

Sitalopram

Topiramat
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Duygudurum
düzenleyici
Ağrı algısını
düzenleme

METABOLİZMA
YERİ
Karaciğer

Baş dönmesi
Nöbet
Ataksi
Sedasyon
Deri döküntüsü
KE: Amitriptiline benzer
Sinirlilik, Uykusuzluk
Bulantı, Kusma
İştahsızlık, Diyare
Ağız kuruluğu
Tremor
Başdönmesi
Not:
Serotonin Sendromu
(Sertralin)
Açısından dikkat!

100-400
mg

Parestezi,Kilo kaybı
Uyuklama,Baş dönmesi
Bellek bozukluğu

10002000mg

Sedasyon ,Tremor
Karaciğer yetmezliği
Trombositopeni,
Pankreatit
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Psikiyatrik Hastalıklara bağlı
olan başağrısı

Yeni başlayan
başağrısı

ZAMANSAL İLİŞKİ MEVCUTSA

Migren
GTBA
Şiddet ve/veya
sıklığı 2 kat veya
daha fazla artmışsa

+

Psikiyatrik Hastalıklara bağlı
olan başağrısı

Psikiyatrik
Hastalıklar

(İKİNCİL BAŞAĞRISI)

1) Migren veya GTBA
Migren
GTBA

Psikiyatrik
Hastalıklar

AYRI AYRI DEĞERLENDİR
2) Psikiyatrik Hastalıklar

ZAMANSAL İLİŞKİ VEYA KÖTÜLEŞME YOK

Bu bozukluklara ve diğer 2 psikiyatrik bozukluk ( 12-1 ve 12-2) dışındaki diğer bütün psikiyatrik bozukluklara bağlı gelişen başağrısı kriterleri,
Appendix’te sunulmuştur. Appendix’teki hastalıklarla ilişkili baş ağrıları için çalışmalar henüz
sonlandırılmamıştır. Çalışmaların sonlandırılması için, bu nedensellik ilişkilerinin altında yatan

mekanizmaların daha ileri incelenmesi, araştırılması gereklidir.
A12.3 Depresyona sekonder gelişen başağrısı
A12.4 Ayrılma anksiyetesine bağlı başağrısı
A12.5 Panik bozukluğa bağlı başağrısı
A12.6 Fobi bozukluğuna bağlı başağrısı
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A12.7 Sosyal anksiyete bozukluğuna (sosyal
fobiye) bağlı başağrısı
A12.8 Yaygın anksiyete bozukluğuna bağlı başağrısı
A12.9 Posttravmatik stres bozukluğuna bağlı
başağrısı gelişmektedir.
Appendikste yer alan 7 maddede belirtilen
başağrısının ortak özelliği, maddede belirtilen
psikiyatrik hastalık döneminde sadece başağrısının olması diğer zamanlarda başağrısının olmamasıdır.
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Ağrılı Kraniyal
Nöropatiler ve
Diğer Yüz Ağrıları
Mehmet ÖZMENOĞLU1
Hilal HOROZOĞU2

40.a Kraniyal Nevraljiler
GIRIŞ
Kranial nevraljiler, bir kranial sinirin dağılım alanında ortaya çıkan, paroksismal ağrı ile karakterize klinik tablolardır. Nöropatik ağrı grubu içerisinde yer alırlar. Nevraljiler kısa süreli, sıklıkla
tetiklenebilen, delici, bıçak saplanır gibi, elektrik
şokuna benzer keskin ağrıyı tanımlamak için kullanılır. Hastaların yaşam kalitesini etkileyen ağrılı
bir klinik tablodur. Hemen hemen hepsi primer
(idyopatik) ve sekonder (semptomatik) olarak
iki gruba ayrılırlar. Sekonder sebepler içerisinde

1
2

strüktürel, inflamatuar ve enfeksiyöz nedenleri
ekarte etmek gerekir. Etyolojik nedensel yaklaşım hem tedavi, hem de tetkik açısından önemlidir. Dikkatli öykü alma, fizik ve nörolojik muayene ve diyagnostik testler, altta yatan patolojiyi
aydınlatmada önemlidir. Kranial nevraljiler antiepileptik tedaviye ve girişimsel tedavilere iyi
cevap verirler. Beyin MRI ve MR-anjiyografi veya
BT-anjiyografi, nörovasküler ve sekonder patolojiyi aydınlatmada ilk tercih edilecek tetkiklerdir.

Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Uzm. Dr., Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
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Tablo 1: Başağrısı klasifikasyonu, IHS-ICHD-3 .

Bölüm 1: Birincil başağrıları (primer başağrıları)
1. Migren
2. Gerilim Tipi Başağrısı
3. Trigeminal otonomik sefaljiler
4. Diğer birincil başağrısı bozuklukları
Bölüm 2: İkincil başağrıları (sekonder başağrıları)
5. Baş ve/veya boyun travma veya hasarına bağlanan başağrısı
6. Kraniyal veya servikal damarsal bozukluğa bağlanan başağrısı
7. Damarsal olmayan kafaiçi bozukluğuna bağlanan başağrısı
8. Bir maddeye veya bunun kesilmesine bağlanan başağrısı
9. Enfeksiyona bağlanan başağrısı
10. Homoeostazis bozukluğuna bağlanan başağrısı
11. Kanium, boyun, gözler, kulaklar, burun,sinüsler,dişler,ağız veya diğer yüz
veya boyun
yapısına bağlanan başağrısı veya yüz ağrısı
12. Psikiyatrik bozukluğa bağlanan başağrısı
Bölüm 3: Ağrılı kraniyal nöropatiler ve diğer yüz ağrısı
13. Ağrılı kraniyal nöropatiler ve diğer yüz ağrıları
14. Diğer başağrısı bozuklukları

Tablo 2. IHS- ICHD-3 sınıflaması . Cephalalgia 2018; 38: 1–211.

Sık görülen kraniyal
nevraljiler;Trigemial
nevralji,glossofaringeal
nevralji ve oksipital
nevraljilerdir
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13. Ağrılı kranial nöropatiler ve diğer yüz ağrıları
13.1.1 Trigeminal nevralji (TN)
13.1.1.1 Klasik trigeminal nevralji
13.1.1.2 Sekonder trigeminal nevralji
13.1.1.3 İdyopatik trigeminal nevralji
13.1.2 Ağrılı trigeminal nöropati
13.1.2.1 Herpes Zostere bağlı
13.1.2.2 Trigeminal post- herpetik nevralj
13.1.2.3 Ağrılı post-travmatik trigeminal nöropati
13.1.2.4 Diğer hastalıklara bağlı ağrılı trigeminal nöropati
13.1.2.5 İdyopatik ağrılı trigeminal nöropati
13.2 Glossofaringeal nevralji
13.3 Nervus intermedius nevraljisi (facial sinir)
13.4 Oksipital nevralji
13.5 Boyun-dil sendromu
13.6 Ağrılı optik nevrit
13.7 İskemik oküler motor sinir paralizine bağlı başağrısı
13.8 Tolosa-Hunt Sendromu
13.9 Paratrigeminal okülosempatetik (Raeder’s) sendrom
13.10 Tekrarlayıcı ağrılı oftalmoplejik nöropati
13.10 Yanan ağız sendromu
13.11 Israrlı idyopatik yüz ağrısı
13.12 Santral nöropatik ağrı
13.12.1 MS’e bağlı santral nöropatik ağrı
13.12.2 İnme sonrası santral ağrı

Ağrılı Kraniyal Nöropatiler ve Diğer Yüz Ağrıları

Kranial nevraljiler içersinde en sık görüleni trigeminal nevralji, glossofaringeal nevralji, oksipital nevraljidir.
Trigeminal nevralji (TN) alt klasifikasyonda yeni sınıflama önerisi
olup henüz bu alanda test edilmemiştir. Bu klasifikasyonda idyopatik
TN, klasik TN ve sekonder TN olarak gruplandırılmıştır. Kişisel görüşüm,
böyle bir sınıflamanın karışıklığa neden olabileceğidir. Eski klasifikasyonun kullanımının daha kolay ve pratik olduğunu belirtmek isterim.
Ayrıca her nörovasküler kontaklı trigeminal giriş zonu bulgulu hastada
trigeminal nevralji görülmemektedir.
TN Yeni sınıflandırma

TN yeni sınıflama önerisi
henüz bu alanda test
edilmemiştir

1- İdyopatik TN : TN yi açıklayabilecek tanısal testlerde bulgu yok
2- Klasik TN: MR da veya ameliyat esnasında trigeminal sinir kökünün
morfolojik değişiklikleriyle birlikte vasküler kompresyonun gösterilmesi
3- Sekonder TN: MR da veya diğer tanı testleriyle nevraljiye neden olduğu
bilinen altta yatan lezyonun gösterilmesi (örneğin tümör, arteryovenöz
malformasyon, MS plağı vs)

TRİGEMİNAL NEVRALJİ (TN)
En sık görülen kranial nevralji türüdür. Tic doluloureux, Trifacial Neuralgia, Fothergil hastalığı olarak da bilinir. Trigeminal sinirin duyusal
dağılım alnında (V1, V2, V3) ortaya çıkan, çok şiddetli, şimşekvari, çok
kısa süreli ( 2sn-2dk arasında) ağrı paroksizmleri ile karakterize bir klinik tablodur. Klasik (idyopatik ) ve semptomatik (%15) olmak üzere iki
gruba ayrılır. Klasik TN, tipik ve atipik pretrigeminal evre olarak sınıflanır. Pretrigeminal evre hastaların çoğunda vardır ve kısa süreli olup
gelip geçici ataklar tarzında olabilir. Atak sonrasında bazen ilgili sinirin
dağılım alanında duyusal nöropatik özellikler veya etkilenen sinir dağılım alanında eşlik eden orta şiddette sürekli ağrı olabilir. Ağrı tek taraflı olup, nadiren çift taraflıdır (%4). Çift taraflı TN Multiple Skleroz(MS)
hastalarında tanımlanmıştır.

En sık görülen kraniyal
nevraljidir.Başlangıç küçük
ağrı paroksizmleri ile
başlayabilir.

Sağ taraf tutulumu daha fazladır. Hastaların %70’inde 45 yaş sonrasında ortaya çıkar ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Ortalama başlangıç yaşı 53-57’dir. Genç yaşta ortaya çıkarsa MS açısından ve sekonder patolojiler açısından hasta değerlendirilmelidir. Kadın/Erkek oranı
2/1’dir. Yaşam boyu prevalansı % 0.3, yıllık insidansı 4.3-27/100.000 civarındadır. En sık(%17,7) tutulan sinir dalı maksiller (V2) dalıdır; mandibuler (V3) dalı ikinci sıklıkta tutulur (%14.6 ). V1+V2 tutulumu sık görülür ve %35.4 oranındadır. Oftalmik dal (V1) tutulumu nadirdir (%2.8) ve
bu hastalarda sekonder bir patoloji (MS, kitle, kavernöz sinüs patolojisi
vs) araştırmak gerekir.
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Tarihçe

Karbamazepin TN tedavisine
1962 yılında girmiştir

TN ilk tanımlamaları, MS 2. yüzyılda Kapadokya Aretaeus tarafından
yazılmıştır. Spazmın ve yüz ifadesinin bozulmasının yaşandığı bir acıya
gönderme yapmıştır. 11. yüzyılda bir Arap doktor olan Jujani, yazılarında spazm ve kaygıya neden olan tek taraflı yüz ağrısından bahsetmiştir.
İlginç olarak, ağrının nedeninin “arterin sinire yakınlığı” olduğunu öne
sürmüştür. Trigeminal nevraljinin ilk tam ifadesi, 1773’de John Fothergill’in Londra Tıp Derneği’ne bir makale sunmasıyla yayınlandı. Tek taraflı yüz ağrılı paroksizmleri, yemek yeme veya konuşma ile uyarılan,
aniden başlayıp biten ve anksiyete ile ilişkili bu durumu “klasik trigeminal nevralji” olarak tanımladı. Nicolaus André benzer bir durumu tanımlamak için “tic douloureux” terimini kullanmıştı. Trifacial Neuralgia,
Fothergil hastalığı gibi isimlendirmeleri de vardır. 18. ve 19. yüzyıllarda Pujol, Chapman ve Tiffany tarafından yapılan gözlemler, trigeminal
nevraljiyi diğer genel yüz ağrılarından ayırt etmeye yardımcı oldu. 1900
yılına kadar herhangi bir tedavi yaklaşımı görülmezse de,H.W. Cushing
cerrahi teknikler ile tedavi yaklaşımları uygulamıştır. 1925’te vasküler
dekompresyon ve bundan 50 yıl sonra da mikrovasküler dekompresyon tekniği uygulanımı yaygın olarak yapılmaya başlanmıştır. Fenitoin,
1942’de Bergouignan’ın keşfinden sonra paroksismal ağrı ataklarını önlemede kullanıldı. 20. yüzyılın başlarında, Oppenheim multipl skleroz
ve trigeminal nevralji arasındaki ilişkiyi bildirdi. 1962’de Blom tarafından, hala trigeminal nevralji tedavisinde altın standart olan karbamazepin kullanılmış ve günümüzde de ilk seçenek ilaç olarak yer almaktadır.

Anatomi
Trigeminal sinirin 3 dalı beyin sapından çıktıktan sonra Gasser ganglionunu (semilunar ganglion) kafa kaidesinde oluşturur, kafa kaidesinde
Meckel oyuğunda yerleşmiş olup 3 dala ayrılır; Kavernöz sinüsten geçer, karotid arterle yakın komşuluğu vardır; oftalmik dalı fissura orbitalis superiordan, maksiller dalı foramen rotundum’dan ve mandibuler dal (tedavide girişimsel tekniklerin uygulandığı) foramen ovale’den
geçerek yüze dağılır. Duyusal algılar(ağrı,ısı) aynı tarafta C2-C4 servikal
düzeye kadar iner (spinal parça) ve proprioseptif lifler ponsa girerek
ponto-mesensefalik kısmı oluşturur. Kranial sinirler içerisinde en kompleks yapıya sahip sinirdir.
Klinikte ağrının ortaya çıktığı yüz tarafında duyusal uyarılarla tetiklenen “tetik noktaları “ vardır. Bunlar daha çok ağız köşesi, burun kanatları , göz kapağı bölgesindedir. Buraların uyarılmasıyla (dokunmakla
vs) ağrı paroksizmleri ortaya çıkar. Yüz yıkama, konuşma, çiğneme, diş
fırçalama ile ağrı paroksizmleri başlayabilir. Bu nedenle hastalar traş
olmaz, yemek yemezler, araba kullanırken camı açmazlar. Ağrı çok
şiddetli olduğunda, genellikle etkilenen taraftaki yüz kaslarının kasıl550
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masına neden olur (tic douloureux) , bu esnada
bazı hastalarda davranışsal ağrılı tarafa dönüşte
gözlenebilir. Bu çoğu hastada dikkatten kaçan bir

davranış paternidir. Ağrılı bir paroksizmi takiben,
genellikle ağrının tetiklenemediği bir refrakter
dönem vardır. Bu TN ayırıcı tanısında değerlidir.

Tablo 3. TN tanı kriterleri (ICHD-3,2018)
Yüzde tek taraflı,trigeminal sinirin bir veya daha fazla dağılım alanında, tekrarlayan ağrı paroksizmleri
Trigeminal sinir dışına yayılmayan, B ve C kriterlerini karşılayan
Ağrının aşağıda belirtilen karakteristikleri içermesi;
1-Bir saniyeden iki dakikaya kadar sürebilen
2-Şiddetli yoğunlukta
3-Elektrik çarpması benzeri, bıçak saplanır gibi veya keskin karakterde
Etkilenen trigeminal dağılım alanında zararsız dış uyarılarla tetiklenebilmesi
Başka bir ICHD-3 tanı kriterleriyle açıklanamaması
(ICHD-3.Cephalalgia 2018;38:1-211)

Ağrının en sık görülen iki dağılım alanı vardır:
1) ağız-kulak zonu (%60 hastada), 2) Burun-göz zonu (%30).
TN bazı hastalarda pretrigeminal evre adı
verilen küçük ağrı paroksizmleri ile başlayabilir.
Hastalar tekrarlayıcı veya kronik forma dönüşebilirler. Hastaların çok azında remisyon izlenir.
Erken dönem, etkin tedavi başlanması remisyon
periyodunu uzatır ve ekseserbasyonları önler,
geç döneme ve dirençli evreye geçişi engelleyebilir. %50 hastada remisyon periyodu 6 ay veya
daha fazladır. Sekiz-oniki haftalık bir tedavi sonrasında, tedaviye yanıta göre, remisyon sağlanmış ise ilaç azaltımı ve kademeli ilaç kesimi seçilmiş hastalarda düşünülebilir. Rekürrens olursa
çoğunlukla yine aynı tarafta ortaya çıkar. İlaç kesimi çoğu hastada yapılamaz ama böyle bir olasılık varsa düşünülebilir bir seçenek olarak akla
gelmelidir.

Fizyopatoloji
İdyopatik TN de etyoloji hala tartışmalıdır. Patogenezinde efaptik geçiş (demyelinli liflerin
miyelinsiz liflerle komşuluğu sonrası olan uyarı
algı yanılsaması); trigeminal ganglionun uyarıl-

ması (nörojenik vasodilatasyon); beyin sapında
epileptojenik bir foküsün varlığı (santral orijin)
ve en sık görülen ve tedavide bir seçenek olarak kullanılan tortuöz veya ektazik posterior
grup serebral arterlerin-çoğunlukla superior
serebellar arter (%55-88)- (nadir olarak ven)
sinire basısı sonrası oluşan demyelinizasyon/
remyelinizasyon periyodu ve dejeneratif hipermyelinizasyondur. Voltaj kapılı sodyum kanalları
(VGSC’ler), trigeminal afferentlerde ektopik aktivitenin oluşumunda çok önemli bir rol oynar.
Nav1.3 ün upregülasyonu ve Nav 1.7 nin downregülasyonu gösterilmiştir. Bunu destekleyen
klinik çalışmalar vardır. Bir TN hastasında SCN8A
geninde (Nav1.6’yı kodlayan) bir mutasyon olduğuna dair kanıt vardır. Bu nedenle, VGSC’ler
TN’de ağrı kontrolü için ana hedef olarak kabul
edilmiştir.

Nörolojik Muayene
TN’li bir hastada nörolojik muayene önemlidir.
Trigeminal sinirin duyusal muayenesi, motor
muayene (çiğneme kaslarının motor muayenesi)
ve özellikle kornea refleksi muayenesi (pamuk
veya göz damlası testi ile) yapılmalıdır. Kornea
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Trigeminal sinir duyu ve
motor muayenesi sekonder
patolojiyi ekarte etme
açısından önemlidir

Beyin MRI ve MRI anjiografi
(3D-TOF MRI) tetkiki her
hastadan istenmelidir

refleksi asimetrisi sekonder trigeminal nevraljili hastalarda belirgin bir
özelliktir. Bilateral kornea duyu muayenesinde, göz kırpma (7.kraniyal
sinir) reaksiyonunu değil kornea duyusunun muayene edildiğini akılda
tutmak gerekmektedir.

Tanı klinik özelliklerle konur. Nörogörüntüleme, özellikle 3.0 Tesla
MRI (+kontrast )/ MRI anjiografi (3D-TOF-MRA) klinikte çoğu şeyi ekarte eder. TN’li hastalarda, ilgili sinir komşuluğu (7. ve 8. kranial sinir)
nedeniyle detaylı beyin sapı ince kesit alınması istenmelidir. Beyin MRI
çekiminde, 3.0 Tesla cihazlar vasküler ilişkiyi göstermede; 1.5 Tesla’lık
cihazlar ise yer kaplayıcı lezyon veya MS ayırıcı tanısında faydalıdır.
Nörofizyolojik tetkikler içerisinde blink refleks ölçümü önemlidir, diğer
çene refleksi çalışmaları yararlı olabilir. Ama ilk tercih edilecek tetkik
beyin MRI olmalıdır. Özellikle dirençli hastalarda olmak üzere her hastada, mutlaka, muhtemel dental patoloji açısından diş muayenesi ve
ortopantografik tetkik (diş ve çene için özel X-ray tetkiki) gerekebilir.

Tedaviye dirençli vakalarda
ortopantografik tetkik
gereklidir
Resim1: Tedaviye dirençli hastalarda oral patoloji açısından ortopantografik x-ray (diş
hekimliği konsültasyonu) istenmelidir.( özel arşiv)
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AYIRICI TANI
TN, en sık trigeminal otonomik sefaljilerle (TOS)
ve atipik yüz ağrısı ile karıştırılır. TOS’larda oto-

nomik bulgular vardır ve refrakter period yoktur; atipik yüz ağrısı ise ısrarlı, sabit veya yaygındır; tik davranışı her iki ağrı tipinde de yoktur.

Resim2: 56 yaşında, sol TN si olan hastanın sinüs kavernozus tutulumu, koronal BT (KEMİK PENCERE) görünümü (özel arşiv)

Resim3: 58 yaşında, Sol TN olan hastanın kitle+sinüs kavernozus tutulumu (T2 ağırlıklı aksiyel beyin MRI görünümü). Hasta
sol üst çene dişlerini ağrı atakları nedeniyle çektirmeyi planlamış. Hastaya 2015 yılında Gamma-knife cerrahisi uygulandı
(özel arşiv).
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Resim4: 49y, Erkek, iki haftadır olan sağ maksiller sinir dağılım alanında (elmacık kemiği bölgesinde, sağ üst dudak-göz
altında) uyuşma, küntlük hissi tanımlıyor.Nörolojik Muayenede:sağ V2 de dizestezi.Çekilen beyin MR’da(+kontrast) sağda
orta serebellar pedünkül düzeyinde FLAIR-T2 incelemede hiperintens,T1’de hipointens en geniş çapı 8.8mm olan odak;
kontrastlı serilerde çevresel kontrast tutan, santrali hipodens görünümde, bası etkisi oluşturmayan ve anteriorda bazal
sisterna komşuluğundan 7. ve 8.sinir komşuluğuna kadar uzanmaktadır (özel arşiv).

Ayırıcı tanıda en sık
trigeminal otonomik
sefaljilerle ve atipik yüz
ağrısı ile karışabilir.

İyi bir öykü alma ayırıcı tanıda çok önemlidir. TOS’larda otonomik
bulgular vardır; atipik yüz ağrısı ise ısrarlı, sabit veya yaygındır; tik davranışı her iki ağrı tipinde de yoktur. Bazı TN hastalarda çok seyrek de
olsa otonomik bulgular ağrılı tarafta olabilir. SUNCT ve SUNA da çok
nadir görülen başağrısı türleridir.

TEDAVİ

Tedavide altın standart CBZ
ve OXC dir.

Tedavide altın standart, ilk seçenek karbamazepin (CBZ) ve oxkarbazepin (OXC)’dir. CBZ 1960 yılında İngiltere ve İsviçre’de tedaviye girdi,
1960’ta ABD’de TN tedavisinde kullanıldı. OXC 1990 yılında değişik
ülkelerde kullanıma girdi. ABD’de OXC kullanımı FDA tarafından 1999
yılında onaylandı. Aynı etki mekanizmasına sahiptirler, voltaj kapılı sodyum kanalının frekansa bağlı bir şekilde tıkanmasına, hipereksite nöral
membranların stabilizasyonuna ve tekrarlayan ateşlenmenin engellenmesine neden olurlar.
CBZ, “voltaj-kapılı sodyum kanallarının” açılıp aksiyon potansiyelini
başlatması sırasında devreye girer, bu durumu inaktive ederek kanalları kapatır. Bu şekilde sodyum kanallarını inaktif oldukları durumda
sabit tutarak, daha az kanalın açık kalması ve işlev görmesini sağlamış
olur. Böylece beyin hücreleri daha az uyaranı iletip cevap oluşturabilir.
Karbamazepin, trigeminal nukleusun reaksiyon gösterme kabiliyetini
membran stabilizasyonu yaparak ve sinaptik aktiviteyi azaltarak inhibe
eder.
Başlangıç dozu 100mg 2x1 ile başlanmalı ve doz titrasyonu 4-7 gün
ara ile arttırılarak, ağrıya etkili doz tedavi dozu olarak kabul edilmelidir
(200-1200mg/gün). 1200mg/gün dozunu aşmamak gerekir. Tedavideki
etkinliği %75 civarındadır. Hastaların başlangıçta haftalık, sonrasında
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3-4 haftada bir CBC+biyokimya (karaciğer fonksiyon testleri, sodyum
vs) tetkikleri ile takibi gerekir. İdiyosenkrazi, hepatik, hematolojik yan
etkiler; ataksi, sedasyon, dengesizlik hissi, hiponatremi klinik yan etkiler olarak sıktır ve özellikle yüksek doz ilaç başlanımında daha çok
görülür. Yüksek dozlara çıkıldığında veya intolerans gelişen hastalarda
diğer tedavi seçenekleri düşünülmelidir. Monoterapi tercih edilmeli,
ek ilaç gerekli ise tercih hekim tecrübesine göre değişken olabilir. Literatürde baklofen, lamotrijin, pimozid, mexiletin, fenitoin, valproate,
clonazepam, topiramate ile ilgili yeterli veri olmamasına rağmen ek ilaç
tercihlerinde daha çok kullanılmaktadır.
Gabapentin ve pregabalin özellikle multipl sklerozlu hastalarda trigeminal nevraljide etkinlik göstermiştir. Dirençli vakalarda polifarmasi,
gabapentin kombinasyonu (CBZ+gabapentin), pregabalin (CBZ+pregabalin) ve diğer ilaç kombinasyonları denenebilir.
Duygudurum yönetimi için antidepresanlar; amitriptilin veya duloxetin gibi ilaçların kullanımı multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir.
Hipertansif hastalarda tansiyonun normal düzeylere indirilmesi TN
ataklarında dikkat edilmesi gereken bir özelliktir. Antihipertansif olarak
amlodipin kullanımı önerilir.
Karbamazepinin yavaş titre edilmesi gerektiğinden, bazı hastalarda
akut evrede iv fenitoin kullanılabilir, yükleme dozu ile başlanıp (yan etki
profili göz önüne alınarak, EKG, CBC, KCFT testleri vs) oral doza geçilerek takip edilen hastalarda CBZ titrasyonu tamamlanınca, ilaç azaltılıp
kesilir. Bazı hastalarda sumatriptanın kısa süreli uygulanımı, ilaç doz titrasyonunda yardımcı bir ilaç seçeneği olarak düşünülebilir.

CBZ yavaş titre edilerek
başlanmalıdır.

CBZ’e cevabı iyi olmayan bir hastayı, mutlaka tekrar değerlendirmek
gereklidir!
OXC diğer bir seçenektir. Hiponatremi açısından yaşlı hastalarda dikkatli olmak gerekir. Doz 600-1800 mg/gün arasındadır ve hasta yukarıda belirtilen önerilerle takip edilmelidir.
Lamotrigine, ekleme tedavisinde düşünülmelidir. Günaşırı 25mg
düşük dozda başlanıp, çok yavaş titrasyonu gerekir ve 4 haftalık bir sürede etkin doz şemasına ulaşılabilir. Doz 50-200mg/gün dür. Döküntü,
idyosenkratik reaksiyonlar açısından hasta yakın takip edilmelidir.
Fenitoin 50mg 2-3X1 dozda başlanıp, total doz 300mg/gün’e çıkılabilir.
Yukarıda belirtilen yan etkiler açısından hastalar yakın takip edilmelidir.
Özellikle yaşlı ve kardiyak yüklülüğü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Baclofen (Lioresal), CBZ veya OXC etkisiz veya intoleransı olan hastalarda veya toksik dozlara ulaşıldığında ekleme tedavisi olarak iyi bir seçenek olabilir. 10mg dozla başlanmalı (2x5mg) ve 2-3 günde bir doz artırımı
ile, bölünmüş dozda-günde 3 kez-, total 60mg/gün dozunda kullanılabilir. Yarılanma ömrü 3-4 saat olması nedeniyle doz sıklığı arttırılabilir.
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Botilinium toksin (BoNT-A) tetik noktalarına 20-50 Ü toksin uygulamaları dirençli vakalarda bir seçenek olarak denenebilir. Etkinlik bir
hafta içinde başlar ve 2-6 ay devam edebilir. Dirençli, seçilmiş vakalarda ve cerrahi yaklaşım şansı olmayan hastalarda BoNT-A uygulaması
düşünülmelidir. Kliniğimizde BoNT-A uyguladığımız hastaların yarısında, 2-4 aylık sürede ağrısızlık yanıtlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Ülkemizde ilaç maliyetlerine bakıldığında, CBZ ile diğer ilaçlar kıyaslandığında, gabapentine 2, lamotrigine 3, topiramate 3, oxcarbazepin
2, pregabalin 6 kat daha pahalı ilaçlardır. Yeni çıkan ilaçların maliyetleri
daha da yüksektir.
VGSC:voltaj-kapılı sodyum kanalı; VGCC:voltaj kapılı kalsiyum kanalı; SNRA:SNAP reseptörü

1- TN İlaç Tedavisi
Tablo4. TN’de tedavi
Doz (mg/gün)
Karbamazepin

100-1200

Preparat
Etki
Tegretol

Oxcarbazepin

300-1200

Trileptal

Lamotrigine

50-300

Lamictal

Gabapentin
Baclofen
Pheytoin
BoNT-A

300-3000
10-80
100-400
20-50Ü

Neurontin
Lioresal

Etki Mekanizması
Eslicarbazepine VGSC blokörü,T-tip VGCC
blokörü
Vioxtrigine
VGSC blokörü
Yeni tıbbi tedavi
seçeneklerinin etkinlikleri
açısından kanıta ihtiyaç
vardır.

Erenumab

CGRP antagonisti

Mekanizması
VGSC blokerü;L-type VGCC
blokörü
VGSC blokerü;N-P ve Rtip
VGCC blokörü
VGSC blokörü;N-P tip
VGCCblokörü
Cavα2δsubunit
GABAB reseptör agonisti
Epdantoin VGSC blokörü
SNARE komplex
Klinik kullanımı
Epilepsi, ağrı
Depresyon,bipolar
hastalık,ağrı
Migren

Vixotrigine (sodyum kanal blokörü), Esclicarbazepine acetate (ESL),
Lacosamide, Erenumab (CGRP reseptör antagonisti) etkinlikleri açısından daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.

2- Cerrahi Tedavi- Girişimsel Yaklaşımlar

Tıbbi tedaviden yarar
görmeyen hastalarda
girişimsel tedaviler
denenmelidir.
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Tıbbi tedavi hastaların yaklaşık %30’unda başarız olur. Tıbbi tedaviye
dirençli veya ilaç intoleransı olan hastalarda girişimsel veya cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir. Bunlar mikrovasküler dekompresyon,
gasser ganglionu perkütanöz thermokoagülasyon (radiofrekans gangliolizis) ve gamma knife radyasyon tedavileridir. Bu tedavilerin toplu
özeti Tablo 5’te sunulmuştur.

Ağrılı Kraniyal Nöropatiler ve Diğer Yüz Ağrıları

Gasser ganglionu perkütanöz thermokoagülasyon; Gasser Ganglionuna foramen ovale yolu ile bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde ulaşılarak küçük bir termokoagülatif lezyon yapmayı amaçlar. Yaşlılarda, başarısız mikrovasküler dekompresyon durumlarında, MS’te uygulanabilir.
Deneyimli bir ekip tarafından yapılması önerilir.
Gamma Knife stereotaktik radyocerrahi yeni teknik olup en az invaziv yan etkiye sahip girişimdir. MS’e bağlı TN vakalarında önerilir.
Tüm bu girişimsel yaklaşımlarda uzun süreli iyilik periyodu 6-36 ay
arasında olup rekürrens görülme olasılığı vardır.
Mikrovasküler dekompresyon posterior fossa yaklaşımı ile açık cerrahi
girişim olarak damarsal yapıyı sinirden uzaklaştırmayı amaçlar. Ağrı iyileşmesi erken olur ve uzun süreli tedavi yanıtı iyi, fakat komplikasyon açısından
riski yüksek yaklaşımdır ve iyi bir cerrahi merkezde yapılması planlanmalıdır.
Eskiden uyguladığımız periferal sinir blokları, lokal anestetik ve alkol
bloğu uygulamalarının modern TN tedavisinde artık kullanılmamaktadır.

Tablo5. TN’de CERRAHİ TEDAVİ
Yöntem
Radiofrekans Gangliolizis

Etkinlik
%78-100

Mikrovasküler dekompresyon

%96-9

Gamma Knife
Rhizotomi

%80
%85

Trigeminal Traktotomi

%80

Alkol Gangliolizis

4 yılda (%88)

Nörektomi

çok iyi

Gliserol Gangliolizis

%89-96

Yorum
erken rekurrens %1-17,masseter güçsüzlüğü %7-23
Korneal hiperestezi %3-27 nöropatik keratit %1-5
anestezia dolorosa %1-4
%16-29 rekurrens, mortalite %1,morbidite %10-23
Anestezi dolorosa,rekürrens
%15 rekurrens, mortalite %0.5-1.6, fasiyal
güçsüzlük %7-8, parestezi %5-6,nöropatik keratit
%15
ayni tarafta ekstremite ataksisi %10,karşı taraf
ekstremite duyu kaybı %14,
korneal anestezi %15,noropatik kerartit %4-7,
postoperatif parestezi%55, parestezi%38 herpetik
tutulum %26 geçici çiğneme kası tutulumu %45
26-38 ay iyilik, anestezi dolorosa ve korneal
anestezi nadir
%7-10 erken rekurrens, fasial hiperestezi %24-8,
korneal anestezi %9, fasial dizestezi %8-29

Hasta eğitimi tedavide önemlidir. Çoğu hasta düzelme ümidiyle dişlerini (bazan tüm dişleri) çektirebilir. Kullanılacak ilaçların dozu, kullanma
sıklığı ve yan etkileri hastaya anlatılmalıdır. Bazı hastaların ağrı nedeniyle
aşırı doz ilaç kullanma eğilimleri vardır. Günlük pratikte rastladığımız, çok
şiddetli ağrı atakları nedeniyle günde 8-9 tablet karbamazepin alan hastaların olduğunu belirtmek isteriz. Bazı hastaların da düzensiz veya düşük dozda ilaç kullandıkları unutulmamalıdır. Yaşlı hasta grubunun diğer
kullandığı ilaçlar ile ilaç-ilaç etkileşimi açısından dikkatli olmak gereklidir.

Hasta eğitimi tedavide çok
önemlidir.
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Resim5: Eskiden uyguladığımız, maksiller sinire sağ üst çene yaklaşımı ile lokal alkol enjeksiyonu sonrası oluşan ülsere
lezyon (Dt.C.Bulak arşivinden).

TN cerrahi girişimi düşünülen hastalarda girişim sonrası oluşabilecek yan etkiler, özellikle yüzde dizestezi, anestesia dolorosa hastaya
detaylı anlatılmalıdır.

Trigeminal nevralji tanısı
Karbamazepin başla
Israrcı Ağrı

Yeni tıbbi tedavi
seçeneklerinin etkinlikleri
açısından kanıta ihtiyaç
vardır.

Lamotrigine veya diğer ikinci bir ilaç
ekle
Tıbbi Yan Etki

Israrcı Ağrı

İyilik
Periyodik kan takibi

Cerrahiye aday?
No

Yes

Fenitoin başla
veya ekle

Cerrahi Yaklaşım

Kalıcı Ağrı

İyilik

Resim6: TN’de tedavi algoritması

PARATRİGEMİNAL OKÜLOSEMPATETİK SENDROM
( RAEDER SENDROMU )
İlk kez 1918 yılında Norveçli Oftalmolog George Raeder tarafından tanımlandı. Paratrigeminal sendrom olarak da bilinir. Trigeminal sinir oftalmik dağılım alanında tek taraflı, sürekli ağrıyla birlikte, aynı tarafta
pitoz ve miozis (Horner Sendromu) ile karakterizedir. Göz hareketiyle
kötüleşir ve ağrı maksiler alana yayılabilir. İnternal karotid arter diseksiyonu olgularında da sıklıkla ağrılı postganglionik Horner Sendromu
görülebilir ve nöroloğu uyarıcı objektif klinik bir bulgudur.
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Grup 1 ve Grup 2 olarak sınıflandırılır. Grup 1’de trigeminal oftalmik
dal, okülomotor veya diğer kraniyal sinir tutulumu vardır ve bu grup
tipik olarak kapsamlı nöroradyolojik veya tanısal tetkikler gerektirir ve
genellikle uzun vadeli kötü bir prognoz taşır. Grup 2 okülomotor tutulum yoktur ve genellikle çok daha iyi bir prognoza sahip ağrılı postganglionik bir Horner sendromudur.

GLOSSOFARİNGEAL NEVRALJİ
(VAGOGLOSSOFARİNGEAL NEVRALJİ)
İlk tanımı 1910 yılında Theodore H Weisenburg yapmış ve hastasının 6
yıl sonra otopsisinde pontoserebellar köşe tümörü saptanmıştır.Daha
sonraki yıllarda vaka yayınları olmuş ve dirençli hastalarda cerrahi girişimler yayınlanmıştır. Wifred Harris trigeminal nevraljiye benzediği için
“glossofaringeal nevralji” deyimini kullanmıştır.

Glossofaringeal nevraljili
hastalarda senkop
ataklarına dikkat edilmelidir.

Ağrı, glossofarengeal sinirin (IX) ve Vagus sinirinin (X) aurikuler ve
faringeal dallarını tutar. Tonsiller fossa, dil kökü, farinks, kulak içi (otik
varyasyon-otik formu) veya çeneye, boyna (servikal varyasyon) yayılan
tek taraflı, şiddetli, saplanıcı,yanıcı paroksismal ağrı atakları tarzındadır.
Yemek yeme, yutkunma, çiğneme, esneme, öksürme ile tetiklenir.
Paroksizmler esnasında bradikardi veya senkop, geçici asistol gelişebilir. Bazı hastalarda ses kısıklığı, öksürük, yutkunma güçlüğü olabilir
ve daha nadir görülür.
Yıllık insidansı 0.2-0.8/100.000 dir. Trigeminal nevralji ile birliktelik
%5-10 civarındadır.
Klasik ve semptomatik form olarak ikiye ayrılır.Bazı vakalarda vagal
nörovasküler kompresyon rapor edilmiştir. Hastaların nazofarinks muayenesi (KBB muayenesi) sekonder patolojiyi ekarte etmek açısından
mutlaka yapılmalıdır.Beyin, boyun MRI tetkiki (+ kontrastlı) sekonder
sebepleri ekarte etme açısından önerilir.
Tedavi trigeminal nevraljide olduğu gibidir. Nazofaringeal sprey lokal anestetik uygulanımı rahatlık sağlayabilir. Bu uygulamada dikkatli
olmak gerekir. Dirençli vakalarda tedavi zordur ve glossofarengeal blok,
rizotomi, mikrovasküler dekompresyon, perkütanoz radyofrekans lezyon yarar sağlayabilir. Bu girişimsel yöntemler teknik olarak oldukça zor
olduğundan deneyimli bir merkezde yapılmalıdır.

HERPES ZOSTER VE POST-HERPETİK NEVRALJİ
Varicella Zoster virüsü (VZV) yaygın nörotropik bir virüstür. Çocukluk
çağında geçirilen suçiçeği enfeksiyonundan sonra yaşam boyu latent
olarak dorsal kökler, trigemial ganglion, otonomik ganglionlarda kalır.
Yaş ilerledikçe otoimmünite azalması ve immunosupresif hastalarda
reaktive olarak, çoğunlukla tek dermatomda ve toarasik bölgede daha

Tek dermatomal alanda
döküntüler ve çoğunlukla
torasik bölgede sık; 50
yaş üzerindeki hastalarda
otoimmünite azalması
veya immünosupresif ilaç
kullanımına bağlı olabilir.

559

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

fazla olarak, döküntülü dermatomal lezyonlarla ortaya çıkar. %50-80
hasta, 50 yaş üzerindedir.VZV çoklu nörolojik hastalık yapıcı özelliğe sahiptir, örneğin post-herpetik nevralji, menengoansefalit, vaskülopati,
temporal arterit, myelopati ve retinal nekroz gibi. Tüm bu hastalıklar
döküntüsüz de ortaya çıkabilir (zoster sine herpete). Döküntü öncesinde şiddetli dermatomal ağrı belirgindir, 7 gün öncesinden başlayabilir
ve büllöz lezyonlar olmadan da ortaya çıkabilir. Lezyon tipik olarak tek
taraflı ve tek dermatomdadır, nadiren bilateral tutulum görülür ve bu
vakalarda immün yetmezlik veya Herpes Simplex akla gelmelidir. En sık
torasik, daha nadir olarak da servikal ve trigeminal dermatomlar tutulur. Trigeminal tutulum %8-28 oranındadır ve en sık V1 oftalmik dal
(herpes zoster oftalmicus) tutulur. Oftalmik dal tutulumlu hastaların
%10-25 inde oftalmik komplikasyon riski taşır ve bu yaş,cinsiyet veya
döküntü şiddetiyle ilişkilidir,kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.
Pitozis, keratit, üveit, iritis, konjuktivit, veya akut retinal nekroza bağlı
kalıcı görme kaybı tutulan tarafta olabilir. Herpes zoster veziküler lezyonları 1-4 hafta içinde düzelir. Döküntüler düzeldikten sonra, tutulan
alanda bazı hastalarda devam eden ağrı veya daha az sıklıkta kaşıntı
veya paresteziler olur, prodromal evredeki ağrı aynı kalabilir veya diğer
semptomların başlamasıyla karakter ve şiddeti değişebilir. Birçok hasta ağrıyı yanma, zonklama veya bıçaklanma olarak tanımlar. Şiddetli,
hafif,sabit, nadiren kaşıntı hissi olarak tanımlar.İlgili alan palpasyonla
hasas olabilir (allodini). Kutanöz allodynia sıklıkla hastalarda vardır.
Herpes Zoster ağrısı
3 ay içinde düzelmesi
beklenir,hasta ağrı yaşıyorsa
klinisyen post herpetik
nevraljiden şüphelenmelidir.
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Herpes Zoster ağrısı 3 ay içinde düzelmesi beklenir,hasta ağrı yaşıyorsa klinisyen post herpetic nevraljiden şüphelenmelidir. Ağrı bir
kez başladıktan sonra, ağrıyı durdurmak, hafifletmek zor olabilir. Ağrı
3 aydan uzun sürerse postherpetik nevralji olarak tanı alır. Hastalık
aktivitesinde VZV DNA (PCR) ve beyin omurilik sıvısı anti-VZV IgG ve
IgM, serum anti-VZV IgM tanıda gerekli tetkiklerdir. Transplante hastalar, lenfoma, tüberküloz ve HIV (+) hastalar riskli hasta gruplarıdır.
Yılda 1000 kişide 3.9-3.2 oranında, yaşam boyu risk %30 civarındadır.
Döküntülerin görülmesinden sonraki 72 saat içerisinde antiviral tedavi
başlanması önerilir. Antiviral ilaçlar valasiklovir (3x1gr ,7 gün), famsiklovir, asiklovir iyileşme sürecini kısaltır ve ağrıyı azaltır. Erken antiviral
tedavi post-herpetik nevralji riskini %70-80 azaltır. Komplike hastalarda iv asiklovir gerekebilir. Antiviral tedaviye, (kontrendikasyonu yoksa)
kortikosteroidler de eklenebilir. Ancak bu ekleme tedavinin, gelişebilecek bir post-herpetik nevraljiyi engelleyebileceğine dair etkisi olmadığı
belirtilmektedir.
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Post-herpetik nevralji akut herpes zoster iyileşmesinden veya enaz
3 ay sonra ortaya çıkan, etkilenen dermatomda nevraljiform ağrı ile
karakterizedir. Allodini, hastalarda belirgin bir özelliktir. İleri orta yaş
hastaların yarısından fazlasında görülebilir, kadın hastalarda daha fazla
görülür.
Tedavide amitriptiline 10-75mg/gün veya gabapentin 600-3000mg/
gün dozları, hastaların 1/3 ünde ağrıya etklidir. Pregabalin, topikal lidokain bantları, topikal kapsaicin (Capsiderm krem) diğer seçenekler
arasındadır. Bir opioid türevi olan tramadol dirençli vakalarda, kontrendikasyonu yoksa denenebilir.
Aşı (Zostavax) tedavisi 60 yaş üstü hastalarda %51 koruyucu etkinliğe ve %66 post-herpetik nevraljiden koruyucu özelliğe sahiptir. Beş
yıllık sürede aşının koruyucu etkinliği tartışmalıdır. Zostavax, Kasım
2020’den itibaren ABD’de kullanılmamaktadır.
Yeni Shingrix aşısı (GlaxoSmithKline,rekombinan zona aşısı) 50 yaş
ve üzeri herhangi bir kişide ve ayrıca 18 yaş ve üzeri,bağışıklığı yetersiz
veya bağışıklığı baskılanmış kişilerde Zona hastalığını önlemek için FDA
tarafından ABD’de onaylanmıştır . 50 ve 70 yaş üzeri kişilerde %90 ın
üzerinde etkinlik rapor edilmiştir. Aşı 2-6 ay ara ile toplam iki doz halinde önerilmektedir (tek doz fiyatı 162 USD).

50 yaş üstü bireylere VZV
aşısı önerilmelidir

NERVUS İNTERMEDİUS NEVRALJİSİ (GENİKULAT
NEVRALJİSİ)
Genikülat nevralji olarak da bilinen nervus intermedius nevraljisi, kraniyal nevraljlerin oldukça nadir görülen bir şeklidir. Nervus intermedius
siniri ilk olarak 1563’te tanımlandı ve Wrisberg siniri olarak da biliniyordu. Profesör Heinrich August Wrisberg siniri ayrıntılı olarak tanımladı ve 1777’de “portio media inter comunicantem faciei et nervum
oditoryum” adını verdi. 1857’de John Nottingham, kulak kepçesinin
kızarmasıyla birlikte ani ağrı nöbetlerini tanımlamak için “kulak tic
douloureux” terimini kullandı. 1907’de Ramsay Hunt, kulakta herpes
zosterli hastaların deri belirtilerini tariff etti. “Kulaktaki tic douloureux”
genikülat nevralji olarak tanımlandı. Genikulat zoster, VII. Kranial sinirin
tutulumu ile ayni tarafta fasiyal paralizi, dış kulak yolunda,dilin 2/3 ön
kısmında veya sert damakta veziküler döküntülerle karakterize (Ramsay Hunt Sendromu) klinik tablodur.

Dış kulak ağrısı + fasiyal
paralizi ile gelen bir hastanın
veziküler döküntüsü
bakılmalıdır

Çok nadir bir hastalıktır. Ağrı fasyal sinirin duyusal dalının innerve
ettiği dış kulak yolu, kulak kepçesi, kulak memesi altında küçük bir alanda ortaya çıkar. Paroksismal, tek taraflı, keskin ve zonklayıcı karakterdedir. Konuşma, dış kulak yolu posterior duvarı uyarımı ile tetiklenebilir.
Tedavi trigeminal nevralji tedavisindeki gibidir. Trisiklikler denenebilir.
Cerrahi girişimsel anekdotal yayınlar vardır.
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ISRARLI İDYOPATİK YÜZ AĞRISI
Hastaların öz geçmişlerinde
yüz ve ağız bölgesine
uygulanan cerrahi
girişimler sıktır,tedaviye
oldukça dirençli bir klinik
tablodur.Sekonder sebepler
akarte edilmelidir.

Atipik yüz ağrısı olarak da bilinir. Ağrı sürekli veya günlük, tekrarlayıcı,
yüz veya ağız içinde, çoğunlukla tek taraflı nadiren çift taraflıdır. Daha
çok maksiller bölge tutulumu sıktır. Nörolojik muayenede objektif patolojik bulgu yoktur. Ağrı bölgesel, yaygın, yüzeyel, derin veya çok iyi
lokalize edilemeyen türde künt bir ağrı karakterinde olabilir. Yüz veya
ağız içi cerrahi girişim (sinüs, burun, diş operasyonlarından sonra) öyküsü hastaların çoğunda vardır ve çoklu girişimsel cerrahi özellik daha
sıktır. Hastalarda psikiyatrik semptomlar ve depresyon sıktır. Olası bağ
dokusu hastalıkları açısından, skleroderma, sarkoidoz, Sjögren Sendromu gibi, altta yatan nedenler ekarte edilmelidir. Fokal nörolojik defisit
varsa kraniyal görüntüleme gerekir. Tedavisi zor ve bazı vakalarda çok
dirençli olabilir. Trisiklik antidepresanlar, gabapentin, pregabalin yararlı
olabilir. Multidisipliner yaklaşım ve bazı seçilmiş vakalarda Botulinium
toxin uygulamaları yararlı olabilir ama her girişimsel uygulama daha
değişik bir klinik yakınmayı da beraberinde getirebilir.

Resim7: Koronal BT (kemik penceresi): 58y, Kadın; sağ atipik yüz ağrısı yakınması; sağ frontal sinüste buzlu cam dansiteleri
içeren, heterojen litik lezyon. Biyopsi patolojik tanı: osteom (özel arşiv).

Resim8: 51y, Kadın; beş gündür olan orta şiddette, öne eğilmekle artan, sağ yüzde ve alında, basit analjeziklere dirençli,
yarım yüz ağrısı yakınması var. Beyin MR’da maksiller sinüs sağ yarısı ile sfenoid sinuste ve etmoid selüler sağ yarısında
inflamatuar mukozal kalınlasma ve sağ frontalde sıvı seviyelenmesi akut sinüzit ile uyumlu görünüm (özel arşiv).
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YANAN AĞIZ SENDROMU
Israrlı yüz ağrısı ile ilgili yayan ağız, yanan dil,
bazı nadir vakalarda yanan burun sendromu
nadir görülür. Yanan ağız sendromu yüzyıldır
bilinmesine rağmen farkındalık 2004 yılından
sonar sınıflandırmaya girmiştir. Orta yaşta,
daha çok kadınlarda görülür ve görülme sıklığı
5-10/100.000. Çoğunlukla idyopatiktir. Bazı hastalarda kronik hiposalivasyon kullanılan bir antikolinerjik ilaca veya Sjögren Sendromu’na bağlı
olabilir. Vit B12 ekskliği, oral kandidiyazis, lichen
planus ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tedavide
yapay tatlandırıcı gargaralar (Splenda tatlandırıcı toz ile gargara), klonazepam oral solusyonu
yararlı olabilir. Gabapentin veya pregabalin de
kullanılabilir.

OFTALMOPLEJİLİ BAŞAĞRISI
(TOLOSA-HUNT SENDROMU)
Tek taraflı, oküler sinir (III,IV veya VI) tutulumu
ile birlikte olan, şiddetli orbital başağrısı ve eş
zamanlı çok ağrılı ve kısıtlı göz hareketleriyle
ortaya çıkan, nadir görülen granülomatöz inflamatuar bir hastalıktır. Çoğunlukla altta strüktürel bir lezyon vardır. Orbitanın, superior orbital
fissürün veya kavernöz sinüsün granülomatoz
inflamasyonu ile ortaya çıkan klinik tablo Tolosa-Hunt Sendromu olarak adlandırılır.
İlk olarak 1954 yılında İspanyol beyin cerrahı Dr. Edward Tolosa tarafından tanımlanmıştır.
Sol taraf orbital ağrı, ipsilateral oftalmopleji,
belirgin görme keskinliği kaybı ve trigeminal sinirin birinci dalında hipoestezisi olan bir hastayı
tanımlamış ve otopside kavernöz sinus granülomatöz iltihabı görülmüştür. 1961’de William
Hunt ve arkadaşları benzer vaka rapor etmişler
ve 1966 da Simith ve Taxal, bu belirti ve semptomlar kompleksine Tolosa-Hunt Sendromu adını verdiler.
Nörosarkoidozun ilk bulgusu olabileceği unutulmamalıdır. Tanıda MRI ( + kontrast) fokal lezyonu gösterir. Granülomatöz lezyonun, sistemik

steroid tedavisine dramatik yanıtı tipiktir. Orbital tümör, karotiko- kavernöz anevrizma, karotiko-kavernöz fistül, karotid diseksiyon, vaskülit,
mukormukozis, menenjit ve diyabet mellitus diğer potansiyel sebeplerdir.
Rutin beyin MR tetkikinde gözden kaçabilir
ve klinik bulgulu hastalarda detaylı kavernöz sinus MRI + kontrast tetkiki önerilir.

OPTİK NEVRİT
Tek veya iki taraflı, göz hareketiyle ağrılı bozulmuş görme keskinliği akut optik nevritin ilk
bulgusu olabilir. Optik sinir demyelinizasyonu
sonucu oluşur. İzole bir sendrom veya MS veya
nöromyelitis optika spectrum bozukluklarının
bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. Diyagnostik tanı, fundoskopik muayene, kontrastlı beyin
ve orbital MRI veya yağ baskılı MRI; servikal spinal MRI, VEP ve beyin omurilik sıvısı tetkiki ile
konur. Optic coherence tomography (OCT) retinal aksonal kaybı değerlendirmede yararlıdır.
Tedavide yüksek doz kortikosteroid akut görme
bozukluğunu kısa sürede düzeltme açısından
kullanılır ama nihai sonuç olarak görme keskinliği açısından kesin bir sonuç vermeyebilir. Yeni
tedavi seçenekleri denenebilir.

OKSİPİTAL NEVRALJİ (ARNOLD
NEVRALJİSİ)
İlk kez 1821 yılında tanımlanmıştır. Oksipital
nevralji (ON), büyük ve küçük oksipital sinirlerin bulunduğu arka oksipital bölgede hissedilen,
paroksismal ağrı ataklarıyla karakterizedir. Ağrı,
servikal pleksusun C2-C3 kökünden, kafatasının
arka kısmında, C2 dorsal ramusundan kaynaklanan büyük oksipital sinirden veya servikal pleksusta C2 ve C3’ten kaynaklanan küçük oksipital
veya üçüncü oksipital sinirden kaynaklanabİlir.
Ağrılı paroksizmler, tek taraflı (%85), nadiren çift
taraflı, batıcı, saplanıcı, birkaç saniyeden birkaç
dakikaya kadar sürebilir. Yukarı vertex bölgesine
veya kulak bölgesine yayılabilir. Sıklığı konusunda pek bilgi yoktur. Paroksizmler esnasında di563
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zestesi veya allodini olabilir. Bazı vakalarda ağrı
fronto-orbital bölgeye yayılır. Muayenede ağrılı
taraf oksipital sinir bölgesinde hassasiyet vardır.
Lokal anestetik blok ile ağrıda geçici rahatlık ve
düzelme tanı için diyagnostiktir. Daha çok oksipital bölge travmaları, Arnold-Chiari Malformasyonu, posterior herpetik nöropatiler (çok nadir-şiddetli ağrı paroksizmleriyle acile müracaat
eden ve tekikleri normal saptanarak analjezik
ile eve gönderilen vakalar olduğunu belirtmek
isterim ve saçlı deri C2 dermatom alanının dikkatli değerlendirilmesi unutulmamalıdır), sinire
bası yapan yer kaplayıcı kitle lezyonları ve dejeneratif osteoartropatilere bağlı olarak da ortaya
çıkabilir.
Oksipital sinir bloğu, lokal anestetik + kortikosteroid ile birlikte uygulanımı daha etkili
olabilir. Konservatif sıcak/soğuk uygulamları,
masaj, fizik tedavi ve postür düzeltimi yararlı
olabilir. Tedavide karbamazepin ilk tercih edilen
ilaç olmalı veya NSAID’ler, kas gevşeticiler, trisiklik antidepresanlar, gabapentin kullanılabilir.
Tıbbi tedaviye yanıtsız vakalarda pulse radyofrekans tedavi, nörolizis, botulinumtoxinA veya oksipital sinir stimülasyonu yararlı olabilir. Dirençli
vakalarda cerrahi girişim, sinir rezeksiyonları gerekebilir. Sıklıkla servikojenik başağrısı ile karışır.
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40.b

Tolosa-Hunt Sendromu
(Painful Ophtalmoplegia)
Esra ERTILAV1
Ali AKYOL2

İlk kez 1954 yılında Dr. Eduardo Tolosa tarafından yayınlanmıştır.

TANIM
Kavernöz sinüs, superior orbital fissür veya orbitanın enflamasyonu sonucu ipsilateral orbital / periorbital ağrı ve 2 hafta içinde gelişen III,
IV ve/veya VI kafa çiftlerinden bir veya birkaçının etkilenmesine bağlı
oftalmopleji ile seyreden bir tablodur.

Tolosa-Hunt sendromu
genellikle kendi kendini
sınırlayan bir tablodur. Ağrı
ile birlikte veya 2 hafta
içinde oftalmopleji gelişir.

KLINIK
Ağrı en sık tutulan taraf periorbital alanda olmakla birlikte retroorbital,
frontal ve temporal yayılım gösterebilir. III, IV, VI kafa çiftlerinin bir veya
birkaçının tutuluş bulgularına bağlı bakış kısıtlılıklarına nadiren V-I dalı,
VII ve VIII kafa çiftleri tutulumuna bağlı işitme bozuklukları, tinnitus,
yüz duyu bozuklukları gibi klinik bulgular eşlik edebilir. Pupilin sempatik innervasyonu nadiren tutulur, o takdirde pitozis ve midriazis ipsilateral başağrısına eşlik eder. En sık üçüncü (% 90), daha nadiren dört ve
altıncı (% 40) kranial sinirler etkilenir. Yıllık insidans yaklaşık milyonda
birdir. Kırklı yaşlarda daha sık görülür. Sıklıkla unilateral, % 5 sıklıkta
bilateral görülebilir. Cins, ırk ayırımı yoktur. Mandibuler sinir, kalıcı görme kaybına yol açan optik sinir yayılımı sürecin bazen kavernöz sinüs
bölgesini aştığının göstergeleridir.

1
2

Sıklıkla 3, 4, 6 ve V-1 dalı
tutulur. İnflamasyon orbital
fissüre ulaşırsa optik sinir
de etkilenir. Pupil sempatik
dal tutulumunda Horner
sendromu eşlik eder.

Uzm. Dr., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Nöroloji-Algoloji Kliniği
Prof.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
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FIZYOPATOLOJI
Başağrısının nedeni kavernöz sinüs meningeal
duvar inflamasyonu veya trigeminal sinirin oftalmik dalının etkilenmesidir. Semptoma yol açan
granülomatöz materyal; fibroblast, epiteloid
hücreler, dev hücreler, plazma hücreleri ve nadiren nekroz içerir, bu değişim yakın sinirler üzerine bası uygulayabilr. Başağrısı ve klinik bulgular
düzeldikten sonra nadir de olsa tekrar alevlenme (relaps) görülebilir.
2018 sınıflamasındaki son tanı kriterleri;
Aşağıdaki tüm kriterleri karşılayan tek yanlı
orbital veya periorbital başağrısı.
Aşağıdakilerin her ikisini de içermesi gerekir.
MR veya biopsi ile gösterilmiş kavernöz sinüs, orbital fissür veya orbita’ nın granulomatöz
enflamasyonu
İpsilateral III, IV ve/veya VI kafa çiftine ait bir
veya daha fazlasının tutulumu.
Nedene yönelik her iki kanıtında bulunması.
Başağrısı granulomatöz enflamasyon ile aynı
tarafta bulunmalıdır.
Ağrı ile birlikte veya 2 hafta içinde başlayan
III, IV ve/veya VI sinir parezisi.
Daha uygun başka bir hastalıkla ilişkilendirilememe.

AYIRICI TANI
I-Neoplastik: sarkoma, parasellar meningioma,
kraniofaringioma, nörofibroma, epidermoid
tümörler, kordoma, kondroma, dev hücreli
tümör ve metastazlar, hipofiz bölgesi patolojileri, hipofiz adenomu, nörinoma, leiomyosarkoma, kondrosarkoma, lipoma, retrobulber tümörler.
II-Vasküler: intrakavernöz karotid anevrizması,
karotiko-kavernöz fistül, karotid-kavernöz
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tromboz,posterior serebral arter anevrizması, Takayasu arteriti.
III-İnfeksiyöz: orbita enfeksiyonları, bazal menenjit, intrakranial tüberkülozis, aktinomikoz, sfenoid- frontal veya etmoid sinüs mukoseli, sifiliz, lepra, herpes zoster, periostitis.
IV-İnfiltratif: sarkoidoz, IgG-ilişkili hastalıklar,
lenfoma, lupus eritematozis, multipl myelom, wegener granulomatozisi, dev hücreli
arterit.
V-Demiyelinizan hastalıklar: multipl sklerozis
VI-Oftalmoplejik migren,
VII-Endokrin: Diyabetik oftalmopleji, tiroid oftalmopatisi
VIII- İlaç kullanımı sonrası (İnfliximab vb),
IX-Orbital psödotümörler.

TANI
Bugün en sık kranial MR, MR yoksa CT’ den yararlanılır. Granulomatöz bölgeden yapılacak biopsi de tanıda önem arz etmektedir. Klinik yönüyle yol gösterici olabilecek görsel uyarılmış
potansiyeller (VEP) gerekirse kullanılabilir. Vasküler lezyonların ayırımı için nadiren anjiografi
gerekebilir. Bazı olgularda granülomatöz enflamasyon MR ile görüntülenemeyebilir, biopsi de
erken dönem tanısında yardımcı olamayabilir.
ICHD 2018 tanı kriterleri bu olgularda yetersiz
kalmaktadır, bu olgularda en az 2 yıl klinik izlem
tanıda yararlı olacaktır.
Biz de bir hastamızda kranial MR görüntülemede şüphede kaldığımız erken dönemde stereotaksik biopsi yaptıramamış, ancak hastaya
yaptığımız görsel uyarılmış potansiyel tetkikinde
klinik bulgu tarafında uzamış latans ve düşük
amplitüd saptamıştık. Steroid tedavisi ile her üç
sinirin tutulduğu (III, IV, VI kafa çiftleri) olgumuzda klinik bulgularla korele şekilde VEP düzelmesini de izlemiştik.
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TEDAVI
Yeterli kortikosteroid tedavisi ile ağrı ve oftalmoplejide genellikle 72 saat
içinde düzelme beklenir. Spontan remisyonlarda bildirilmiştir. İdiyopatik
tip tedavi edilmezse semptomlar iki ay kadar sürebilir. Kortikosteroidlerin dozu ve süresi hakkında kesin kriterler olmadığı gibi, bu ilaçların
tedaviyi hızlandırdığına dair kesin kanıt da yoktur. Lenfoma, nazofarinks
karsinomu, orbital psödotümor, hipofiz adenomu ve anevrizmalarınında kortikosteroid tedavisinin yarar göreceğini unutmamalı, tam ve doğru tedavi için ayırıcı tanıda etyoloji mutlaka aydınlatılmaya çalışılmalıdır. Biz genellikle 1 mg/kg/ steroid tedavisi uyguluyor, daha sonra klinik
izlem doğrultusunda steroid dozunu düşerek tedaviyi birkaç haftada
sonlandırıyoruz. Steroide yanıtsız olgularda tanı mutlaka gözden geçirilmelidir. Steroidler ağrıyı 24-72 saatte, kraniyal sinir etkilenmelerini
genellikle 2-8 haftada sonlandırır. İlk atağını kortikosteroid tedavisi ile
geçirmiş, yıllar sonra benzer atak sonucu neoplazi saptanan olgular bildirilmektedir, bu nedenle bu hastaların izleminde dikkatli olunmalıdır.
Kortikosteroidlerin kullanımının kontrendike olduğu veya uzun süreli kullanımda yan etkiler olduğunda ikinci kategoride immünosupressif ilaçlardan (azatiopurin, siklofosfamid, methotrexat, siklosporin,
mikofenolat, infliximab) ek tedavi veya monoterapi olarak yararlanılır.
Literatürde infliximab tedavide kullanıldığı gibi, bu ilacın Tolosa-Hunt
klinik tablosuna da neden olabileceği bildirilmiştir.
Kortikosteroid kontrendikasyonunda bir diğer seçenek ise radyoterapidir.

ALGORİTMA

Tanıda en sık MR’ dan
faydalanılır. MR (-) olgularda
talyum sintigrafisi kullanılır.
Vasküler lezyon varlığında
anjiografiden yararlanılır.

Steroidlere erken dönemde
verilen yanıt önemlidir
ancak steroidlerin
relaps üzerine etkisi
bilinmemektedir.
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40.c Rekürren Ağrılı Oftalmoplejik
Nöropati

Figen GÖKÇAY1

TANIMLAMA
Tekrarlayan başağrısı ve oftalmopleji ile seyreden ender görülen bir
tablodur. Yıllık insidansı milyonda 0.7 olarak tahmin edilmektedir. İlk
atağın başlangıcı genellikle çocukluk ve adölesan dönemdedir. Kadınlarda daha sık görülür. Daha önce “oftalmoplejik migren” (OM) olarak
bilinen bu durum, kliniğinin rekürren ağrılı nöropatiye daha fazla benzerliği ve bazı olgularda migren semptomlarının olmaması nedeniyle
“rekürren ağrılı oftalmoplejik nöropati” (Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy/RPON) olarak tanımlanmıştır.

KLINIK
Tekrarlayan başağrısı ile birlikte 3, 4, 6. oküler motor sinir tutuluşu şeklinde görülür. Başağrısı oftalmopleji ile ipsilateraldir. Okulomotor sinir
en sık tutulan sinir olsa da diğer oküler motor sinir tutulumları da görülür. Ender görülmesi nedeniyle konuya ilişkin literatür az sayıdadır.
Başağrısının oküler motor sinir tutuluşundan 14 gün öncesine kadar
görülebilmesi, pek çok olguda oküler sinirin beyin sapından çıktığı yerde kontrast tutulumun gösterilmesi, bazı hastalarda kortikosteroide iyi
yanıt vermesi nedenleri ile tablo inflamatuvar, demyelinizan nöropati
olarak isimlendirilmiştir. İnflamatuvar nöropati kliniği ile başvuran bu
olgularda tablonun migren ile ilişkisinin nedeni de bilinmemektedir.
Herbir atakta prognoz oldukça iyi olmakla ve birkaç haftada spontan
düzelmekle birlikte bazı olgularda tekrarlayan ataklarda kalıcı bulgular
da bildirilmektedir.

1

Tekrarlayan oküler motor
sinir tutulumu ve ipsilateral
başağrısı ile karakterize
ender bir durumdur.

Başlangıç yaşı tipik olarak
çocukluk ve adölesan
dönem olsa da erişkinde de
görülebilir.

En sık okulomotor sinir
tutulumu görülür.

Başağrısı oftalmoplejiden
14 gün öncesine kadar
tanımlanabilir.

Prof. Dr., Ege Üniversitesi Nöroloji AD
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PATOGENEZ
Net olarak anlaşılamamıştır. Hala tartışmalıdır. Bazıları nöropatinin
altta yatan nedeninin olgu analizleri temelinde migren olduğunu ileri sürseler de bugün patogenezi için kabul edilmiş görüş relapsing-remitting inflamatuvar demyelinizan patoloji olduğudur. Migrenle ilişkisi
halen literatürde tartışma konusudur. Migren atağı sırasında salgılanan
inflamatuvar peptidlerin ve diğer çeşitli mediatörlerin (CGRP, NO gibi)
oküler motor sinirleri her zamankinden daha fazla etkilemesi nedeniyle olabileceği ileri sürülmüştür. Çocuklarda daha sık görülmesinin
de oküler motor sinir gelişiminin tam olmaması ile ilişkili olabileceği
söylenmiştir. Başağrısının daha ayrıntılı tanımlaması ve görüntülemelerden elde edilecek veriler ve olası histolojik veriler hastalığın patofizyolojisini ve tipik migren ile ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

SINIFLAMA
Eskiden “oftalmoplejik
migren” olarak tanımlanan
bu tablo son uluslararası
başağrısı sınıflamasında
“rekürren ağrılı
oftalmoplejik nöropati”
olarak isimlendirilmiştir.

ICHD-1 sınıflamasında oftalmoplejik migren (OM) migrenin varyantı
olarak sınıflandırılmıştır, ICHD-2 sınıflamasında yine aynı isimle kraniyal
nevraljiler kategorisinde sınıflandılırken son sınıflamada (ICHD-3) OM
tanımı Rekürren Painful Ophthalmoplegic Neuropathy (RPON) olarak
başağrısı sınıflamasındaki yeri değiştirilmiş ve ağrılı kraniyal nöropatiler
ve diğer fasiyal ağrılar kategorisinde yerini almıştır. Genellikle III. KS tutuluşu olmak üzere bir veya daha fazla oküler kraniyal sinir parezisinin
ipsilateral başağrısı ile birlikte olduğu klinik tablodur.

TANI ÖLÇÜTLERI
ICHD-3 sınıflamasına göre önceden OM olarak tanımlanan RPON
için tanı ölçütleri
A. Bir, iki veya üç oküler motor sinir parezisi ile birlikte ipsilateral
başağrısının en az iki atak şeklinde tanımlanması
B. Orbital, parasellar veya posterior fossa lezyonunun uygun tetkiklerle dışlanması
C. Tablonun bir başka ICDH-3 sınıflaması tanısı ile açıklanamaması

AYIRICI TANI
Fokal kraniyal nöropati nedenleri olabilecek vasküler, inflamatuvar,
metabolik, otoimmun ve enfeksiyoz hastalıklar dışlanmalıdır (Serebral
anevrizma, Tolosa-Hunt sendromu, sarkoidoz, diabet, tiroid oftalmopatisi, kollajen doku hastalıkları, menenjit). Ayrıca oküler motor sinirlerin
değişik tümörleri de RPON yi taklit edebilir. Düzelmenin tam olmadığı
RPON den kuşkulanılan olgularda izlemde yapılan MRG incelemeleri
tümöral patolojileri göstermesi açısından gereklidir. Yüksek rezolüsyon570
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lu ince kesitli yağ baskılayıcı post-kontrast T1 ağırlıklı orbita MRG de,
RPON düşünülen bir olguda özellikle atak sırasında okulomotor sinirin
orbitada ve kavernoz sinusta kontrast tutulumu saptanmıştır. Bu bulgu
oküler motor sinirlerin periferik kısmında olan inflamatuvar patolojinin
de ROPN fizyopatolojisinde önemli bir rol oynayabileceği olasılığını ortaya çıkarmıştır.

Akut dönemde MRG
de oküler motor sinir
kalınlığında artma veya
kontrast tutulumu
saptanabilir.

TEDAVI
Spontan düzelebilen bu tabloda prednizolon akut dönemde etkili bir
tedavidir. Fakat uzun süreli kullanımının rekürrensleri önlemede etkisi
belli değildir. Akut migren tedavisinin (asetaminofen, NSAİ, ergotamin
ve triptanlar) etkileri de net değildir.

Spontan düzelebilse de
tedavide kortikosteroide
yanıt iyidir.

Liu Y ve arkadaşlarının kendilerine ait beş olgu ile birlikte 2000-2020
arasında Pubmed verilerinden elde edilen RPON ile ilişkili literatürü
gözden geçirdikleri bir çalışmada toplam 165 hastadan elde ettikleri
verilerin sonuçları şu şekildedir. Ortalama başlangıç yaşı 22.1, en sık tutulan kraniyal sinir % 53.9 oranında okulomotor sinirdir. Hastaların çoğunda oftalmopleji başağrısı atağının birinci haftası içinde başlamıştır.
MRG yapılan 145 hastanın % 27.6 sında oküler motor sinirlerde kontrast tutulumu saptanmıştır. Kortikosteroid tedavisi alan 78 hastanın %
96.2 tedaviden yararlanmıştır.
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40.d Santral Nöropatik Baş ve Yüz Ağrısı
İdris KÖKEN1
Hadiye ŞIRIN2

TANIMLAMA
Santral ağrı, santral sinir sisteminin lezyonu veya disfonksiyonu ile ilişkili ağrı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre fantom ağrıda olduğu
gibi santral mekanizmalar ağrının ortaya çıkmasında öncelikli neden
olsa bile; periferik nedenler sonucunda oluşan ve santral sinir sistemini
etkileyen ağrılar, santral ağrı olarak kabul edilmemektedir. Spinal kord
arka boynuzunda veya trigeminal çekirdeklerde ya da daha yukarıya
doğru beyin sapı boyunca çıkan somatosensoryel yollarda, talamusta,
diğer subkortikal yapılar ve beyin korteksindeki lezyonların santral ağrıya neden olabileceği belirtilmektedir.

Spinal kord arka boynuzu,
trigeminal çekirdekler, beyin
sapı bağlantıları, talamus,
subkortikal yapılar, ilişkili
kortikal yapılar santral
ağrıya neden olmaktadır.

Gelişiminde en yüksek prevelans ilişkisinden, servikal spinal kord,
beyin sapı ve spinotalamik-trigeminotalamik projeksiyonları alan talamusun ventral posterior nükleusundaki (VPN) lezyonlar sorumlu bulunmuştur.
IHS sınıflaması güncel sürümünde, baş ve yüz ağrısının santral nedenleri, Multiple Skleroz’a (MS) atfedilen santral nöropatik ağrı ve inme
sonrası santral ağrı olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır.
Uluslararası Başağrısı Derneği kriterleri, MS’a atfedilen santral nöropatik ağrı sendromunu, bir dizi klinik semptomla birlikte tek veya çift
taraflı kraniyoservikal ağrı şeklinde tanımlamaktadır. Duyusal semptomlar saptandığında merkezi sinir sisteminin demiyelinizasyonuna
atfedilebilir, ancak kesin lokalizasyon genellikle zordur. Sessiz lezyonlar
ve açıklanamayan belirtiler yaygındır. Santral ağrının varlığı, MS’in klinik başlangıcından birkaç yıl içeresinde ortaya çıkabileceği gibi bu tür
ağrıların MS kliniğinde ilk semptomlar olabileceği de ileri sürülmüştür.
Alternatif olarak MS klinik seyrinde, diğer semptomların ortaya çıkmasından 25 yıl sonra bile santral ağrı ortaya çıkabilmektedir.
1
2

MS ile ilişkili ağrılar ilk
semptom olarak ya da
tanıdan çok sonra da ortaya
çıkabilir.

Uzm. Dr., Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği,
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
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İnmeden sonra ilk altı ay
içerisinde sıklıkla allodininin
eşlik ettiği sürekli ya da
paroksizmal genelde tek
taraflı baş ve/veya yüz ağrısı
tanımlanmaktadır.

İnme sonrası santral ağrı, sıklıkla inme başlangıcıyla ortaya çıkan
veya ilk 6 ay içerisinde gelişen duyusal anormalliklerin, azalmış duyu
algısının ve allodinin eşlik ettiği sabit veya paroksismal, genellikle tek
taraflı baş ve/veya yüz ağrısı olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre ağrının başlangıcı inmeden sonraki ilk 6 aylık dönem olarak belirtilse de vakaların büyük çoğunluğunda ağrı ilk 1 ay
içerisinde başlarken bazı vakalarda ise başlangıç 6 yıla kadar sürebilmektedir. Hastaların yaklaşık %25’inde süregen ağrının üzerine binen
ataklar mevcut iken, yaklaşık %40’ında ise sadece çok kısa süreli (1 saniyeden-1 dakikaya kadar) ataklar bildirilmektedir.
Bu klinik tablonun, inme geçiren hastalarda yaklaşık %8,4-11 sıklığında gözlendiği bildirilse de inme sonrasında birçok hastanın genellikle kendi ağrılarını ve diğer semptomlarını ifade etme güçlüğü yaşamasından dolayı aslında daha yüksek sıklık oranlarında bulunduğu tahmin
edilmektedir.
Ağrılı alan, periferik trigeminal sinir ve diğer kraniyal veya servikal sinirlerin lezyonları ile açıklanamaz ve inme sonrası gelişen duyu
bozukluğuyla ilişkili olarak baş-boyun bölgesinin bir kısmını veya tamamını içermektedir. Özellikle talamus ve lateral medüller infarktlar
ön planda olmak üzere beyin sapı lezyonlarında daha yaygın olup bu
sebeple gelişen yüz ağrısının çoğunlukla periorbital yerleşimli olduğu
bildirilmektedir.

KLINIK
Santral ağrı, çoğunlukla vücudun geniş bölgelerini kapsar, rahatsız edici, sürekli, şiddetli ve ciddi bir ağrıdır. Santral ağrısı olan hastalar altta
yatan hastalıkları ile ilişkili olarak başta duyu kaybı olmakla birlikte çeşitli nörolojik defisitlere sahiptir ve ağrının karakteri zaman içerisinde
olumsuz bir seyir göstermektedir.
Santral nöropatik baş ve yüz ağrısında, ağrının şiddeti, lokalizasyonu
ve karakteri hastalar arasında oldukça değişkendir. Hastalar genellikle
ağrılarını kramp tarzı kasılma, ezilme, elektriklenme, çarpma, karıncalanma ve iğnelenme şeklinde tarif ederler. Bazen santral ağrının hastalar tarafından tanımlanması zor olabilir. Tuhaf ve belirsiz terimler,
hissettiklerini açıklamaya çalışan hastalar tarafından sıklıkla kullanılır.
Hastaların büyük çoğunluğu ise birden fazla ağrı tipini tecrübe eder.
Genellikle ısı değişiklikleri (Sıcak-soğuk), hareket, hafif dokunuş ve
emosyonel stress gibi iç ve dış uyaranlar santral ağrıyı şiddetlendirir.
Klinik tablo hastaya göre
değişmekte, birden fazla
ağrı karakteri dizestezi,
allodini ve hiperpati gibi
duysal anormallikler
yaşanabilmektedir.
574

Başlıca klinik semptomları arasında, dizestezi, allodini ve hiperpati
gibi duysal anormallikler yer alır. Sürekli ve uyarılmış ağrı (allodini ve hiperpati) spinal kord lezyonlarının neden olduğu santral ağrıda daha sık
rastlanırken, beyin lezyonlarına bağlı olarak gelişen nevraljiform ağrılar
daha nadir olmakla birlikte, ponsta lokalize kalan iskemik inmeden son-
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ra trigeminal nevralji klinik tablosu da gözlenebilmektedir. Diğer taraftan paroksismal ağrılar, yüksek servikal spinal kord (C1-3) lezyonlarına
bağlı olarak oksipital nevralji şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
MS ile ilişkili santral nöropatik ağrı genellikle sürekli, nadiren paroksismal vasıfta daha çok yanma ve karıncalanma şeklindedir. Hastaların
büyük çoğunluğu iki veya daha fazla ağrı tipinden yakınır. Klinik tabloyla
ilişkili duyusal bozuklukları başlıca; dizestezi, hipoestezi, anestezi, hipoaljezi hiperaljezi ve allodini şeklinde sıralayabiliriz.
Multiple sklerozda santral nöropatik baş ve yüz ağrısı haricinde,
trigeminal nevralji, oksipital nevralji, dizestezik ekstremite ağrısı, ağrılı tonik spazmlar ve Lhermitte bulgusu da gözlenmektedir. Trigeminal
sinir kökünü etkileyen demyelinizan plak nedeniyle klasik trigeminal
nevraljinin klinik karakteristiklerine sahip multipl sklerozlu hastalar,
ICHD-3’ de “multipl sklerozla ilişkili ağrılı trigeminal nöropati” olarak
santral nöropatik baş ve yüz ağrılarından farklı bir grupta sınıflandırılmıştır. Akut MS atakları migren ataklarını tetikleyebilirken, migrenli MS
hastalarında da daha sık oranlarda santral nöropatik baş ve yüz ağrısı
geliştiği bulunmuştur. Ayrıca, IFN-Beta tedavisinin de baş ağrılarını tetikleyebileceği gösterilmiştir.

Multiple sklerozda santral
nöropatik baş ve yüz ağrısı
haricinde, trigeminal
nevralji, oksipital nevralji,
dizestezik ekstremite
ağrısı, ağrılı tonik spazmlar
ve Lhermitte bulgusu da
gözlenmektedir.

İnme sonrası santral baş ve yüz ağrısı gelişen hastalar sıklıkla ağrılarını tanımlarken yanıcı, batıcı, kesici veya iğnelenme şeklinde tarif
ederler. Ağrının şiddeti; orta-şiddetli arasında olup genellikle hafif dokunuş, hareket veya soğuk gibi dış uyaranlarla artmaktadır.
Lezyonun büyüklüğüne ve yerleşimine bağlı olarak motor ve/veya
çeşitli duyusal semptomlar ortaya çıkmaktadır. Klinik özellikleri içerisinde başlıca yüzün bir yarısında ağrı ve/ veya disestezik yakınmalarla
seyreden semptomlar ve Hipo/Hiperaljezi, Termoaljezi, Hipo/Hiperestezi, korneal reflekste azalma ve hastaların yarıdan fazlasında saptanan
spastisite şeklinde bulgular yer alır.

FIZYOPATOLOJI
Santral nöropatik baş ve yüz ağrısının gelişimine özellikle yüksek servikal spinal kord (C1-3) düzeyinden, kortekse kadar herhangi bir MSS
lezyonu neden olmaktadır. Supratalamik düzeydeki lezyonlara kıyasla
özellikle spinotalamik ve trigeminotalamik yolların hasarı daha fazla
sıklıkta baş ve yüz ağrısıyla sonuçlanmaktadır. Santral nöropatik baş ve
yüz ağrısının başlangıcı genellikle lezyon gelişimini takiben veya bozulmuş sensoryel duyunun düzelmeye başlamasından kısa bir süre sonra
ortaya çıkar.

Santral nöropatik baş ve
yüz ağrısının başlangıcı
genellikle lezyon gelişimini
takiben veya bozulmuş
sensoryel duyunun
düzelmeye başlamasından
kısa bir süre sonra ortaya
çıkar.

Bununla birlikte, ağrının başlangıcı lezyon gelişiminden yıllar sonrasına kadar gecikebilmektedir. Ek olarak, kalıcı veya klinik olarak algılanabilen duyu kaybı olmayan bir beyin lezyonundan sonra bile santral
ağrı ortaya çıkabilmektedir.
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Merkezi sinir sistemindeki
bir lezyon sonrası lezyon
bölgesi ve/veya lezyona
komşu somatosensoryel
yolaklarda hiperaktivasyon
geliştiği veya normal
sinaptik girdilerin kaybı
sonucunda lezyon
bölgesindeki nöronlarda
hiperaktivasyon ve
sensitizasyon geliştiği kabul
edilmektedir.

Her ne kadar altta yatan mekanizmalar net olarak anlaşılamamış
olsa da merkezi sinir sistemindeki bir lezyon sonrası lezyon bölgesi ve/
veya lezyona komşu somatosensoryel yolaklarda hiperaktivasyon geliştiği veya normal sinaptik girdilerin kaybı sonucunda lezyon bölgesindeki nöronlarda hiperaktivasyon ve sensitizasyon geliştiği kabul edilmektedir.
Multipl skleroz’da baş ve yüzün santral nöropatik ağrısı, trigeminal
sinirin veya üst servikal (C1-3) spinal sinir köklerinin merkezi bağlantılarında demiyelinizan lezyon sonucu gelişmektedir. Ayrıca spinal kord
düzeyinde nosiseptif yolaklara modülasyon vazifesi gören inhibitör GABA’erjik internöronların kaybının, ağrı gelişim sürecine olası diğer bir
katkı faktörü olduğu öne sürülmüştür.
İnme sonrası gelişen santral baş ve yüz ağrısı, trigeminal sinirin sensoryel nükleusunun asendan projeksiyonlarına lokalize bir lezyona atfedilir. Bununla ilişkili olarak özellikle ventroposterior inferior talamik
çekirdeğin içinde yer aldığı ventrokaudal talamik çekirdeklerle ilişkili
lezyonlar, vücudun yarısını tutan yanma şeklindeki ağrıyla karakterize
talamik ağrı durumuna yol açabilir. Talamik çekirdekleri tutan her lezyonun ağrı ile sonuçlanmaması, inme sonrası santral ağrı gelişiminde
ağrı duyusunun işlendiği kortikal merkezlerinde önemli rol oynadığını
ortaya koyar. Özet olarak inme sonrası gelişen santral ağrıda lezyonlu
alanların ektopik aktivitesi yanı sıra ağrı modülasyonunda rol oynayan
fasilitör ve inhibitör ağrı yolakları arasındaki dengesizliğin etkili olduğu
düşünülmektedir.

SINIFLAMA
IHS sınıflaması güncel sürümünde, baş ve yüz ağrısının santral nedenleri, iki başlık altında toplanmıştır.
13.13 Santral Nöropatik Ağrı
13.13.1 Multiple Skleroz’a atfedilen santral nöropatik ağrı
13.13.2 İnme sonrası santral ağrı

Tanı Ölçütleri
Multiple Skleroz’a Atfedilen Santral Nöropatik Ağrı
Tanı konulurken uluslararası başağrısı sınıflamasına göre aşağıdaki kriterlerin tümünün karşılanması gerekmektedir.
A. C kriterini tam olarak karşılayan baş ve/veya yüz ağrısı varlığı
B. MRG görüntülemede beyin sapı ve trigeminal nükleusun assendan projeksiyonlarında demyelinizan lezyon varlığıyla birlikte kesin olarak Multipl skleroz (MS) tanısı konmuş olması
C. Ağrının, demyelinizan lezyonla zamansal ilişkisinin bulunması
veya ağrının demyelinizan lezyonun teşhisine yol açması
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D. Bu durumu ICDH-3 ile daha iyi açıklayabilecek başka bir tanı olmaması

İnme Sonrası Santral Ağrı
İnme sonrası santral baş ve yüz ağrısı tanısı konulurken uluslararası başağrısı
sınıflamasına göre aşağıdaki kriterlerin tümünün karşılanması gerekmektedir.
A. Baş ve/veya yüz ağrısının varlığı
B. İskemik veya hemorajik inmenin varlığı
C. Aşağıdaki nedensel kanıtların her ikisinin de mevcut olması
1. Ağrının inme sonrası dönemde ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkması
2. Görüntüleme (Genellikle MRG) yöntemleriyle uygun bir bölgede
vasküler lezyon gösterilmesi
D. Bu durumu ICDH-3 ile daha iyi açıklayabilecek başka bir tanının olmaması

AYIRICI TANI
Santral nöropatik baş ve yüz ağrı tanısı konulurken klinik bulgular ve kanıtların merkezi sinir sisteminde bir hastalık sürecini desteklemesine ve
ağrının özelliklerinin santral ağrı ile uyumlu olmasına dikkat edilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Santral ağrıya yol açabilen nedenleri başlıca;
Vasküler nedenler
Demyelinizan hastalıklar
Enfeksiyöz durumlar
Travmatik nedenler
Neoplastik bozukluklar
Nörodejeneratif süreçler (Örneğin; Parkinson Hastalığı)
İyatrojenik nedenler (Örneğin; Perkütan Servikal Kordotomi sonrası
gelişen) şeklinde sıralayabiliriz.

Dolayısıyla ayırıcı tanıda tüm bu olası nedenlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi işlevsel
bozukluklar da sıklıkla klinik tabloya eşlik etmektedir.

TEDAVI
Santral nöropatik baş ve yüz ağrıları genellikle tedaviye dirençli olup,
sürekli olarak geçerli etkin bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Santral ağrıda en iyi tedavi sonucunu elde edebilmek amacıyla çoğu zaman
tedavi seçeneklerini denemek ve gereğinde hastaya seçeneklerin kombinasyonu sunularak bireyselleştirilmiş bir tedavi rejimi gerekmektedir.
Tedavi seçenekleri genellikle ağrıyı tamamen geçirmeyip kısmi
derecelerde düzelme sağlar. Hastaları tedavi seçenekleri ve prognoz
hakkında henüz tedavinin başında detaylı olarak bilgilendirmek, konu
hakkında bilinç düzeylerini yükselterek beklentilerinin daha gerçekçi
olmasına olanak sağlar.

Tedaviye dirençlidir. Tedavi
seçeneklerini denemek,
tedavi seçeneklerinden
bireyselleştirilmiş bir
tedavi rejimi oluşturmak
gerekebilir.
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Farmakoterapi; tedavinin temel basamağı
olup kullanılan ilaçların etkinliği genel nöropatik
ağrı literatürüne dayalıdır. İlaç tedavisinde amitriptilin, duloksetin, lamotrijin, pregabalin ve
kannabinoidler gibi birkaç ilaç seçeneği dışında,
tedavi anektodal gözlemlere ve fikir birliği şeklindeki görüşlere dayanmaktadır. Ayrıca, bir santral
ağrı sendromunda etkili olan bir tedavinin diğerinde faydalı olup olmadığı da bilinmemektedir.
Bu nedenle, özellikle santral nöropatik baş ve
yüz ağrısında, nöropatik ağrı yönetimi için mev-

cut tedavi kılavuzlarını uygulamak tam olarak
mümkün değildir. Farmakoterapiye yanıt alınamadığı durumlarda nörostimülasyon yöntemleri
ve ağrı cerrahisi gündeme gelmektedir. İnvaziv
tedavi seçeneklerinin de birçoğu kanıta dayalı
değildir ve gündeme geldiğinde multidisipliner
anlayış içerisinde uygulanmalıdır. Farmakolojik
olmayan yöntemler arasında psikoterapi, neurofeedback, bilişsel davranışsal terapiler ve fizyoterapi de yer alabilmektedir. Aşağıdaki tabloda
santral nöropatik baş ve yüz ağrısında geçerli
tedavi seçenekleri özetlenmiştir.

Santral Nöropatik Baş ve/veya Yüz Ağrısı Tedavi Seçenekleri
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Farmakolojik
Tedavi

Antidepresanlar
1- Trisiklik Antidepresanlar
a. Amitriptilin
b. Doksepin
c. Nortriptilin
2- Selektif Noradrenalin Geri Alım
İnhibitörleri
a. Duloksetin
b. Venlafaksin
c. Mianserin
Antikonvülzanlar
1-Karbamazepin
2-Okskarbazepin
3-Lamotrijin
4-Gabapentin
5-Pregabalin

Opioid Analjezikler, Kannabinoidler ve
Diğer Adjuvan Analjezikler
1-Opioidler
a. Tramadol
b. Morfin
c. Fentanil
d. Oksikodon
e. Naloksan
2-Kannabinoidler
3-Lokal ve Genel Anestezikler
a. İntravenöz(IV) Lidokain
b. IV Propofol
4-Antiaritmikler (Meksiletin)
5-NMDA Antagonistleri
a. Ketamin
b. Memantin
c. Amantadin
6-Adrenerjik İlaçlar (Klonidin)
7-GABA Agonistleri (Baklofen)

Nörostimülasyon

1-Transkutanöz Elektrik Stimülasyonu (TENS)
2-Spinal Kord Stimülasyonu (SCS)
3-Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
4-Motor Korteks Stimülasyonu (MCS)
a. Repetetif Transkranial Manyetik Stimülasyon (rTMS)
b. Epidural Motor Korteks Stimülasyonu (ECMS)

Ağrı Cerrahisi

1-Kordotomi
2-Trigeminal Traktotomi-Nukleotomi
3-Spinal ve Trigeminal Nukleus Caudalis DREZ Operasyonu
4-Talamotomi
5-Singulotomi
6-Mezensefalotomi

Psikoterapi

Bilişsel Davranışsal Terapiler
Neurofeedback Tedavi Yöntemleri

Ağrılı Kraniyal Nöropatiler ve Diğer Yüz Ağrıları

Santral nöropatik yüz ağrılı bir vaka;
73 yaşındaki kadın hastamız acil servisimize ani
gelişen ve yaklaşık 2 gündür var olan sağ vücut
yarısında yüzü içerisine alacak şekilde yanmasızlama tarzında sürekli ve şiddetli bir ağrı ve
hissizlik yakınması ile başvurdu. Medikal geçmişinde, hipertansiyon, diyabet ve diyabetik
retinopatisi mevcuttu. Öyküsünde acil servis
başvurusu öncesi, yakın zamanda planlanmış
olan retinal operasyon nedeniyle düzenli kul-

landığı asetilsalisilik asiti (100 mg/gün) kullanmayı bıraktığını belirtti. Nörolojik muayenesinde
sağ hemihipoaljezi ve sağda früst hemiparezi
saptandı. Görüntülemede; sol talamokapsüler
bölgede laküner enfarkt ile uyumlu görünüm izlendi. Santral nöropatik ağrısına yönelik olarak,
pregabalin titre edilerek başlandı. Henüz takip
sürecinde olan hastamızın ağrısına yönelik tedavisini poliklinik kontrollerindeki ilaç tedavisi
denemelerinden alınacak sonuca göre düzenlemeye karar verdik.

Şekil 1: T2 Aksiyel, Difüzyon ve Koronal MR Görüntüleme

Santral Nöropatik Baş ve/veya Yüz Ağrısı Tanı ve Tedavi Algoritması:
Santral Nöropatik
Baş ve/veya Yüz Ağrısı Varlığı

Klinik ve Radyolojik Değerlendirme

Diğer Olası Nedenleri Dışla
(Enfeksiyöz, Neoplastik, Nörodejeneratif,
Travmatik, İyatrojenik)

ICHD-3 Tanı Ölçütlerini Kullan

Multiple Skleroz'a Atfedilen
Santral Nöropatik Ağrı

İnme Sonrası Santral Ağrı
Tedavi Seçenekleri

Farmakoterapi
Psikoterapi

Nörostimülasyon
Tedavileri

Ağrı
Cerrahisi
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40.e Orofasiyal Ağrılar
Yasemin EREN1
Ceyla İRKEÇ2

GIRIŞ
Fasiyal ağrı ICHD-3 ‘de (Uluslararası Başağrısı Sınıflandırması) “orbitomeatal çizginin altinda, kulak kepçelerinin önünde ve boynun yukarısındaki ağrı “olarak tanımlanmıştır. Prevalansı yaklaşık %1.9 ‘dur.
Kadınlar daha sık etkilenir. Kadın:erkek oranı 2:1dir.Tanımlanan diğer
predispozan faktörler; sigara, psikolojik faktörler, düşük sosyoekonomik düzey ve diğer kronik ağrı durumlarının varlığıdır.

Fasiyal ağrı orbitomeatal
çizginin altinda, kulak
kepçelerinin önünde ve
boynun yukarısındaki
ağrıolarak tanımlanır.

ICHD-3’de kranium, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüs, dişler ve
diğer fasiyal ve kranial yapıların ağrıları, sekonder başağrıları grubunda
değerlendirilmiştir. Primer başağrıları, servikojenik başağrıları orafasial
bölgeye yansıyabilir yada burada ortaya çıkabilir, bu bölge de oluşan
ağrılarda başa yansıyabilir ve kompleks klinik prezantasyonlar görülebilir. Orofasiyal bölge ağrıları, semptomatik benzerlik ve anatomik
lokalizasyon nedeni ile birçok disiplinle ilişkilidir. Hastalara kesin tanı
konulana kadar çok sayıda branş tarafından değerlendirilmekte, tanısal
açıdan birçok görüntüleme ve laboratuvar incelemesi yapılmaktadır.
Bu süreçte hastalara yanlış tanı ve tedaviler uygulanmaktadır. Orofasiyal ağrı yönetiminin daha iyi yapılabilmesi, multidisipliner yaklaşım
ve tanı konusundaki fikir birliğini sağlayabilmek amacı geliştirilen ICOP
(Uluslararası Orofasiyal Ağrı Sınıflandırması) 2019 yılında yayınlandı ve
türkçe çevirisi yapıldı. Bu bölümde orofasial ağrılar değerlendirilirken,
ICOP sınıflandırması baz alınmıştır.

1
2

Doç. Dr., Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Prof. Dr., Lokman Hekim Üniversitesi
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SINIFLANDIRMA
1. Dentoalveolar ve anatomik olarak ilişkili yapıların bozukluklarına bağlı orofasiyal ağrı
1.1 Diş ağrısı
1.1.1 Pulpa ağrısı
1.1.2 Periodontal ağrı
1.1.3 Dişeti ağrısı
1.2 Ağız mukozası, tükürük bezi ve çene kemiği ağrıları

3.2.2 Disk yer değiştirmesine bağlanan
temporomandibular eklem ağrısı
3.2.3 Dejeneratif eklem hastalığına bağlı
temporomandibular eklem ağrısı
3.2.4 Subluksasyona bağlı temporomandibular eklem ağrısı
4. Kranial sinirlerin lezyonu veya hastalığına
bağlı orofasiyal ağrı
4.1 Trigeminal sinir lezyonuna veya hastalığına bağlı ağrı

1.2.1 Oral mukozal ağrı

4.1.1 Trigeminal nevralji

1.2.2 Tükürük bezi ağrısı

4.1.2 Diğer trigeminal nöropatik ağrı

1.2.3 Çene kemiği ağrısı

4.2 Glossofaringeal sinir lezyonu veya hastalığına bağlı ağrı

2. Miyofasiyal orofasiyal ağrı

4.2.1 Glossofaringeal nevralji

2.1 Primer miyofasiyal orofasiyal ağrı
2.1.1 Akut primer miyofasiyal orofasiyal

4.2.2 Glossofaringeal nöropatik ağrı

2.1.2 Kronik primer miyofasiyal orofasiyal

5. Birincil baş ağrılarına benzeyen orofasiyal
ağrılar

ağrı
ağrı

5.1 Orofasiyal migren

2.2 İkincil miyofasiyal orofasiyal ağrı

5.1.1 Epizodik orofasiyal migren

2.2.1 Tendinite bağlı miyofasiyal orofasiyal
ağrı
2.2.2 Miyozite bağlı miyofasiyal orofasiyal
ağrı

5.1.2 Kronik orofasiyal migren
5.2 Gerilim tipi orofasiyal ağrı
5.3 Trigeminal otonomik orofasiyal ağrı
5.3.1 Orofasiyal küme atakları

2.2.3 Kas spazmına bağlı miyofasiyal orofasiyal ağrı
3. Temporomandibular eklem (TME) ağrısı
3.1 Primer temporomandibular eklem ağrısı
3.1.1 Akut primer temporomandibular eklem ağrısı
3.1.2 Kronik primer temporomandibular
eklem ağrısı
3.2 İkincil temporomandibular eklem ağrısı
3.2.1 Artrite bağlı temporomandibular eklem ağrısı
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5.3.2 Paroksismal hemifasiyal ağrı
5.3.3 Kranial otonomik semptomlarla birlikte kısa süreli tek taraflı nevraljiform yüz ağrısı
atakları (SUNFA)
5.3.4 Otonom semptomlarla birlikte hemifasiyal sürekli ağrı
5.4 Nörovasküler orofasiyal ağrı
5.4.1 Kısa süreli nörovasküler orofasiyal
ağrı
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5.4.2 Uzun süreli nörovasküler orofasiyal
ağrı
6. İdiyopatik orofasiyal ağrı
6.1 Yanan ağız sendromu (BMS)
6.1.1 Somatosensoriyel değişiklikler olmaksızın yanan ağız sendromu
6.1.2 Somatosensoriyel değişikliklerle birlikte yanan ağız sendromu
6.1.3 Olası yanan ağız sendromu
6.2 Kalıcı idiyopatik yüz ağrısı (PIFP)
6.2.1 Somatosensoriyel değişiklikler olmaksızın kalıcı idiyopatik yüz ağrısı
6.2.2 Somatosensoriyel değişikliklerle birlikte kalıcı idiyopatik yüz ağrısı
6.2.3 Olası kalıcı idiyopatik yüz ağrısı
6.3 Kalıcı idiyopatik dentoalveolar ağrı
6.3.1 Somatosensoriyel değişiklikler olmaksızın inatçı idiyopatik dentoalveolar ağrı

dır. Yapısal, travma, hipersensitivite, enfeksiyon,
sistemik hastalıklar, malignite, iatrojenik nedenler etyolojide yer alır. Ağrı nosiseptif ve/veya inflamatuar niteliktedir. Süregen, tekrarlayıcı yada
aralıklı olabilir. Genellikle akuttur , yani 3 aydan
kısa sürer. Ağrı 3 aydan uzun süredir mevcutsa ve ayda en az 15 gün ağrılı ise , kronik olarak
kabul edilir . 3 aydan uzun olsun ya da olmasın,
ayda 15 günden az bir sürede meydana gelen
ağrı epizodik olarak değerlendirilir.

Sınıflandırma
1. Dentoalveolar ve anatomik olarak ilişkili
yapıların bozukluklarına bağlı orofasiyal ağrı
1.1 Diş ağrısı
1.1.1 Pulpa ağrısı
1.1.2 Periodontal ağrı
1.1.3 Dişeti ağrısı
1.2 Ağız mukozası, tükürük bezi ve çene kemiği ağrıları

6.3.2 Somatosensoriyel değişikliklerle birlikte kalıcı idiyopatik dentoalveolar ağrı

1.2.1 Oral mukozal ağrı

6.3.3 Muhtemel kalıcı idiyopatik dentoalveolar ağrı

1.2.3 Çene kemiği ağrısı

6.4 Ek ataklarla birlikte sabit tek taraflı yüz
ağrısı (CUFPA)

1 .Dentoalveolar ve anatomik olarak
ilişkili yapıların bozukluklarına bağlı
orofasiyal ağrı

1.2.2 Tükürük bezi ağrısı

Tedavi
Tedavi multidisipliner yaklaşımla ilgili branşlar
tarafında altta yatan nedene göre yapılır. Ağrının
akut yada kronik olmasına göre tedavi değişkenlik gösterir.

Orofasiyal bölgede ağrının en sık nedeni dentoalveolar ve ilişkili yapılardan kaynaklanan ağrı-
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2. Miyofasiyal orofasiyal ağrı

Miyofasiyal orofasiyal ağrı,
çiğneme kaslarındaki tetik
noktalardan kaynaklanır,
tetik noktaların gelişiminde
travma, parafonksiyonel
ağız alışkanlıkları ,postural
bozukluklar rol oynar.

Çiğneme kasları üzerindeki
tetik noktalar, orofasiyal
bölgede lokal ve yansıyan
ağrılara neden olur. Tanı
açısından yansıyan ağrının
ayırt edilmesi önemlidir.
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Miyofasiyal ağrı, bölgesel persistan ağrının en yaygın nedenidir. Çiğneme kaslarında oluşan miyofasiyal ağrı sendromu, kaslarda ve/veya fasiyalarda oluşan gergin bantlardaki tetik noktalardan kaynaklanan ağrı
veya ağrıya eşlik eden kas spazmı, hassasiyet, TME hareket açıklığında
kısıtlılık ve bazen otonomik disfonksiyon ile karakterizedir. Tetik noktaların uyarılmasıyla lokalize veya yansıyan ağrı oluşur. Belirtiler çoğunlukla tetik noktadan daha uzak bir alana yansımaktadır. Tetik noktaların
gelişiminde rol oynayan etkenler, kasın doğrudan yaralanması, postüral bozukluklar ve parafonksiyonel ağız alışkanlıkları ( bruksizm, dudak
ısırma, dudak emme, parmak emme) ve sakız çiğneme gibi tekrarlayıcı
mikrotravmalardır. Ayrıca genetik yatkınlık, stres, diğer nedenler arasında yer alır.
Miyofasiyal ağrı fizyopatolojisinde yukarıda bahsedilen faktörler,
kaslarda motor son plakta sürekli depolarizasyon, sarkoplazmik retikulumda kalsiyum salınımı ve geri alımında düzensizlik ve serbest Ca iyonlarında artışa neden olur. Serbest Ca iyonlarındaki bu artış ile sürekli
kas konraksiyonu gelişir . İskemi ile O2 ve besin desteği bozulur. Enerji
krizi serbest Ca iyonlarının sarkomere geri dönmesinden sorumlu Ca
pompasını bozar, algojenik maddelerin salınımını başlatır. Bu progresif
oksidatif metabolizma artışına özellikle statik kas tonusu ve postürü ile
ilişkili tip 1 kas liflerinde gelişir. Kaslarda gerginlik ve ağrıya, lokal olarak
salınan potasyum, histamin, kinin, prostoglandinler ile aktive olan tip
3 ve tip 4 kas nosiseptörleri aracılık eder. Bu sensitizan maddeler, lokal
olarak afferent duyusal sinirleri irrite ederek tetik noktalarda lokal ağrıya neden olur. Gelişen ağrı motor son plakta asetilkolin artışın daha
da artırır ve olaylar kısır döngüye girer. Santral sensitizasyon ,algojenik
maddelerin salınımı yolu ile periferik kas nosiseptörlerinin sensitizasyonu ve sonrasında ikinci sıra nöronların sensitizasyonu ile gerçekleşmektedir. Yansıyan ağrı, tetik nokta nosiseptörlerinden çıkan afferent
liflerin normalde sadece uzak vücut alanlarından bilgi alan dorsal kök
nöronları ile yeni bağlantılar oluşturması anlamına gelen yeni santral
sinir sistemi bağlantıları oluşumu ile açıklanmaktadır. Periferal ve santral sensitizasyona ek olarak uzun süreli nosiseptif input yolu ile indüklenen inen inhibisyonda azalma da yansıyan ağrıya neden olabilir. Tetik
noktalardan çıkan ağrı ince miyelinli A-delta ve miyelinsiz C lifleri ile
iletilir.
Çiğneme kasları özellikle masseter ve temporal kaslar üzerindeki tetik noktalar, orofasiyal bölgede lokal ve yansıyan ağrılara neden olur.
Tanı açısından yansıyan ağrının ayırt edilmesi önemlidir. Masseter kasının yüzeysel parçasının orta bölümündeki tetik noktalardan kaynaklanan ağrı; alt dişlere, diş etlerine ve mandibulaya; üst kısmındaki tetik
noktalardan kaynaklanan ağrı, üst dişlere, diş etlerine ve maksillaya
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yayılır. Bu ağrı hastalar tarafından sinüzit ağrısı
olarak tarif edilebilir. Yine masseter kasının yüzeysel parçasının en alt kısmındaki noktalardan
kaynaklanan ağrılar mandibula köşesinde, temporal alanda ve kaş üzerinde hissedilebilir. Masseter kasının derin parçasından yansıyan ağrılar
yanağın orta kısmında, lateral pterigoid kas yakınlarında, kulakta ve bazen TME üzerinde hissedilebilir. Kulak çınlaması da bu duruma eşlik
edebilir.
Temporal kastaki tetik noktalardan kaynaklanan yansıyan ağrı, şakaklarda hissedilen başağrısı ve maksiler diş ağrısı olarak kendini gösterebilir. Temporal kasın ön kenarındaki tetik noktalar
supraorbital bölgeye ve üst kesici dişlere, orta
kısımlardaki noktalar temporal kemiğin orta
kısmına ve üst arka dişlere, temporal kasın arka
kısmındaki tetik noktalar ise maksilla ve TME’de
yansıyan ağrıya neden olur.
Miyofasiyal ağrılar geçmişte TME hastalıkları
içinde yer alırken , ICOP sınıflandırmasında yeni
bir bölüm olarak değerlendirilmektedir.
Sınıflandırma
2.1 Primer miyofasiyal orofasiyal ağrı
ağrı
ağrı

2.1.1 Akut primer miyofasiyal orofasiyal
2.1.2 Kronik primer miyofasiyal orofasiyal

2.2 Sekonder miyofasiyal orofasiyal ağrı
ağrı
ağrı

2.2.1 Tendinite bağlı miyofasiyal orofasiyal
2.2.2 Miyozite bağlı miyofasiyal orofasiyal

2.2.3 Kas spazmına bağlı miyofasiyal orofasiyal ağrı

2.1 Primer miyofasiyal orofasiyal
ağrı
Çiğneme kaslarındaki ağrı başka bir hastalığa
bağlı değildir ve fonksiyonel bozuklukla birlikte
olabilir yada olmayabilir.

Tanı kriterleri
A. B – D kriterlerini karşılayan miyofasiyal ağrı
B. Bir veya birden fazla epizodla ortaya çıkması veya sürekli devam etmesi
C. Aşağıdaki etkenlerin ikisinin de karşılandığı
hastada çene, şakak ve/veya kulak önünde lokalize olarak bildirilmesi:
1. Temporalis ve/veya masseter kasının/kaslarının lokalizasyonunun/lokalizasyonlarının muayene ile teyit edilmesi
2. Aşağıdaki etkenlerin en az biriyle provokasyon sağlanması:
a) Temporalis ve/veya masseter kasının/kaslarının palpasyonu
b) Destekli veya desteksiz maksimum çene
açılma hareketi/hareketleri
D. Çene hareketi, fonksiyonu veya parafonksiyonu (örn. diş gıcırdatma veya sıkma) ile değişmesi
E. Başka bir ICOP tanısına daha uygun olmaması.
Her biri en az 30 dakika süren ve gün içerisindeki toplam süresi en az 2 saat olan ataklar,
günde tek seferde veya rekürren olarak ortaya
çıkabilir. Ağrı artabilir veya azalabilir. Eğer ağrı
son 3 ay içinde geliştiyse akut primer miyofasiyal orofasiyal ağrı, 3 aydan daha önce başlamış
ve tekrarlayan en az 10 atak varlığı yada süreğen ise kronik primer miyofasiyal orofasiyal ağrı
olarak isimlendirilmiştir. Kronik form genellikle
psikososyal stres ile ilişkilidir.
Kronik form ağrı frekansına göre aşağıdaki
şekilde sınıflandırılmıştır.
-seyrek <1 gün/ayda
- sık >3 ay boyunca (>12 ve <180 gün/yıl) ortalama 1-14 gün/ay oluyorsa
- çok sık >3 ay boyunca ortalama >15 gün/
ayda (>180 gün/yıl) meydana geliyorsa
Kronik ağrının, sık ve çok sık görülen formları
yansıyan ağrı varlığına göre de alt gruplara ayrılmıştır.
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2.2 Sekonder miyofasiyal orofasiyal ağrı

Sekonder miyofasiyal ağrı
tanısında inflamatuvar
belirteçler ve kreatin kinaz
ve EMG yararlıdır.

Sekonder miyofasiyal ağrılar tendinit, miyozit ve kas spazmına bağlı
olarak üç grupta sınıflandırılmıştır. Ağrı ve altta yatan neden arasında
zamansal ilişki vardır ve progresyon ile paralellik gösteririr. Genellikle
mandibular hareketlerde kısıtlılık vardır. Tendinite bağlı ağrı, fonksiyonel yada parafonksiyonel çene hareketinden etkilenir ve ilgili tendonunun provokasyon testiyle tekrarlar. Temporal tendon sık etkilenir, ağrı
dişlere ve diğer yakın yapılarda hissedilebilir. Miyozit travma, enfeksiyon ve otoimmün hastalıklara (SLE, Skleroderma , Sjögren sendromu
vs) bağlı ortaya çıkar. İnflamasyon, ödem, eritem ve ısı artişı gözlenir.
Serolojik testlerde inflamasyon belirteçleri ve kreatin kinaz seviyelerinde artiş vardır. Kas spazmına bağlı ağrı ani, istemsiz reversibl tonik kasılmadan kaynaklanır ve akut malokluzyona neden olabilir. Ani başlayan
kas rijiditesine bağlı çene hareketlerinde kısıtlanma izlenir. İstirahat
sırasındaki ağrı fonksiyonla daha da artar. Etkilenmiş kasların palpasyonu ile bu kaslarda ağrı ve sertlik hissedilir. Tanıda EMG ‘de kontralateral
kasa göre artmış kas aktivitesi görülür.

Tanı kriterleri:
A. Herhangi bir çiğneme kasında C ve D kriterlerini karşılayan miyofasiyal ağrı
B. Miyofasiyal ağrıya yol açabildiği bilinen temel bir bozukluğun teşhis edilmiş olması
C. Miyofasiyal ağrının aşağıdaki iki özelliği de taşıması:
1. Aşağıdaki etkenlerin ikisinin de karşılandığı hastada çene, şakak
ve/veya kulak önünde lokalize olarak bildirilmesi:
a) Etkilenen kasın/kasların veya tendonun/tendonların lokalizasyonunun muayene ile teyit edilmesi
b) Etkilenen tendonun/tendonların palpasyonu ve/veya desteksiz
veya destekli çene açma hareketi/hareketleri ile provokasyon
2. Çene hareketi, fonksiyonu veya parafonksiyonu (örn. diş gıcırdatma veya sıkma) ile değişmesi
D. Nedensellik kanıtının gösterilmiş olması
E. Başka bir ICOP tanısına daha uygun olmaması.

Tedavi
Farmakolojik tedaviler: Analjezikler, kas gevşeticiler, anksiyolitikler
,benzodiazepinler, antidepresan, ajanlar, botulinum toksin uygulamalari, tetik nokta enjeksiyonları.
Nonfarmakolojik tedaviler: Alışkanlıkların değiştirilmesi , diyet modifikasyonu, fizik tedavi uygulamaları, okluzal splitler, kas gevşetici apereyler.
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3.Temporomandibular eklem (TME) ağrısı
TME ağrısı çene ekleminde ağrı, ses (krepitasyon veya klik) ve çene hareketlerinde düzensizlik ile karakterize bir klinik tablodur. TME hastalıkları sık görülür ve prevalansı erişkinlerde %31, çocuk ve adolesanlarda
%11 dir. Kadınlarda 4–6 kat daha sıktır ve yaşla birlikte insidansı artar .
Ağrı en sık semptomdur. Ağrının esas kaynağı TME olabileceği gibi, ağrı
yansıyan tipte de olabilir . Diğer belirtiler ise eklem hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme güçlüğü, çenenin kilitlenmesi , çenenin bir tarafa doğru
deviasyonu , TME ve çiğneme kaslarında hassasiyet izlenmesidir. Ayrıca
hastalarda kulak çınlaması ve ağrısı, baş dönmesi, baş ve boyun ağrısı
da görülmektedir. TME hastalığı fiziksel bulgu ve semptomları örtüşen
komorbiditeler ile multifaktöryel kompleks bir hastalıktır. Gerilim tipi
başağrısı, boyun ve sırt ağrısı gibi kronik ağrılı durumlar , depresyon
anksiyete gibi psikososyal stres ile birliktelik gösterir. Seks hormonları östrojen, genetik, travma, okluzyon bozuklukları ve parafonksiyonel
alışkanlıklar (bruksizm) TME ağrısı oluşumunda ve kronisite kazanmasında risk faktörüdür. Ayrıca yapılan epidemiyolojik çalışmalar TME
hastalıği semptom ve bulgularının epizodik gerilim tipi başağrısı , kronik günlük başağrısı ve özellikle migren gibi primer başağrılarında daha
yaygın olduğunu göstermektedir.

TME hastalıkları kadınlarda
4–6 kat daha sıktır ve yaşla
birlikte insidansı artar.

TME hastalığı semptom ve
bulguları epizodik gerilimtip
başağrısı, kronik günlük
başağrısı ve migren de sık
görülür.

Sınıflandırma
3.1 Primer temporomandibular eklem ağrısı
3.1.1 Akut primer temporomandibular eklem ağrısı
3.1.2 Kronik primer temporomandibular eklem ağrısı
3.2 İkincil temporomandibular eklem ağrısı
3.2.1 Artrite bağlı temporomandibular eklem ağrısı
3.2.2 Disk yer değiştirmesine bağlanan temporomandibular eklem ağrısı
3.2.3 Dejeneratif eklem hastalığına bağlı temporomandibular eklem ağrısı
3.2.4 Subluksasyona bağlı temporomandibular eklem ağrısı

3.1 Primer temperomandibular eklem ağrısı
Bilinen bir nedensel bozukluk olmaksızın, istirahatte veya çene hareketi
veya palpasyon sırasında ortaya çıkan, TME ‘de lokalize ağrı ile karakterizedir.

Tanı kriterleri
A. B-D kriterlerini karşılayan kulak(lar)ın içinde ve/veya önünde ağrı
B. Bir veya daha fazla ataktan oluşan, veya süregen
C. Aşağıdakilerin her ikisi:
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1. Temporomandibular eklem(ler)in bir veya
her ikisinin muayenesi ile doğrulanması
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin neden olduğu
a) mandibular kondil(ler)in lateral polu
ve/veya çevresinin palpasyonu ile
b) desteksiz veya destekli maksimum
çene açıklığı, sağ veya sol lateral ve/
veya -protrusiv hareket(ler) ile
D. Fonksiyon, parafonksiyon(diş sıkma, diş gıcırdatma ) ve çene hareketi ile değişebilir .
E. Başka bir ICOP tanısı ile daha iyi açıklanamaz.
Her biri en az 30 dakika süren ve gün içinde
toplam süresi en az 2 saat olan , tek veya tekrarlayan ataklar olabilir .TME ağrısı son 3 ay içinde
geliştiyse akut temporomandibular eklem ağrısı
, 3 aydan daha önce başlamış ,tekrarlayan en az
10 atak varlığı yada süreğen ise kronik temporomandibular eklem ağrısı olarak isimlendirilmiştir.
Kronik form ağrı frekansına göre aşağıdaki
şekilde sınıflandırılmıştır.
-seyrek <1 gün/ayda
- sık >3 ay boyunca (>12 ve <180 gün/yıl) ortalama 1-14 gün/ay oluyorsa
- çok sık >3 ay boyunca ortalama >15 gün/
ayda (>180 gün/yıl) meydana geliyorsa
Kronik ağrının, sık ve çok sık görülen formları
yansıyan ağrı varlığına göre de alt gruplara ayrılmıştır.

3.2 Sekonder temporomandibular
eklem ağrısı
İnflamasyon ( travma, enfeksiyon, kristal birikimi veya otoimmün hastalıklar nedeniyle), veya
yaralanma, dokularda sensitizasyon, yapısal
değişiklikler (osteoartroz, disk yer değiştirmesi
veya subluksasyon ) gibi tanımlanmış başka bir
bozukluğun neden olduğu TME’de lokalize ağrıdır.
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Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan çene, şakak(lar),
kulak(lar) ve/veya kulak(lar)ın önünde ağrı
B. TME ağrısına neden olabileceği bilinen altta
yatan bir hastalığın teşhis edilmesi
C. Ağrı, aşağıdaki üç özelliğin tümüne sahiptir:
1. TME (ler) in muayenesi sonrası doğrulanması
2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin neden olduğu
a mandibular kondil(ler)in lateral polu
ve/veya çevresinin palpasyonu ile
b) desteksiz veya destekli maksimum
çene açıklığı, sağ veya sol lateral ve/
veya -protrusiv hareket(ler) ile
3. Fonksiyon, parafonksiyonel (diş sıkma, diş
gıcırdatma ) ve çene hareketi ile değişebilir
D. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1. Ağrı, neden olduğu varsayılan hastalığın
başlamasına veya belirgin kötüleşmesine
bağlı olarak zamansal olarak gelişmesi
veya teşhis edilmesine yol açması
2. Ağrının, neden olduğu varsayılan hastalığın progresyonuna paralel olarak belirgin
kötüleşmesi
3. Ağrının neden olduğu varsayılan hastalığın iyileşmesine paralel olarak düzelmesi
veya iyileşmesi
E. Başka bir ICOP Tanı ile daha iyi açıklanamaz.
TME sistemik artrite bağlı olabilir ya da olmayabilir. TME ağrısı sistemik olmayan artrite
bağlı ise romatolojik hastalık kanıtı yoktur. Sistemik artrite bağlanan TME hastalığında , sistemik inflamatuar eklem hastalığına ait bulguları
vardır. Romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan
spondilit, septik artrit ve gut hastalığında TME
tutulumu olabileceği ve bu hastalıklar kondilde
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erozyon, kontur düzensizliği ve kortikal tabakada kayba yol açabilir. Bu hastalıklarda sistemik
bulgular, enfeksiyon bulguları, diğer eklemlerin
tutulması ve laboratuvar testleri ayırıcı tanıyı
sağlar.
Artrit olmaksızın TME diskinin yer değiştirmesi de TME ağrısına neden olur. TME ağrısı burada eklem içindeki mekanik düzensizliklerden
kaynaklanır. TME hastalığı diskin yer değiştirmesi redüksiyonla birlikte olabilir. Son 30 gün içinde ve/veya muayene sırasında bildirilen çene
hareketi veya fonksiyonu ilgili TME de klik, ani
ses(popping) ve/veya çatırtı sesi/sesleri tespit
edilir.
Aralıklı kilitlenme ile seyreden redüksiyonlu
disk deplasmanı ile ilişkili TME ağrısında , sınırlı
ağız açıklığı ile aralıklı çene kilitlemesi ve ardından çenenin açılması gözlenir. Redüksiyon olmaksızın disk yer değiştirmesine bağlanan TME
ağrısında, çenenin tam açılmasını engelleyecek
şekilde kilitlenme yada sıkışma ve yemenin sınırlanması söz konusudur. Her iki durumunda son
30 gün içinde olması durumunda tanı konulur.
TME ağrısının sekonder nedenlerinden birisi de TME artriti olmaksızın dejeneratif eklem
hastalığıdır (osteoartroz, osteoartrit). Son 30
gün içinde ve/veya muayene sırasında bildirilen
çene hareketi veya fonksiyonu ilgili TME de ses,
destekli veya desteksiz maksimum çene açma,
lateral ve/veya protrusiv hareketler sırasında
palpasyonla krepitasyon saptanır.
TME artritinin yokluğunda subluksasyonun
neden olduğu TME ağrısı, genellikle akuttur ve
muhtemelen dokuların aşırı gerilmesinden kaynaklanır. Son 30 gün içinde, tam açık pozisyondan kapanışı engelleyen çene kilitlenmesi veya
tutulması, ağzın manipülatif manevra yapmadan açık halinden kapalı hale getirilememesi
mevcuttur.

Görüntüleme
TME hastalıklarında transkranial ve transmaksiller radyografi, ultrason, artrografi, tomografi ve
MRI kullanılmaktadır. MRI hem yumuşak doku,
hemde eklemi ayrıntılı değerlendirildiği için tercih edilmektedir

Tedavi
Tedavide etyolojik ve patojenik faktörlerin düzeltilmesi, hastalık semptomlarının giderilmesi,
eklem mobilitesinin yeniden sağlanması ve postural iyileşme amaçlanmalıdır .TME hastalarının
%5-10 ‘ una tedavi gerektirir, %40’ı kendiliğinden iyileşir. Hastaların yaklaşık %50´si 1 yıl içerisinde, %85´i de 3 yıl içerisinde tam olarak iyileşir.
Bu nedenle konservatif/koruyucu tedaviler, girişimsel tedavilerden önce uygulanmalıdır. TME
rahatsızlıkları, etyopatogenezinde çok önemli
olan psikososyal durumlarla birlikte çok farklı bilim dallarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle TME
sorunlarında, dişhekimliği, maksillofasial cerrahi, fizik tedavi, romatoloji, kulak-burun-boğaz,
psikiyatri, nöroloji, algoloji bilim dallarının multidisipliner yaklaşımını gerektirir.
Nonfarmakolojik tedaviler hasta eğitimi, diyet değişiklikleri, davranışsal tedaviler interoklüzal splint fiziksel tedavi uygulamaları.
Farmakolojik tedaviler NSAİİ, kas gevşeticiler,
antidepresanlar, enjeksiyon uygulamaları (steroidler, botulinum toksin tip A, hyaluronik asit),
Cerrahi yaklaşımlar artrosentez, artroskopi,
artroplasti, kondilotomi, kondiloplasti, eminektomi

4.Kranial sinirlerin lezyonu veya
hastalığına bağlı orofasiyal ağrı
Trigeminal nevralji ve glassofarengeal nevralji
kranial nevraljiler bölümünde anlatılmıştır.
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5. Primer baş ağrılarına benzer belirtiler gösteren
orofasiyal ağrılar

Primer başağrılarından en
sık trigeminal otonomik
sefaljiler orofasial bölgeyi
etkilemektedir.

Primer başağrıları migren, gerilim tipi başağrısı, trigeminal otonomik
sefaljiler fasial ağrı şeklinde prezente olabilirler. Ağrı orbitomeatal çizginin altında , yanak ve alt çenede görülür. Fasial ağrı, primer başağrısı
olan hastalarda ya ağrının yayılması ya da trigeminal sinirin oftalmik
(V1) ve maksiller (V2) bölümlerinin birlikte aktivasyonu şeklinde görülebilir. Bununla birlikte, V1 dağılımında veya genel olarak başın tutulumu olmaksızın ve herhangi bir başağrısı öyküsü olmaksızın, ikinci veya
üçüncü trigeminal sinir dağılımında primer başağrısı semptomatolojisinin prezentasyonu son derece nadir görünmektedir. Literatürde trigeminal sinirin maksiller ve mandibuler (V3) dallarının dağılımında ağrı ile
birlikte bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi ve otonomik semptomlarla
migren benzeri ve trigeminal otonomik sefalji özelliği taşıyan vakalar
bildirilmiştir. Bu atipik lokalizasyondaki ağrı, farklı yazarlar tarafından
alt yüz migreni, nörovaskuler orofasial ağrı olarak tanımlanmıştır. Yapılan orofasial ağrı merkezli bir çalışmada hastalarının %10 ‘unda başağrısının yüze yayıldığını bildirmektedirler. Bu merkezlerden bildirilen
sınırlı sayıda yayında, en sık trigeminal otonomik sefaljilerin orofasial
bölgeyi etkilediği görülmektedir. Tedavi seçeneklerinin primer başağrısı tedavisindeki gibi planlanması önerilmektedir, ancak literatürde bu
hastalara uygulanan ilaç pozoloji konusunda veriler yetersizdir. Çok az
sayıda hastaya GON blokajı, botulinum toksin uygulaması yapıldığına
dair bildirimler mevcuttur. Klinisyenler tarafından, orofasial ağrısı olan
hastaya doğru tanı koyma oranı arttıkça, medikasyonla ilgili bilgilerde
artacak ve netlik kazanacaktır. Ağrı lokalizasyonu göz önüne alındığında, bu hastaların büyük bir kısmına diş veya sinüs patolojileri düşünülerek yanlış teşhis konmakta ve sıklıkla uygunsuz cerrahi ve tıbbi tedaviler uygulanmaktadır. Bu durum ağrının fenotipini değiştirerek ve tanı
ve tedaviyi daha da karmaşık hale getirmektedir . Primer başağrılarının
fasial prezentasyonlarını öğrenmek aynı hastalığın farklı lokalizasyonları mı yada farklı sendromlar olup olmadığını anlamak açısından önemlidir.

Patofizyoloji
Primer baş ağrılarının yüzdeki manifestasyonları için potansiyel mekanizmalar halen spekülatifdir. Migren ve küme baş ağrılarının yanı
sıra, diğer primer baş ağrılarının da genellikle “trigeminovasküler”
ağrı sendromları olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, primer
başağrılarında yüz tutulumunun daha sık görülmesi beklenirken, nadir
olması şaşırtıcıdır. Hem başağrısı hem de yüz ağrılarının trigeminal sinir
yoluyla periferik girdiyi paylaştığı varsayıldığında, başağrısı ve yüz ağrısının farklı antiteteler olarak kalması dikkat çekicidir.
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İntrakranial ve ekstrakranial yapıların duyusal innervasyonu, hem
trigeminal hem de servikal yolaklar tarafından sağlanır. Başağrısı ve yüz
ağrısı arasındaki ayrımın nedenlerinden birinin, intrakraniyal yapıların
ağırlıklı olarak trigeminal sinirin V1 dalları tarafından innerve edilmesi
olduğu varsayılırken, yüz ağrısı sendromları için bu dağılımda meydana
gelmesi alışılmadık bir durumdur. Bununla birlikte, trigeminal sinirin V2
ve V3 dalları tarafından dural innervasyon gösterilmiştir. Bu da dural
ve fasiyal innervasyon arasında, trigeminal sinir dalları düzeyinde olduğu kadar trigeminal ganglion düzeyinde de örtüşme olduğunu göstermektedir. Bu örtüşmeye rağmen, periferik sinir liflerinin ve hücre
gövdelerinin somatotopik ayrımının olması mümkündür, bu nedenle
başağrısı ve yüz ağrısı farklı olabilir. Benzer somatotopik segregasyon
trigeminal çekirdek, talamus ve somatosensoriyel korteks düzeyinde
ortaya çıkabilir . Yüz ağrısı ile ortaya çıkan primer başağrısı vakalarında,
baş ve yüzden ağrıyı ileten hücreler arasındaki normal somatotopik ayrışmanın ya trigeminal sinir veya ganglion düzeyinde ya da trigeminal
çekirdek, talamus veya korteksi içeren santral düzeyde bozulması ileri
sürülen hipotezlerden birisidir. Diğer bir olasılık, farklı sinirler arasındaki anastomozları veya yansıyan ağrı fenomenlerini içeren anatomik
varyasyonların rol fenomenlerini içeren anatomik oynayabileceğidir.
Örneğin, trigeminal sinir ile fasial sinirler arasındaki anastomozların
yanısıra fasial sinirler ile üst servikal sinirlerin dalları arasında anastomozlar bildirilmiştir . Bu tür bir anatomik varyasyon nedeniyle primer
başağrısı bozuklukları yüz ağrısı olarak ortaya çıkabilir. Kadavra örneklerinin çoğunda üst servikal sinir köklerinin dalları mandibula bölgesine
uzadığı gösterilmiştir. Migrenli ve migreni olmayan bireylerde üst servikal sinir köklerinin uyarılmasının hem başağrısına hem de orbital ağrıya
farklı paternlerde yol açtığı gösterildiğinden, yüz ağrısı ile ortaya çıkan
primer başağrısı vakalarında da C1-C3 sinirlerinin rol oynaması olasıdır.

Baş ve yüzden ağrıyı
ileten hücreler arasındaki
somatotopik ayrişmanın
periferik yada santral
düzeyde bozulması ,primer
başağrılarının, yüz ağrısı
şeklinde prezantasyonu ile
ilişkili olabilir.

Hücresel ve nörokimyasal etkiler
Baştan yüze gelen ağrılı girdinin nöronal yollarının anatomik olarak ayrılmasına ek olarak, bu yolların farklı hücresel ve farmakolojik sinyal
mekanizmaları da olabilir. Bu bağlamda, yüz ağrısı ile karşılaştırıldığında, primer baş ağrılarının farklı terapilere karşı farklı yanıtlarını dikkate
alınmalıdır. Migren ve küme başağrısı, akut tedaviler olarak triptanlara
(5HT1B, D ve F reseptör agonistleri) yanıt verirken, bu ilaçların trigeminal nevraljide etkinliği yoktur. Benzer şekilde, bir dizi trigeminal otonomik sefalji için etkili bir tedavi olan indometasin, trigeminal nevralji de
kullanımı yoktur. Tersine, trigeminal nevralji tedavisinde etkili olan karbamazepin, primer başağrısı profilaktik tedavisinde yer almaz. Tedavi
yanıtındaki bu farklılıklar, başağrısına karşı yüz ağrısının iletilmesinde
rol oynayan farklı iyonik veya nörokimyasal sinyal yollarının olabileceğini göstermektedir.
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Migren patogenezinde trigeminovasküler sistemin nörojenik inflamasyonu , CGRP, substance P ve nörokinin A gibi nöropeptidlerin etkilendiği gösterilmiştir. Nörojenik inflamasyon özellikle trigeminal sinir
için nörovasküler vasodilatatör mekanizmayı ileri doğru beslediği varsayılmaktadır. Bu mekanizmanın sadece dura, frontemporal alan ve V1
dalı değil , maksiller ve mandibuler dalı etkilediği ileri sürülmektedir.
Ayrıca insan dental pulp dokusundaki nosiseptif liflerde substans P ve
CGRP pozitif immunreaktivite gösterilmiştir.
Klinik uygulamalarda genellikle başağrısı ile orofasiyal ağrı (OFA)
arasındaki ayrımı temsil eden üç tip hastayla karşılaşılır.
Tip 1: Başağrısı atakları sırasında ve atakların ipsilateralinde ilave
fasiyal ağrı şikayeti olan başağrısı hastaları.
Tip 2: Başağrısı atakları durmuş ve yerini asıl başağrısıyla ilişkili
semptomlarla birlikte, aynı nitelikte, uzunlukta ve yoğunlukta fasiyal
ağrı ataklarına bırakmış olan başağrısı hastaları.
Tip 3: Ağrı özelliği, süresi ve yoğunluğu açısından primer başağrısı
tiplerinden birine benzeyen, ancak bu başağrısı tipleriyle ilişkili semptomları sergilemeyebilen yeni orofasial ağrı atakları gelişen yeni başağrısı hastaları

5.1 Orofasiyal migren
ICHD-3’te tanımlanan migren özellikleri ve ilişkili nitelikleriyle seyreden, başağrısına eşlik etmeyen ve yalnızca orofasiyal bölgede ortaya
çıkan epizodik veya kronik ağrı ile karakterizedir. ICHD-3 ‘de aurasız
migren bölümünde fasiyal migrenden tipik migren başağrısı ile başvuran hastaların bir alt grubu olarak bahsedilmiştir.
İzole orofasial migren
nadirdir ,kadınlarda sık ve
geç başlangıçlıdır .Aura
ve bilateral tutulum
tanımlanmamıştır.

İzole orofasial migrenin nadir görüldüğü düşünülmektedir. Yapılan
çalışmalarda %2.3-%4.9 gibi oranlar bildirilmektedir. Kadınlarda sık ve
geç başlangıçlıdır. Unilateral trigeminal sinirin maksiller dal innervayon
alanı daha çok etkilenmektedir. Otonomik semptomlar izlenir. Daha
çok epizodik olma eğilimindedir. Triptanlara yanıtlıdır. Auralı veya bilateral orofasial migren henüz tanımlanmamıştır.

5.1.1 Epizodik orofasiyal migren
Nadir görülmektedir.

Tanı kriterleri
A. B-D kriterlerini karşılayan en az beş atağın gerçekleşmesi
B. Başağrısıyla seyretmeyen, 4-72 saat süren (tedavi edilmemiş veya
edilmemiş) yüz ve/ veya oral ağrı.
C. Ağrının aşağıdaki dört özellikten en az ikisini taşıması:
1. Tek taraflı lokalizasyon
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2. Zonklama özelliği
3. Orta veya şiddetli yoğunluk
4. Rutin fiziksel aktiviteyle (örn. yürüme veya merdiven çıkma) artış
göstermesi veya aktiviteden kaçınma davranışına yol açması
D. Ağrıya aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi:
1. Bulantı ve/veya kusma
2. Fotofobi ve fonofobi
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

5.1.2 Kronik orofasiyal migren
Ayda en az 8 gün migren özellikleri sergileyen, 3 aydan uzun bir süre
boyunca ayda en az 15 gün boyunca devam eden yüz ve/veya oral ağrı.

Tanı kriterleri
A. Başağrısı olmadan, en az 3 ay boyunca ayda 15 gün boyunca hissedilen ve aşağıdaki B ve C kriterlerini karşılayan yüz ve/veya oral ağrı
B. 5.1 Epizodik orofasiyal migren altındaki B-D kriterlerini karşılayan en
az beş atak geçirmiş olan hastada görülmesi
C. Aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması kaydıyla, en az 3 ay boyunca ayda 8 gün boyunca devam etmesi:
1. 5.1.1 Epizodik orofasiyal migren başlığındaki C ve D kriterleri
2. Hastanın ağrıyı başlangıçta orofasiyal migren olarak kabul etmesi
ve ağrının triptan veya ergot türeviyle geçmesi
D. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması

Tedavi
Klasik migren tedavisi gibi yapılması önerilmektedir.
Nonfarmakolojik tedaviler Hastanın bilgilendirilmesi, yaşam şekli
modifikasyonu (uyku, beslenme, gevşeme), tetikleyicilerden kaçınılması. Atak döneminde NSAİ, triptanlar, özellikle triptan yanıtına vurgu
yapılmaktadır.
Profilaktik tedavi: Beta blokörler, , amitriptilin, kandesartan ,topiramat, sodyum valproat, flunarizin. Sınırlı sayıda botulinum toksin, GON
blokajı uygulanan hastalar da bildirilmiştir.

Orofasial migrende triptan
yanıtı önemlidir.

5.2.Gerilim tipi orofasial ağrı
ICHD-3’te tanımlanan gerilim tipi başağrısı özellikleri ve ilişkili nitelikleriyle seyreden, başağrısına eşlik etmeyen ve yalnızca orofasiyal bölgede ortaya çıkan epizodik veya kronik ağrı ile karakterizedir.
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ICHD-3’te Gerilim tipi başağrısı başlığı altında tanımlanan bozukluklar ile ICOP’ta Miyofasiyal ağrı başlığı altında tanımlananlar arasında
semptomlar, belirtiler, epidemiyoloji ve tedavi
yanıtı açısından birçok benzerlik söz konusudur.
Temporomandibüler bozuklukla bağlantısı olmayan, “fasiyal kas gerilimi” olarak tanımlanan,
yalnızca istirahatte ortaya çıkan ve çiğneme gibi
istemli kas aktivitesiyle geçen bir fasiyal ağrı görülebilir.

5.3.1 Orofasiyal küme ağrıları
Başağrısına eşlik etmeyen, 15–180 dakika süren
ve iki günde bir ila günde sekiz kez ortaya çıkan
şiddetli, yalnızca tek taraflı yüz ve/veya oral ağrı
atakları vardır. Ağrı; ipsilateral konjunktival hiperemi, lakrimasyon, burun tıkanması, rinore, alın
ve yüzde terleme, miyozis, ptozis ve/ veya huzursuzluk veya gerginlik ile ilişkilendirilmektedir.
Küme başağrısında % 50’ye varan oranda üst
dişlerde, % 45’e varan oranda çene ve yanakta
ve % 32’ye varan oranda alt dişlerde görülen yüz
ağrısı çok yaygındır. Küme başağrısının sadece
maksilla veya mandibulada prezentasyonu sırasıyla V2 veya V3 daha az yaygındır. Bazen bir
atağın başlangıcında diş ağrısı olarak tanımlanabilir. Yapılan bir çalışmada tüm küme ağrılarının %14.3 ünde fasiyal etkilenme saptanmış, bu
hastaların % 9.5 ‘ unda V2 ve V3 dağılımında ağrı
bildirmişlerdir.

Tanı kriterleri
A. B-D kriterlerini karşılayan en az beş atağın
gerçekleşmesi
B. 15–180 dakika süren (tedavi edilmediğinde)
şiddetli veya çok şiddetli seyreden tek taraflı
yüz ve/veya oral ağrı
C. Aşağıdaki etkenlerden birinin veya tümünün
karşılanması:
1. Aşağıdaki semptomlardan en az birinin ağrının ipsilateralinde izlenmesi:
a) Konjunktival hiperemi ve/veya lakrimasyon
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b) Burun tıkanması ve/veya rinore
c) Göz kapağı ödemi
d) Alın ve yüzde terleme
e) Miyozis ve/veya ptozis
2. Huzursuzluk veya gerginlik
D. Ağrının iki günde bir ila günde sekiz kez ortaya
çıkması
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması..

5.3.1.1 Epizodik orofasiyal küme
atakları
Yedi gün ila 1 yıl süren ataklarla ortaya çıkan,
aralarında en az 3 ay süren ağrısız periyodların
izlendiği orofasiyal küme atakları mevcuttur.

Tanı kriterleri
A. 5.3.1 Orofasiyal küme atakları kriterlerini karşılayan ve nöbetler (küme periyodları) halinde ortaya çıkan ataklar
B. 7 gün ila 1 yıl süren (tedavi edilmediğinde) ve
aralarında 3 aylık ağrısız remisyon periyodları
bulunan en az iki küme periyodunun yaşanması

5.3.1.2 Kronik orofasiyal küme
atakları
Remisyon görülmeksizin veya 3 aydan kısa süreli
remisyon periyodlarıyla seyreden, 1 yıldan uzun
süredir devam eden orofasiyal küme atakları ile
karakterizedir.

Tanı kriterleri
A. 5.3.1 Orofasiyal küme atakları kriterlerini ve
aşağıdaki B kriterini karşılayan ataklar
B. Ağrının remisyon periyodu olmadan devam
etmesi veya günde 5 kez ortaya çıkan remisyonlarla seyretmesi
C. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.
Kronik orofasiyal küme atakları tek başına
orofasiyal küme ataklarının devamı olarak da
görülebilir. Bazı hastalarda kronik orofasiyal
küme atakları, epizodik orofasiyal küme ataklarına dönüşebilir.
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Tedavi
Atak tedavisi 7-12 lt %100 oksijen 15-20 dak solutulması , triptanlar (sc ve intranazal formlar
daha etkili).
Koruyucu tedavi: Geçiş tedavisi steroid, verapamil ,topiramat, lityum.

5.3.2 Paroksismal hemifasiyal ağrı
İCHD-3 göre paroksismal hemikrania şiddetli
unilateral orbital, supraorbital ve /veya temporal ağrı olarak tanımlanmıştır . Çok nadir olarak
V2, V3 divizyonlarında diş ve çenede ağrı bildirilmiştir. Ancak yapılan orofasial ağrı merkezli
retrospektif çalışmada, paroksismal hemikrania
tanılı 20 hastanın 9’unda yüzde etkilenme saptanmış, bu hastaların 5 tanesinde başağrısı öyküsünün olmadığı sadece V2 ve V3 dağılımında
ağrı ve bildirilmiştir. Orta yaş kadınlarda sıktır.
Günde birkaç veya birçok kez ortaya çıkan,
2-30 dakika devam eden, başağrısı olmadan
görülen şiddetli, yalnızca hemifasiyal alanda
lokalize ağrı atakları görülür. Ataklar ipsilateral
konjunktival hiperemi, lakrimasyon, burun tıkanması, rinore, alın ve yüz terlemesi, miyozis,
ptozis ve/veya göz kapağı ödemi ile ilişkilendirilebilir. Hipersalivasyon ve öksürme dürtüsü de
parasempatik semptom olarak tanımlanmıştır.

1. Ağrının ipsilateralinde aşağıdaki semptom
veya işaretlerin en az birinin görülmesi:
a) Konjunktival hiperemi ve/veya lakrimasyon
b) Burun tıkanması ve/veya rinore
c) Göz kapağı ödemi
d) Alın veya yüz terlemesi
e) Miyozis ve/veya ptozis
2. Terapötik indometasin dozlarıyla mutlak
olarak engellenmesi
D. Görülme sıklığının günde en az 5 kez olması
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

5.3.2.1 Episodik paroksismal
hemifasiyal ağrı
7 gün ila 1 yıl süreyle ortaya çıkan, aralarında en
az 3 ay süren ağrısız periyodların izlendiği paroksismal hemifasiyal ağrı atakları vardır.

Tanı kriterleri
A. 5.3.2 Paroksismal hemifasiyal ağrı kriterlerini
karşılayan ve nöbetler halinde ortaya çıkan
ataklar
B. 7 gün ila 1 yıl süren (tedavi edilmediğinde) ve
aralarında 3 aylık ağrısız remisyon periyodları
bulunan en az iki nöbetin yaşanması.

Literatürde belirgin otonomik belirtiler olmadan ortaya çıkan paroksismal hemifasiyal ağrı
bildirilmiştir. Bazı kanıtlar, otonomik semptomların sayı ve niteliğinin ağrının trigeminal sinirin
V1,V2,V3 lokalizasyonlarına göre farklı olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, paroksismal
hemifasiyal ağrıda indometazine verilen cevabın
kesinliği henüz net olarak belirlenememiştir.

5.3.2.2 Kronik paroksismal
hemifasiyal ağrı

Tanı kriterleri

A. 5.3.2 Paroksismal hemifasiyal ağrı kriterlerini
ve aşağıdaki B kriterini karşılayan ataklar
B. Ağrının remisyon periyodu olmadan devam
etmesi veya 4 saat süren remisyonlarla seyretmesi.

A. B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B. Başağrısı olmadan görülen, 2-30 dakika süren
şiddetli tek taraflı fasiyal ve/veya oral ağrı
C. Aşağıdaki etkenlerden en az birinin karşılanması:

Remisyon görülmeksizin veya 3 aydan kısa süreli
remisyon periyodlarıyla seyreden, 1 yıldan uzun
süredir devam eden paroksismal hemifasiyal
ağrı atakları vardır.

Tanı Kriterleri
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Tedavi
İndometazin başlangıç dozu günde üç kez 25
mg’dir. Eğer yanıt alınamıyorsa doz günde 3 kez
50 mg’a çıkartılır. Günde 150 mg ile halen yanıt
yoksa üç günde bir 25 mg’lik artışlar eklenebilir.
Dozun günde 225 mg’ye çıkarılmasına rağmen
hasta indometazine yanıt vermiyorsa tanı gözden geçirilmeli dir.

5.3.3 Kranial otonomik
semptomlarla seyreden kısa süreli
tek taraflı nevralji tipi fasiyal ağrı
atakları

(SUNFA)
Günde en az bir kez ortaya çıkan ve genellikle
belirgin lakrimasyon ve ipsilateral gözde kızarıklık ve/veya başka lokal otonomik semptomlar
ve/veya işaretler ile ilişkilendirilen, saniyeler ila
dakikalar süren, başağrısı olmadan görülen, orta
veya şiddetli, yalnızca tek taraflı lokalize oral ve/
veya fasiyal ağrı atakları vardır.
ICHD-3’e göre SUNHA (kısa süreli nevraljiform
başağrısı atakları) , unilateral trigeminal sinir
dağılımında ağrı ve ipsilateral kranial otonomik
bulgularla karakterizedir. Konjunktival kızarıklık
ve göz yaşarmasının eşlik ettiği unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar sendromu (SUNCT)
ve kraniyal otonomik semptomların eşlik ettiği
unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar (SUNA)
SUNHA’nın alt başlıkları olarak sınıflandırılır.
SUNFA ve SUNHA ise aynı ağrı kliniğinin farklı
anatomik lokalizasyonlarda prezentasyonudur.
SUNHA prevalansı kesin olarak bilinmemekle
birlikte, çalışmalar 6.6/100,000 - 109/100,000
olarak bildirmektedir. Orofasial ağrı merkezli
yapılan çalışmada ortak prevalans % 0.2 (SUNCT: % 0.08, SUNA: %0.16) saptanmıştır. SUNHA
başlangıç yaşı 35-65 ortalama yaş 48 dir ve erkeklerde sık görülür. SUNHA klasik olarak orbital, periorbital ve temporal bölgede görülür.
Ama az sayıda hastada burun , trigeminal sinir
V2-V3 dağılımlarında, diş, boyun ve/veya kulak
önünde, kafanın üst veya arkasında görülebilir.
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SUNFA düşünülen hastalarda bu ağrı dağılımlarının dışında intraoral ağrılar gözlemlenmiştir.
SUNHA için geçerli tetiklenme özelliği SUNFA da
da mevcuttur.

Tanı kriterleri
A. B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B. Başağrısı olmadan ortaya çıkan, 1-600 saniye boyunca devam eden ve tekli batma, seri
batma veya testere dişi paterni olarak seyreden orta veya şiddetli tek taraflı fasiyal ve/
veya oral ağrı
C. Ağrının ipsilateralinde aşağıdaki kranial otonomik semptom veya işaretlerin en az birinin
görülmesi:
1. Konjunktival kızarıklık ve/veya lakrimasyon
2. Burun tıkanması ve/veya rinore
3. Göz kapağı ödemi
4. Alın veya yüz terlemesi
5. Miyozis ve/veya ptozis
D. Görülme sıklığının günde en az 1 kez olması
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması

5.3.3.1 Epizodik SUNFA
Tanı kriterleri
A. 5.3.3 Kranial otonomik semptomlarla seyreden kısa süreli tek taraflı nevralji tipi fasiyal
ağrı ataklarının kriterlerini karşılayan ve nöbetler halinde ortaya çıkan ataklar
B. 7 gün ila 1 yıl süren ve aralarında 3 aylık ağrısız remisyon periyodları bulunan en az iki
nöbetin yaşanması.

5.3.3.2 Kronik SUNFA
Tanı kriterleri
A. 5.3.3 Kranial otonomik semptomlarla seyeden kısa süreli tek taraflı nevraljiform fasiyal
ağrı ataklarının kriterlerini ve aşağıdaki B kriterini karşılayan ataklar
B. En az 1 yıl boyunca, remisyon periyodu olmaksızın veya 3 aydan kısa süren remisyonlarla ortaya çıkması.
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Tedavi
Akut tedavi de iv.lidokain/1-4mg/kg iv, kortikosteroidler kullanılır. Cerrahi tedavi ,mikrovaskuler dekompresyon, oksipital sinir stimulasyonu
yada derin beyin stimulasyonu, sinir blokları tedavide uygulanmaktadır.
Koruyucu tedavide lamotrigin 100-400mg /gün, gabapentin 9003600mg/gün topiramat, 50-400mg/gün,karbamazepin 100-2000mg/
gün, okskarbazepine 600mg/gün, botulinum toksin uygulamaları ve
GON blokajı yapılabilir.

5.3.4 Otonomik semptomlarla seyreden hemifasiyal
sürekli ağrı
Orofasial ağrı merkezlerinden bildirilen hemikrania kontinua görülme
sıklığı 0.4- 21.4 gibi değişken oranlardır. Bu değişkenlik hasta sayısı ve
süre ile ilişkili olabilir.4 dekat kadınlarda sıktır. Çene diş ve intraoral ağrılar görülebilir. Tedavide indometazin kullanılır. Hemikrania kontinua
nadir olması ve diğer kronik fasial ağrı sendromları ile bulguları ile örtüştüğü için tanı konulması zordur. Hemikrania kontinua çok az sayıda
otonomik semptomlar tanımlanmıştır ve kronik idiyopatik fasiyal ağrı
sendromları grubunda temsil edilebilir.

5.4 Nörovasküler orofasiyal ağrı (NVOP)
Hafif otonomik ve/veya migren benzeri semptomlarla seyreden, sıklıkla diş ağrısı benzeri semptomların eşlik ettiği, başağrısı olmadan ortaya çıkan, değişken süreli orta veya şiddetli intraoral ağrı atakları ile
karakterizedir. Atakların, kısa (1-4 saat) ve daha uzun (4 saatten uzun)
sürdüğü hastalar bu başlığın iki alt formunu temsil eder.
Çeşitli çalışmalarda NVOP fenotip açısından orofasiyal migrene veya
trigeminal otonomik orofasiyal ağrıya benzese de spesifik ve ayrı bir
başlık olarak öne çıkan bir bozukluğa işaret edilmiştir. 4. dekatta kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Bulantı, kusma ve otonomik semptomlar daha hafiftir. Ağrı daha çok kronik formdadır. Sadece
intraoral bölgede değil yansıyan ağrı şeklinde de olabilir. Hem ataklar
sırasında hemde ataklar arasında soğuğa anormal bir hassasiyetin oluştuğu bildirilmiştir. Soğuk allodinisi, ağrı ile ipsilateral dişlerde görülür.
Bunun lokal inflamasyondan ziyade nörojenik olduğu varsayılmaktadır.
Ayrıca insan dental pulp dokusundaki nosiseptif liflerde substans P ve
CGRP pozitif immunreaktivite gösterilmiştir. Diş pulpasında, NVOP dişlerin soğuk allodini ile ilişkisi genellikle sadece bir dişle sınırlı değildir
ve diş patolojisi (derin çürük lezyonları veya kapsamlı restorasyonlar)
genellikle yoktur. Dental patoloji mutlaka dışlanmalıdır.

İpsilateral dişlerde görülen
soğuk allodinisi NVOA
tanısında önemli bir
bulgudur.
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Tanı kriterleri
A. Başağrısı olmadan ortaya çıkan ve B-D kriterlerini karşılayan değişken süreli en az beş adet tek taraflı intraoral ağrı atağı
B. Ağrı aşağıdaki özelliklerin tümünü karşılamalıdır
1. Orta veya şiddetli yoğunluk
2. Aşağıdaki özelliklerden birinin veya tümünün karşılanması:
a) Diş ağrısıyla benzerlik
b) Zonklama
C. Ağrıya aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi:
1. İpsilateral lakrimasyon ve/veya konjunktival kızarıklık
2. İpsilateral rinore ve/veya burun tıkanması
3. İpsilateral yanak şişkinliği
4. Fotofobi ve/veya fonofobi
5. Bulantı ve/veya kusma
D. Ağrının lokal herhangi bir nedenle açıklanamaması ve klinik ve radyografik muayenelerin normal sonuç vermesi
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

Tedavi
NVOP triptanlara yanıt verir
ancak klasik migrene göre
yanıt azdır

NSAİ naproksen sodyum episodik ataklarda verilebilir. Triptanlara yanıt
verir ,ancak klasik migrene göre yanıt daha azdır. Koruyucu tedavide
beta bloker, divalproex sodyum, amitriptilin kullanılmaktadır.

6. İdiyopatik orofasiyal ağrı
Trigeminal sinirin bir veya birden fazla dalındaki dağılımda/dağılımlarında ortaya çıkan, etiyolojisi bilinmeyen, tek veya çift taraflı ağız içi
veya fasiyal ağrı mevcuttur. Ağrı genellikle ısrarlı, orta şiddette ve zayıf
lokalize seyreder ve baskı veya yanma olarak hissedilen künt bir ağrı
olarak tanımlanır.
İdiyopatik trigeminal nevralji, İdiyopatik trigeminal nöropatik ağrı,
İdiyopatik glossofaringeal nevralji, İdiyopatik glossofaringeal nöropatik
ağrı da bu başlık altında değerlendirilebilir.

6.1 Ağız yanması sendromu (Burning Mouth
Syndrome- BMS)
Stomatodini; glossodini (dille sınırlı olduğu hallerde); primer ağız yanması sendromu terimleri geçmişte bu klinik tabloyu tanımlamak için
kullanılmıştır.
Klinik muayene ve incelemede rahatsızlığa yol açacak herhangi bir
lezyonun görülmediği, 3 aydan uzun bir süre günde 2 saatten uzun rekürrens sergileyen intraoral yanma veya disestezi hissi ile karakterizedir.
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Peri veya postmenapozal kadınlarda sık görülür. Görülme sıklığı
5-10/100,000 dir. Çoğunlukla idiyopatiktir. Lokal anestezi, travma, termal yada kimyasal yanıklar, oral mukoza lezyonları parafonksiyonel alışkanlıklar, nutrisyonel eksiklikler, gastroözefagial reflu , Sjögren sendromu, diabet tiroid hastalıkları, ilaçlar (ace inhibitörleri, antikolinerjikler,
antihistaminikler) sekonder olabilir. Ağız yanması sendromundaki ağrı,
genellikle iki taraflıdır, ancak nadiren tek taraflı da olabilir. En yaygın
lokalizasyonu dil ucu ,sonrasında damakta görülür. Ağrı intensitesi değişkendir, hastalar sabah uyandıklarında ağrın olmadığını, ilk öğünle
arttığını ve akşam geç saatlerde maksimum olduğunu bildiririler. Sübjektif kserostomi, disestezi ve fantom tat hissi (acı ve metalik tatlar)
görülmektedir.

BMS peri veya
postmenapozal kadınlarda
sık görülür ve çoğunlukla
idiopatiktir..En yaygın
lokalizasyonu dil ucu ve
damaktır.

Etiyopatogenezde BMS’de dopaminerjik sistem tutulumu gösterilmiştir. Dil biopsisinde morfolojik değişiklikler aksonal dejenerasyonu
ilişkili olduğu ve trigeminal sinirin ince lif nöropatisinin BMS etyopatogenezinde rol oynadığı ileri sürülmüştür. BMS hastalarında yapılan
duysal kantitatif testler ile korda timpani hipofonksiyonu gösterilmiştir.

Tanı kriterleri
A. B ve C kriterlerini karşılayan oral ağrı
B. En az 3 ay boyunca günde 2 saatten uzun rekürrens
C. Ağrının aşağıdaki iki özelliği de taşıması:
1. Yanma özelliği
2. Oral mukozada yüzeysel olarak hissedilmesi
D. Oral mukozanın görünümünün normal olması ve lokal veya sistemik
nedenlerin elenmiş olması
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması

Tedavi
Non-farmakolojik Psikojen komorbiteler sık olduğu için davranışçı bilişsel terapi , diyet değişikliği önerilmektedir.
Farmakolojik: topikal klonezapam kapsaisin, doxepin, lidokain
Benzodiazepin, Klonazepam ,pregabalin, alfa lipoik asit, ,antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar, SSRI, SNRI)

6.2 Israrlı idiyopatik fasiyal ağrı (PIFP)
Klinik nörolojik defisit veya önceden başlamış bir neden olmaksızın, 3
aydan uzun bir süreyle günde 2 saatten uzun rekürrens sergileyen, değişken özellikli ısrarlı fasiyal ağrı ile karakterizedir. PIFP nadirdir prevalansı % 0.03 olarak bildirilmiştir. Kadınlar erkeklerden daha sık etkilenir.
Çoğu vakada ilk tanı 30-60 yaşları arasında konulur. PIFP’da altta yatan
mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır.

PIFP kadınlarda 30-60 yaş
kadınlarda sık görülür. Ağrı
daha çok yanaklarda ve üst
çenede görülür.Geneliikle
unilateraldir.
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Ağrı uykudan uyandırmaz ve bazı hastalar sabah uyandıktan sonra
ağrı tekrarlamadan önce (tipik olarak ≤ 30 dakika) kısa bir ağrısız dönem yaşadıklarını bildirirler. Başlangıçta yüzün sadece bir tarafı etkilenirken, daha sonra ağrı bilateral olabilir.

PIFP da otonomik
semptomlar yoktur. Ayrıca
duyusal negatif semptomlar
olmadığı için nöropatik yüz
ağrısından farklıdır.

Hastalığın seyri, maksimum ağrı şiddeti daha çok yanaklarda ve üst
çenede yaşanır. Ağrı ayrıca alt çeneye, oksipital bölgeye, kulağa, omuza veya kola da yayılabilir. Ağrı orta şiddette ve daha az sıklıkla artmış
yoğunluktadır. Eşlik eden otonomik semptomlar yoktur. PIFP, duyusal
negatif semptomlarla (hipoestezi, anestezi) ilişkili olmaması bakımından nöropatik yüz ağrısından farklıdır; ancak, bazı hastalar genellikle
yüzün etkilenen tarafının nazolabial bölgesinde yaşanan bir şişlik hissi
bildirirler. Israrlı idiyopatik fasiyal ağrı, kronik yaygın ağrı ve huzursuz
bağırsak sendromu gibi diğer ağrı rahatsızlıklarına eşlik edebilir

Tanı kriterleri
A. B ve C kriterlerini karşılayan fasiyal ağrı
B. En az 3 ay boyunca günde 2 saatten uzun rekürrens
C. Ağrının aşağıdaki iki özelliği de taşıması:
1. Ağrının zayıf lokalize edilmesi ve periferik sinirin dağılımını izlemesi
2. Künt, acılı veya rahatsız edici özellik
D. Klinik ve radyografik muayenelerin normal sonuç vermesi ile ağrının
lokal herhangi bir nedenle açıklanamaması
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

Tedavi
Sağlıklı diş durumuna sahip hastalar cerrahi işlem yapılmamalıdır. Genel olarak invaziv prosedürler ağrı kronifikasyonuna veya ağrının trigeminal sinirin başka bir dalına ve hatta kontralateral sinire yayılmasına neden olur. Farmakalojik tedavi nöropatik ağrı tedavisi gibi yapılır.
Amitriptilin 10-150mg, duloksetin 60mg, gabapentin 1200-2400mg,
pregabalin 150-300mg dozlarda kullanılır. Ancak etkin tedavi için kanıta dayalı veri yoktur.

6.3 Israrlı idiyopatik dentoalveolar ağrı
ICHD-3 ‘de Atipik odontalji , PIFP alt grubu olarak sınıflandırılmıştır .
Ayrıca primer ısrarlı dentoalveolar ağrı bozukluğu (PDAP); hayalet diş
ağrısı olarak da isimlendirilir.
Nadir olarak birden fazla alanda ortaya çıkan, özellikleri değişen, ancak 3 aydan uzun süreyle her gün günde 2 saatten uzun süreyle tekrarlayan ve öncesinde ağrıya neden olacak herhangi bir olayın gerçekleşmediği ısrarlı tek taraflı intraoral dentoalveolar ağrı ile karakterizedir.
Prevalansı endodontik tedavi alan hastaların %2.1-%6 ‘sında görülmek600
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tedir. Spontan olarak da gelişebilir. Etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte, travma, genetik, psikososyal faktörlerinde rol oynadığı
nöropatik ağrı olarak değerlendirilir. Her iki cins ve erişkin her yaşta
görülse de, 40 yaş kadınlarda daha sıktır.

Tanı kriterleri
A. B ve C kriterlerini karşılayan intraoral dentoalveolar ağrı
B. 3 aydan uzun süreyle günde 2 saatten uzun süreyle tekrarlaması
C. Ağrının aşağıdaki iki özelliği de taşıması:
1. Dentoalveolar bir bölgede (dişte veya alveolar kemikte) lokalize
2. Derin, künt, baskı benzeri özellik
D. Ağrının lokal herhangi bir nedenle açıklanamaması ve klinik ve radyografik muayenelerin normal sonuç vermesi
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

Tedavi
Nonfarmakolojik: Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi
Farmakolojik. Topikal lidokain ve/ya kapsaisin, trisiklik antidepresanlar, SNRI, gabapentin,pregabalin, tramadol veye oksikodon kulanılabilir. Son dönemde atipik antipsikotiklerden aripiprazol veya trisiklik
antidepresanlarla birlikte aripiprazol konbinasyonunun etkin olduğu
bildirilmektedir.

6.4 İlave ataklarla seyreden sürekli tek taraflı
fasiyal ağrı (CUFPA)
Aynı lokasyonda 10-30 dakika süren, belirgin orta ila şiddetli ağrı ataklarının eşlik ettiği, hafif ila orta şiddette, sürekli (remisyonsuz) künt tek
taraflı fasiyal ağrı ile karakterizedir. Sürekli ağrıya veya ilave ağrı ataklarına eşlik eden herhangi bir tipik otonomik ve/veya migren benzeri
özellik yoktur.

CUFPA süregen, künt ve
unilateral fasial ağrıdır.
Otonomik yada migren
benzeri özellik yoktur.

Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan şiddetlenmelerin görüldüğü, B kriterini karşılayan sürekli ve yalnızca tek taraflı fasiyal ağrı
B. Geri planda aşağıdaki özelliklerin her ikisini de karşılayan ağrı:
1. Hafif ila orta yoğunluk
2. 3 aydan uzun süreyle sürekli olarak ortaya çıkması
C. Aşağıdaki üç özelliğin tümü de karşılanmak üzere, günde 6 kereye
kadar ortaya çıkan belirgin ataklar halinde gözlemlenen şiddetlenmeler:
1. Temeldeki ağrıyla aynı lokalizasyon
2. Orta ila şiddetli yoğunluk
3. 10-30 dakika süre
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D. Ağrının lokal herhangi bir nedenle açıklanamaması ile beraber klinik
ve radyografik muayenelerin normal sonuç vermesi
E. Başka bir ICOP veya ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması.

Tedavi
İndometazin CUFPA ‘da
etksizdir.

İndometazin CUFPA’da etkisiz görünmektedir. Literatürde pregabalin,
karbamazepin kullanımına yanıt veren vakalar bildirilmiştir.
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ICHD- 3
Appendiks‘de Yer
Alan Başağrıları
Esra ERTILAV1
Ali AKYOL2

GIRIŞ

A1.MIGREN

İlk olarak Uluslararası Başağrısı Derneği Sınıflaması'nın ikinci baskısına (ICHD-II) 'appendiks'
bölümü eklenmiştir. ICHD-3’te de varlığını sürdüren bölümün birincil amacı, şimdiye kadar
yapılan araştırmalarla yeterince doğrulanmamış
bir dizi yeni antite için araştırma kriterleri sunmaktır. Sınıflandırma komitesindeki uzmanların
deneyimleri ve değişken kalitede yayınlar, resmi
olarak kabul edilmeden önce daha iyi bilimsel
kanıtların sunulması gereken bir dizi tanısal antite olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ICHDII, ICHD-3 (beta) ve ICHD-3’ te de olduğu gibi,
ekte yer alan bazı antitelerin bir sonraki revizyonda sınıflandırmanın ana gövdesine geçeceği
tahmin edilmektedir.

A1.1 Aurasız migren

Ayrıca Ek, ICHD’ nin önceki baskılarında yer
alan tanısal antitelerin, yeterli kanıtı yayınlanmadığı durumlarda ortadan kaldırılması için ilk
adım olarak da kullanılır.

1
2

A1.1.1 Aurasız pür menstrüel migren
Adet gören bir kadında 1.1 Aurasız migren kriterlerini karşılayan atakların adetin 1 ± 2. gününde (yani, -2 ile +3. günlerde), 3 adet döngüsünün
en az ikisinde görülmesini ve 3 döngünün başka
hiçbir zamanında ortaya çıkmamasını gerektirir.

A1.1.2 Menstrüasyonla ilişkili aurasız
migren
Adet gören bir kadında 1.1 Aurasız migren kriterlerini karşılayan atakların üç adet döngüsünün en az ikisinde, adetin 1 ± 2. gününde (yani,
-2 ila +3) ve ek olarak döngünün diğer zamanlarında ortaya çıkmasını gerektirir.

A1.1.3 Nonmenstrüel aurasız migren
Adet gören bir kadında atakların, 1.1 Aurasız
migren kriterlerini karşılamasını gerektirirken;

Uzm. Dr., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Nöroloji-Algoloji Kliniği Çanakkale
Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. Aydın
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A1.1.1 Aurasız pür menstrüel migren veya A1.1.2 menstrüasyonla ilişkili aurasız migren kriterlerini karşılamamasını gerektirir.

A1.2 Auralı Migren (Alternatif kriter)
A1.2.0.1 Auralı Pür Menstrüel Migren: Adet gören bir kadında, 1.2
Auralı Migren kriterlerini karşılayan atakların menstrüasyonun yalnızca 1 ± 2 (yani, -2 ila +3) günlerinde, üç adet döngünün en az ikisinde
olmasını ve döngünün başka hiçbir zamanında meydana gelmemesini
gerektirir.
A1.2.0.2 Menstrüasyonla ilişkili Auralı Migren: Adet gören bir kadında, 1.2 Auralı Migren kriterlerini karşılayan ve menstrüasyonun 1
± 2 (yani, -2 ila +3) günlerinde, üç adet döngüsünün en az ikisinde ve
ayrıca döngünün diğer zamanlarında da meydana gelmesini gerektirir.

ICHD-3’ün amaçları
doğrultusunda,
menstrüasyon, kombine
oral kontraseptiflerin
veya döngüsel hormon
replasman tedavisinin
kullanımında olduğu
gibi, normal adet
döngüsünden veya ekzojen
progestojenlerin geri
çekilmesinden kaynaklanan
endometriyal kanama
olarak kabul edilir. Adetin ilk
günü 1. gün ve önceki gün
-1 gündür; 0 günü yoktur.

A1.2.0.3 Menstrüasyonla ilişkisiz Auralı Migren: Adet gören bir kadında, 1.2 auralı Migren kriterlerini karşılaması; A1.2.0.1 Auralı pür
menstrüel migren veya A1.2.0.2 menstrüasyonla ilişkili auralı migren
kriterlerini karşılamamayı gerektirir.

A1.3 Kronik Migren (Alternatif tanı kriterleri)
En az 3 aydır, ayda ≥ 15 gün olan, B ve C kriterlerini karşılayan başağrısı
(migren benzeri veya gerilim tipi),
1.1 Aurasız migren için B-D kriterlerini karşılayan ve/veya 1.2 Auralı
Migren için B ve C kriterlerini karşılayan en az beş atak
Aşağıdakilerden herhangi birini yerine getiren, >3 ay boyunca, ayda
≥8 gün olan:
*1.1 Aurasız Migren için C ve D kriterleri
*1.2 Auralı Migren için B ve C kriterleri
*1.5 Olası migren için A ve B kriterleri
Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A1.3.1 Ağrısız periyotlu kronik migren
Tanı kriterleri
1.3 Kronik migren kriterlerini ve B kriterini karşılayan,
İlaç tedavisine atfedilmeyen, ayda ≥5 gün 3 saatten fazla ağrısız dönemlerin olmasını gerektirir.
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A1.3.2 Sürekli ağrılı kronik migren
Tanı kriterleri
1.3 Kronik migren kriterlerini ve B kriterini karşılayan ,
İlaç tedavisine atfedilmeyen, ayda ≥5 gün 3 saatten fazla ağrısız dönemlerin olmamasını gerektirir.

A1.4 Migren Komplikasyonları
A1.4.5 Migren Aura Statusu
1.2 Auralı migren veya alt tiplerinden biri için kriterleri karşılayan migren atağında, 3 günlük bir süre içinde en az üç aura olmasını gerektirir.

A1.4.6 Vizuel snow

A1.6 Migrenle ilişkili olabilen epizodik sendromlar
A1.6.4 İnfantil kolik
Tanım: Sağlıklı ve iyi beslenmiş gibi görünen bir bebekte aşırı, sık ağlama.

Reversibl serebral
vazokonstriksiyon
sendromu, posterior
reversibl ensefalopati
sendromu ve arteriyel
diseksiyon dahil diğer
nörolojik bozukluklar uygun
araştırma ile dışlanmalıdır.

Tanı kriterleri
A) Doğumdan 4 aylık olana kadar, B kriterini karşılayan, yineleyici sinirlilik, huysuzluk veya ağlama nöbetleri
B) Aşağıdakilerden ikisi:
1. Ataklar ≥3 saat/gün sürer,
2. Ataklar en az 3 hafta boyunca, haftada ≥3 gün meydana gelir
C) Başka bir bozukluğa bağlanmaz.

A1.6.5 Çocukluk çağının alternan hemiplejisi
İlerleyici bir ensefalopati, diğer paroksismal fenomenler ve zihinsel bozulma ile ilişkili olarak her iki tarafı da içeren infantil hemipleji atakları.

Tanı kriterleri

Kolik olan bebeklerin daha
sonraki yaşamlarında 1.1
Aurasız Migren veya 1.2
Auralı Migren geliştirme
olasılığı daha yüksektir ve
migrenli annelerin, olmayan
annelere göre 2,5 kat daha
fazla kolikli bebek doğurma
olasılıkları bulunmuştur.

A) Vücudun iki tarafı arasında değişen ve B kriterini karşılayan tekrarlayan hemipleji atakları;
B) 18 aylıktan önce başlayan,
C) Hemipleji nöbetleri ile ilişkili veya bağımsız olarak ortaya çıkan en az
bir başka paroksismal fenomen,
D) Zihinsel ve/veya nörolojik defisit(ler)in kanıtı,
E) Başka bir bozukluğa atfedilmez.
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Bu heterojen bir
nörodejeneratif bozukluğun
migrenle bir ilişki olduğu
ileri sürülmekte olup
ATP1A3 genindeki
mutasyonların (sodyumpotasyum [Na+/K+] ATPase
α3 alt birimini kodlayan)
vakaların en az %70’inden
sorumlu olduğu düşünülür.

Not: Tonik, distonik duruş, koreoatetoid hareketler, nistagmus veya
diğer oküler motor anormallikler ve/veya otonomik bozukluklar gibi bir
durumla ilişkisizdir.

A1.6.6 Vestibuler Migren

A2. GERILIM TIPI BAŞAĞRISI
A3. TRIGEMINAL OTONOMIK SEFALJİLER (TOS)
A3.1. Küme başağrısı (alternatif kriterler):
A) B-D kriterlerini karşılayan en az beş atak
B) 15-180 dakika süren şiddetli veya çok şiddetli tek taraflı orbital,
supraorbital ve/veya temporal ağrı
C) Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
1. Başağrısının aynı tarafında aşağıdaki semptom veya bulgulardan
en az biri: konjonktival kanlanma ve/veya lakrimasyon, burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, alın ve yüz terlemesi, alın
ve yüz kızarması, kulakta dolgunluk hissi, miyozis ve/veya pitozis,
2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi
D) Gün aşırı ile günde 8 arasında bir sıklıkta meydana gelir.
E) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Not:
A3.1 Küme başağrısının aktif zaman sürecinin bir bölümünde, ancak
yarısından azında, ataklar daha az şiddetli ve/veya daha kısa veya daha
uzun süreli olabilir.
A3.1 Küme başağrısının aktif zaman sürecinin bir kısmında, ancak
yarısından azında, ataklar daha az sıklıkta olabilir.
Yorum: Görüşler (e) ve (f)’nin C1 kriterine dahil edilmesi konusunda
bölünmüştür. Çalışma grubundaki uzmanlar, önemli bir özgüllük kaybı olmaksızın duyarlılığı geliştirdiğine inanıyor, ancak bu durum resmi
alan testleriyle doğrulanmadı.

A3.2. Paroksismal Hemikrania ( alternatif kriterler)
A) B-E kriterlerini karşılayan en az 20 atak
B) 2-30 dakika süren şiddetli tek taraflı orbital, supraorbital ve/veya
temporal ağrı
C)Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
1. Başağrısının aynı tarafında aşağıdaki semptom veya bulgulardan
en az biri:
konjonktival kanlanma ve/veya lakrimasyon, burun tıkanıklığı ve/
veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, alın ve yüz terlemesi, alın ve yüz
kızarması, kulakta dolgunluk hissi, miyozis ve/veya pitozis,
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2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi
D) Günde >5 sıklıkta ortaya çıkan
E) Terapötik dozlarda indometasin ile kesinlikle önlenir
F) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A3.3 Kısa süreli, Tek taraflı nevraljiform başağrısı
(alternatif kriter)
B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak,
B) Orbital, supraorbital, temporal ve/veya diğer trigeminal dağılımlı, 1-600 saniye süren, bıçaklama, seri şekilde bıçaklama veya testere
dişi şeklinde ortaya çıkan orta veya şiddetli tek taraflı başağrısı,
C) Ağrının aynı tarafında kraniyal otonomik semptom veya bulgulardan en az biri:konjonktival kanlanma ve/veya lakrimasyon, burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, alın ve yüz terlemesi,
alın ve yüz kızarması, kulakta dolgunluk hissi, miyozis ve/veya pitozis,
D) Günde en az bir kez sıklıkta ortaya çıkan ağrı,
Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Not:A3.3 Kısa süreli tek taraflı nevraljiform başağrısı ataklarının aktif zaman sürecinin bir kısmında, ancak yarısından azında, ataklar daha
az sıklıkta olabilir.
Yorum: Görüş, C5 ve C6’nın dahil edilmesi konusunda bölünmüştür.
Çalışma grubundaki uzmanlar, belirgin bir özgünlük kaybı olmaksızın
duyarlılığı geliştirdiğine inanmaktadır, ancak kriterlerdeki değişikliği
desteklemek için resmi saha testi yapılmamıştır.

A3.4 Hemikrania kontinua (alternatif kriter):
A) B-D kriterlerini karşılayan tek taraflı başağrısı,
B) Orta veya daha yüksek şiddette alevlenmeler ile >3 ay boyunca
mevcut,
C) Aşağıdakilerden en az biri veya hepsi,
1. Başağrısının aynı tarafında otonom semptom veya bulgulardan
en az biri: Konjonktival kanlanma ve/veya lakrimasyon, burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, alın ve yüz terlemesi, alın
ve yüz kızarması, kulakta dolgunluk hissi, miyozis ve/veya pitozis,
2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi veya ağrının hareketle şiddetlenmesi
D) Terapötik indometazin dozlarına kesinlikle yanıt verir.
E) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

Bir yetişkinde, oral
indometasin başlangıçta
günde en az 150 mg’lık
bir dozda kullanılmalı ve
gerekirse günde 225 mg’a
kadar artırılmalıdır.
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A3.6 Undifferansiye trigeminal otonomik sefalji: Çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan ve
bozukluğun özellikleri tam olarak gelişmemiş
olan trigeminal otonomik sefalji benzeri bir bozukluk.

A4. DIĞER PRIMER BAŞAĞRILARI
A4.11 Epikrania Fugaks
Tanım: Bir hemikranium yüzeyi boyunca doğrusal veya zikzak bir yörüngeyi tanımlayan, bıçak
saplanması vasfında kısa paroksismal başağrısı.

Tanı kriterleri
A) 1-10 saniye süren ve B kriterini karşılayan tekrarlayan bıçak saplanma tarzı başağrısı atakları
B) Bir hemikranium yüzeyinde lineer veya zikzak
bir yörünge ile hareket eden, farklı sinirlerin
dağılımlarında başlayan ve sonlanan ağrı
C) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Not: Yapısal bir lezyon öykü, fizik muayene ile
dışlanmalıdır.

Yorumlar
A4.11 Epikrania fugaks’lı hastalar ağrılarını baş
yüzeyindeki iki uzak nokta arasındaki yörüngesi
açısından tanımlarlar ve hareketin başlangıcından bitişine kadar sadece birkaç saniye sürer. Bu
dinamik topografi, A4.11 Epikrania fugax’ı diğer
epikraniyal baş ağrılarından ve nevraljilerden
ayıran ayırt edici bir niteliktir. Başlangıç ve bitiş
noktaları her hastada sabit kalır, ağrı genellikle
arka hemikraniyal bölgeden ipsilateral göze veya
buruna doğru ilerler, ancak frontal veya periorbital bölgeden oksipital bölgeye doğru geriye
doğru ışınlanma da mümkündür. Her durumda,
bazı hastalarda değişen taraflar olmasına rağmen, ağrı kesinlikle tek taraflıdır.
Ataklar sonunda lakrimasyon, konjonktival
kanlanma ve/veya rinore gibi ipsilateral otonomik bulgular ortaya çıkabilir. Ataklar çoğunlukla
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kendiliğinden olmasına rağmen, bazen ataklar
arasında hassas olan başlangıç noktasına dokunma ile tetiklenebilirler.

A5. BAŞ VE BOYUN TRAVMA/
YARALANMASI İLE İLİŞKİLİ
BAŞAĞRISI
A5.1 Kafa travması yaralanması ile
ilişkili akut başağrısı
Yorum: Başağrısının kafa travmasından (ya da
yaralanmanın farkına varılmasından) sonraki
7 gün içinde başlaması (ya da başladığının bildirilmesi) gerektiğine ilişkin mevcut koşul biraz
görecelidir. Bazı veriler, başağrısının daha uzun
bir aradan sonra başlayabileceğini düşündürmektedir. Aşağıdaki önerilen tanı kriterlerinde,
kafa travması ile başağrısı başlangıcı arasındaki
maksimum zaman aralığı 3 ay olarak belirlenmiştir, ancak yaralanmaya daha yakın zamansal
yakınlıkta başlayan baş ağrılarının yaralanmaya
daha doğru bir şekilde atfedilmesinin daha olası
olduğu varsayılmaktadır. Gelecekteki çalışmalar,
bu ve alternatif tanı kriterlerinin faydasını, travmadan 7 gün ile 3 ay sonra başlamasını araştırmaya devam etmelidir.

A5.1.1.1 Orta veya şiddetli kafa
travmasına bağlı yaralanmaya
atfedilen gecikmiş başlangıçlı akut
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Aşağıdakilerden en az biriyle ilişkili olarak
meydana gelen kafa travmasına bağlı yaralanma
1. >30 dakika boyunca bilinç kaybı
2. Glasgow Koma Skalası (GKS) <13
3. >24 saat süren travma sonrası amnezi
4. >24 saat boyunca bilinç düzeyinde değişiklik
5. Kafatası kırığı, kafa içi kanama ve/veya beyin kontüzyonu gibi travmatik bir kafa yaralanmasının görüntüleme kanıtı
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C. Başağrısının aşağıdakilerden sonra 7 gün ile 3
ay arasında geliştiği bildirilmektedir:
1. Kafa travması
2. Kafa travmasını takiben bilincin yeniden
kazanılması (varsa)
3. Kafa travmasını takiben başağrısını hissetme veya bildirme yeteneğini bozan ilaç(lar)ın kesilmesi (uygun olduğunda)
D. Aşağıdakilerden herhangi biri:
1. Başağrısı başlangıcından 3 ay sonra düzeldi.
2. Başağrısı henüz geçmedi ama başlangıcından bu yana henüz 3 ay geçmedi.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A5.1.1.1 Hafif şiddetli kafa travmasına
bağlı yaralanmayla ilişkili gecikmiş
başlangıçlı akut başağrısı
Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Kafa travmasını takiben aşağıdakilerden hiçbiri ile ilişkili olmayan başağrısı:
1. >30 dakika boyunca bilinç kaybı
2. Glasgow Koma Skalası (GCS) <13
3. >24 saat süren travma sonrası amnezi
4. >24 saat boyunca bilinç düzeyinde değişiklik
5. Kafatası kırığı, kafa içi kanama ve/veya beyin kontüzyonu gibi travmatik bir kafa yaralanmasının görüntüleme kanıtı
C. Başağrısının aşağıdakilerden sonra 7 gün ile 3
ay arasında geliştiği bildirilmektedir:
1. kafa travması
2. kafa travmasını takiben bilincin yeniden
kazanılması (varsa)
3. Kafa travmasını takiben başağrısını hissetme veya bildirme yeteneğini bozan ilaç(lar)ın kesilmesi (uygun olduğunda)
D. Aşağıdakilerden herhangi biri:

1. Başağrısı başlangıcından sonra 3 ay içinde
düzelir
2. Başağrısı henüz geçmemiştir ama başlangıcından bu yana henüz 3 ay geçmemiştir.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A5.2 Kafa travmasına bağlı
yaralanma ile ilişkili persistan
başağrısı
Yorum: Kafa travmatik yaralanmasına bağlanan
başağrısının yaralanmadan (veya travmanın fark
edilmesinden) 7 gün sonra başlar. Bazı veriler
başağrısının daha uzun interval sonrası, 3 aya
kadar, başladığını düşündürmektedir. Bu sürenin
tanı kriteri olarak ifadesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

A5.2.1.1 Orta - şiddetli kafa
travmasına bağlı yaralanmayla ilişkili
geç başlangıçlı persistan başağrısı
Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Aşağıdakilerden en az biri kafa travması yaralanmasıyla ilişkili olarak meydana gelir:
1. >30 dakika boyunca bilinç kaybı
2.Glasgow Koma Skalası (GCS) <13
3.>24 saat süren travma sonrası amnezi
4.>24 saat boyunca farkındalık düzeyinde değişiklik
5.Kafatası kırığı, kafa içi kanama ve/veya beyin kontüzyonu gibi travmatik bir kafa yaralanmasının görüntüleme kanıtı
C) Başağrısının aşağıdakileri takiben 7 gün ile 3
ay arasında geliştiği bildirilmektedir:
1.Kafa travması
2.Kafa travmasını takiben bilincin yeniden
kazanılması (uygulanabildiğinde)
3.Kafa travmasını takiben başağrısını hissetme veya bildirme yeteneğini bozan ilaç(lar)ın kesilmesi (uygulanabildiğinde)
615

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

D) Başağrısı başlangıcından sonra >3 ay devam
ediyor
E) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

5.2.2.1 Hafif kafa travması
yaralanmasıyla ilişkili geç başlangıçlı
persistan başağrısı
Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan herhangi bir başağrısı.
B. Kafa travması sonrası aşağıdakilerinhepsi
1) Aşağıdakilerden hiçbiri ile ilişkili olmayan
başağrısı.
a.>30 dakika boyunca bilinç kaybı
b.Glasgow Koma Skalası (GCS) <13
c.>24 saat süren travma sonrası amnezi
d.> 24 saat boyunca değişen farkındalık
seviyesi
e.kafatası kırığı, kafa içi kanama ve/veya
beyin kontüzyonu gibi travmatik bir
kafa yaralanmasının görüntüleme kanıtı
2) Kafa travmasının hemen ardından aşağıdaki
belirtilerden bir veya daha fazlası ile ilişkili
olan başağrısı.
Geçici kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu veya bilinç bozukluğu
a. Yaralanmadan hemen önceki veya sonraki olaylar için hafıza kaybı,
b. hafif travmatik beyin hasarını düşündüren iki veya daha fazla başka semptom:
- mide bulantısı
- kusma
- görsel rahatsızlıklar
- baş dönmesi ve/veya vertigo
- yürüyüş ve/veya duruş dengesizliği
- bozulmuş hafıza ve/veya konsantrasyon
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C) Başağrısının kafa travması/kafa travmasını
takiben bilincin yeniden kazanılmasından
sonra 7 gün ile 3 ay arasında geliştiği bildirilmektedir.
D) Başağrısı başlangıcından sonra >3 ay devam
eder.
E) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A5.7 Beyin radyocerrahisine bağlı
gelişen başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan yeni bir başağrısı
B. Beyin radyocerrahisi yapılması
C. Aşağıdakilerin her iki şartı gösteren başağrısı:
1. Başağrısı radyocerrahiden sonraki 7 gün
içinde gelişir.
2. Başağrısı radyocerrahiden 3 ay sonra düzelir.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: Radyocerrahiden sonra yeni başağrısı tanımlanmış olmasına rağmen, çoğu çalışma
klinik özelliklerinin ayrıntılı açıklamalarını sağlamamaktadır, ayrıca radyocerrahi sonrası ortaya çıkan başağrısının altta yatan bir başağrısı
bozukluğunun alevlenmesini mi yoksa yeni bir
başağrısını mı temsil ettiği genellikle net değildir. Başağrısı öyküsü olmayan olgularda başağrısı sendromu kısa süreliydi, işlemden bir yıldan
fazla bir süre sonra ortaya çıktı ve migren veya
gök gürültüsü başağrısına benziyordu. Bu nedenle, bu baş ağrıları ile onlardan önceki radyocerrahi prosedürleri arasındaki nedensel ilişkiler
oldukça şüpheliydi. A5.7 Beyin radyocerrahisine
atfedilen başağrısının bir antite olarak var olup
olmadığını ve varsa bunun radyasyon lezyonun
tipi, yeri ve/veya dozaj ve radyasyon alanı ile nasıl ilişkili olduğunu belirlemek için dikkatli kontrollü prospektif çalışmalar gereklidir.
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A5.8 Baş ve/veya boyundaki
diğer travma veya yaralanmalara
bağlanan akut başağrısı

A.6 KRANİAL VE/VEYA SERVİKAL
VASKÜLER BOZUKLUKLARLA
İLİŞKİLİ BAŞAĞRISI

Tanı kriterleri

A6.10 Geçmişteki kraniyal ve/veya
servikal vasküler bozukluğa bağlı
persistan başağrısı

A. C ve D kriterlerini karşılayan başağrısı
B. Baş ve/veya boyunda yukarıda tanımlanmayan tipte bir travma veya yaralanma sonucu
gelişen,
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi tarafından
gösterilen nedensellik kanıtı:
1. Başağrısı travma veya yaralanma ile yakın
zamansal ilişki içinde gelişmiştir.
2.Travma veya yaralanmanın nedenselliğine
dair başka kanıtlar var.
D) Aşağıdakilerden herhangi biri:
1.Başağrısı başlangıcından 3 ay sonra düzelir.
2.Başağrısı devam ediyor ama başlangıcından bu yana henüz 3 ay geçmedi
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A5.9 Baş ve/veya boyundaki
diğer travma veya yaralanmalara
bağlanan persistan başağrısı
Tanı kriterleri
A. C ve D kriterlerini karşılayan, baş ve/veya
boyunda yukarıda tanımlanmayan tipte bir
travma veya yaralanma sonucu gelişen,
B. Yukarıdaki travma veya yaralanma tiplerine
uymayan baş ve/veya boyun yaralanması
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi tarafından
gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı travma veya yaralanma ile yakın
zamansal ilişki içinde gelişmiştir.
2.Travma veya yaralanmanın nedenselliğine
dair başka kanıtlar vardır.
D. Başağrısı başlangıcından sonra >3 ay devam
ediyor.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A. Daha önceden tanı konmuş, kranial ve/veya
servikal vasküler bozukluğa veya, alt tip veya
alt formlarından birine atfedilen ve C kriterini
karşılayan başağrısı.
B. Başağrısına neden olan kraniyal veya servikal
vasküler bozukluk etkili bir şekilde tedavi edilir veya kendiliğinden düzelir.
C. Etkili tedaviden veya vasküler bozukluğun
spontan remisyonundan sonra başağrısı > 3
ay devam eder.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: A6.10 Geçmişteki kraniyal ve/veya
servikal vasküler bozukluğa atfedilen kalıcı başağrısı yetersiz şekilde belgelenmiştir; eğer varsa, nedensellik için daha iyi kriterler oluşturmak
için araştırmaya ihtiyaç vardır.

A7. NONVASKÜLER
İNTRAKRANİAL BOZUKLUKLA
İLİŞKİLİ BAŞAĞRISI
A7.6 Epileptik nöbetle ilişkili
başağrısı
A7.6.3 Elektrokonvülziv tedavi (EKT)
ile ilişkili başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan tekrarlayan başağrısı
B. EKT tedavisi uygulanmış olmak
C. Aşağıdakilerin tümünü içermek
1.EKT seanslarının ≥%50’sinden sonra başağrısı gelişir.
2.EKT’ den 4 saat içinde başağrısı gelişir.
3.Başağrısı EKT’ den sonra 72 saat içinde düzelir.
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4.Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorumlar: Elektrokonvülsif terapi ile ilişkili
başağrısının net tanımları seyrektir. Eletriptan
ve parasetamolün tek kör karşılaştırmalı bir denemesinde, 72 hastanın 20’si (%28) baş ağrılarından şikayet etti, ancak bunlar iyi karakterize
edilmedi (sadece ağrının yeri ve kalitesi değerlendirildi).
Yayınlanmış veriler, A7.6.3 Elektrokonvülsif tedavi (EKT) sonrası başağrısını operasyonel
olarak tanımlamak için yeterli değildir ve ICHD-3
beta yayınlandığından beri bu önerilen kriterlerin geçerlilik çalışmaları yapılmamıştır.

A7.9 Geçmişteki nonvasküler
intrakraniyal bozukluğa bağlı
persistan başağrısı
Tanı kriterleri
A. Başağrısı önceden teşhis edilmiş nonvasküler
intrakraniyal bozukluğa veya tip, alt tip veya
alt formlarından birine atfedilen ve C kriterini
karşılayan başağrısı,
B. Başağrısına neden olan vasküler olmayan intrakraniyal bozukluk etkili bir şekilde tedavi
edilir veya kendiliğinden düzelir.
C. Etkili tedaviden veya vasküler olmayan bozukluğun spontan remisyonundan sonra başağrısı > 3 ay devam eder.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: Geçmiş (ve çözülmüş) bir nonvasküler intrakraniyal bozukluktan sonra persistan
başağrısının ortaya çıkabileceği klinik deneyimlerden bilinmektedir; bir dereceye kadar böyle
bir başağrısı 7.1.1 idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona atfedilen başağrısı ve 7.2.3 spontan
intrakraniyal hipotansiyona atfedilen başağrısından sonra gösterilmiştir. Bununla birlikte, A7.9
Geçmiş nonvasküler intrakraniyal bozukluğa
bağlı persistan başağrısı, yetersiz belgelenmiştir.
Daha iyi kriterler oluşturmak için araştırmaya ihtiyaç vardır.
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A8. MADDE KULLANIMI VE
YOKSUNLUKLA İLİŞKİLİ
BAŞAĞRISI
A8.4 Geçmişte bir madde
kullanımına veya maruz kalmayla
ilişkili persistan başağrısı
İlaç aşırı kullanım başağrısı olarak da sınıflanabilir.

Tanı kriterleri
A. Daha önce 8.1 başlığına uygun olarak teşhis
edilen bir maddenin veya alt tiplerinden birinin kullanımına veya maruziyetine atfedilen
ve C kriterini karşılayan başağrısı mevcuttur.
B. Madde maruziyeti, kullanımı son bulmuştur.
C. Maddenin kullanımı veya maruziyeti sona erdikten sonra başağrısı > 3 ay devam eder.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A9. ENFEKSİYONLA İLİŞKİLİ
BAŞAĞRISI
A9.1 İntrakranial enfeksiyonla
ilişkili başağrısı
A9.1.3.3 Geçmiş kafa içi mantar veya
diğer paraziter enfeksiyona bağlı
persistan başağrısı
Tanı kriterleri
A. 9.1.3 Kafa içi mantar veya diğer paraziter
enfeksiyona atfedilen başağrısı kriterlerini
önceden karşılayan ve C kriterini karşılayan
başağrısıdır.
B. Kafa içi mantar veya diğer paraziter enfeksiyon geçmiştir.
C. Kafa içi mantar veya diğer paraziter enfeksiyon tedavi edildikten sonra da > 3 ay devam
eden başağrısı vardır.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz ve hidrosefali nörogörüntüleme ile dışlanmıştır.

ICHD- 3 Appendiks‘de Yer Alan Başağrıları

A9.1.6 Diğer enfektif yer kaplayan
lezyona bağlanan başağrısı

A9.3 İnsan immün yetmezlik
virüsü (HIV) enfeksiyonuyla ilişkili
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı,
B. Aşağıdakilerden ikisini de içerir.
1.Sistemik HIV enfeksiyonu kanıtlanmıştır.
2.Devam eden diğer sistemik ve/veya intrakraniyal enfeksiyonlar dışlanmıştır.
C) Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı, HIV enfeksiyonunun başlangıcı
ile zamansal ilişki içinde gelişmiştir.
2.Başağrısı, CD4 hücre sayısı ve/veya viral
yük ile gösterildiği gibi, HIV enfeksiyonu
ile başlar veya zamansal olarak ilişkili olarak önemli ölçüde kötüleşir.
3.Başağrısı, CD4 hücre sayısı ve/veya viral
yük ile gösterildiği gibi HIV enfeksiyonundaki iyileşmeye paralel olarak önemli ölçüde iyileşmiştir.
D)Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz
Başağrısı, HIV/edinilmiş immün yetmezlik
sendromu (AIDS) ile enfekte olmuş kişilerin yarısından fazlası tarafından bildirilmektedir ve hem
akut hem de kronik HIV enfeksiyonunun (aseptik menenjit ve benzer mekanizmalar yoluyla)
semptomatolojisinin bir parçası olabilir. Yine de,
A9.3 insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfek-

siyonuna bağlı başağrısı, yalnızca HIV enfeksiyonuna atfedilen başağrısını çoğu HIV hastası tarafından bildirilen birincil benzeri baş ağrılarından
ayırt etmek son derece zor olduğundan, Ek’ te
yer almaktadır. Bu kriterlerin ileriye dönük çalışmalarda uygulanması daha kesin kanıtlar sağlayabilir.
Çoğu durumda, A9.3 HIV enfeksiyonuna
bağlı başağrısı, künt ve iki taraflıdır veya birincil
başağrısı bozukluğunun (1. Migren veya 2. Gerilim tipi başağrısı) özelliklerine sahiptir. Başağrısı
şiddeti, sıklığı ve disabilite, CD4 hücre sayısı ve/
veya viral yük ile gösterildiği gibi HIV enfeksiyonunun şiddeti ile ilişkili görünmektedir, ancak
HIV enfeksiyonunun süresi veya reçete edilen
antiretroviral ilaçların sayısı ile ilişkisizdir.
HIV hastalarının yalnızca küçük bir kısmında,
muhtemelen yüksek düzeyde aktif antiretroviral
tedavinin bulunmasının bir sonucu olarak, fırsatçı enfeksiyonlara atfedilebilen başağrısı vardır.
HIV enfeksiyonu sırasında, fırsatçı enfeksiyonlar veya neoplazmalarla ilişkili ikincil menenjit ve/veya ensefalit gelişebilir. HIV enfeksiyonu
ile ilişkili ve başağrısına neden olan en yaygın
intrakraniyal enfeksiyonlar toksoplazmoz ve
kriptokokal menenjittir. HIV enfeksiyonu olan
hastalarda ortaya çıkan ancak belirli bir fırsatçı
enfeksiyona bağlı başağrısı, o enfeksiyona atfedilmelidir.
Antiretroviral ilaçlar da başağrısına neden
olabilir. Bu durumlarda, başağrısı,8.1.10 Başağrısı için olmayan ilaçların uzun süreli kullanımına
bağlı başağrısı olarak kodlanmalıdır.
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A10. HOMEOSTAZ BOZUKLUĞUNA BAĞLI
BAŞAĞRISI
HIV infeksiyonuna
bağlı başağrısı, diğer
enfeksiyonlara bağlı
başağrılarının 3 katı sık
gözlenir.

A10.7 Ortostatik (postural) hipotansiyona bağlanan
baş ve/veya boyun ağrısı
Tanım: Ağrı, çoğunlukla boyun arkasında, ancak bazen oksipital bölgeye yukarı doğru yayılır (“palto askısı” dağılımı), postüral hipotansiyona bağlanır ve sadece dik duruşta gelişir.

Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan başağrısı,
B. Ortostatik (postural) hipotansiyon kanıtlanmıştır.
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı sadece dik duruş sırasında gelişir.
2.Başağrısı yatay duruşta spontan düzelir.
3.Başağrısı çoğunlukla ensededir, bazen yukarıya doğru oksipital
bölgeye yayılır (“palto askısı” dağılımı).
Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A10.8. Diğer homeostaz bozukluklarına bağlı
başağrısı
A10.8.1 Uzayda seyahate atfedilen başağrısı
Uzayda seyahatin neden olduğu spesifik olmayan başağrısı. Başağrısı
epizodlarının çoğu, uzay tutması semptomları ile ilişkili değildir.

Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir yeni başağrısı
B. Uzayda seyahat öyküsü vardır.
C. Aşağıdakilerin her ikisi tarafından gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı sadece uzay yolculuğu sırasında meydana gelir.
2.Başağrısı dünyaya dönüşte kendiliğinden düzelir.
Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A10.8.2 Diğer metabolik veya sistemik bozukluğa
bağlı başağrısı
Aşağıdaki bozukluklara atfedilen baş ağrıları meydana gelebilir, ancak
yeterince doğrulanmamıştır: anemi, adrenokortikal yetmezlik, mineralokortikoid eksikliği, hiperaldosteronizm, polisitemi, hiperviskozite
sendromu, trombotik trombositopenik purpura, plazmaferez, antikardiyolipin antikor sendromu, Cushing hastalığı, hiponatremi, hipertiroidizm, hiperglisemi, hiperkalsemi, sistemik lupus eritematozus, kronik
yorgunluk sendromu, fibromyalji. Bu bozukluklarla ilişkili olarak ortaya
çıkan baş ağrılarının insidansını ve özelliklerini daha net bir şekilde ta620
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nımlamak için iyi kontrollü, ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A10.9 Geçmişteki homeostaz
bozukluğuna bağlı persistan
başağrısı

Yorum: Ağrı genellikle arkada olmasına karşın ön bölgelere yayılabilir. Oksipital, kulak arkası ve üst servikal bölgelerde; tek veya iki taraflı
hissedilebilir.

Tanı kriterleri
A. Daha önce 10. Homeostaz bozukluğuna bağlı
olarak teşhis edilen ve C kriterini karşılayan
başağrısı
B. Başağrısına neden olan homeostaz bozukluğu
etkili bir şekilde tedavi edilir veya kendiliğinden düzelir.
C. Etkili tedaviden veya homeostaz bozukluğunun spontan remisyonundan sonra başağrısı
>3 ay devam eder.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A11. KAFATASI, BOYUN, GÖZLER,
KULAKLAR, BURUN, SİNÜSLER,
DİŞLER, AĞIZ VEYA DİĞER
YÜZ VEYA SERVİKAL YAPIDAKİ
BOZUKLUKLARA BAĞLI
BAŞAĞRISI VEYA YÜZ AĞRISI
A11.2 Servikal bozukluklarla ilişkili
başağrısı
A11.2.4 Üst servikal radikülopatiye
bağlanan başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan baş ve/veya boyun ağrısı
B. C2 veya C3 radikülopatinin klinik veya radyolojik kanıtı
C. Aşağıdakilerin her ikisi tarafından gösterilen
nedensellik kanıtı:
1. Aşağıdakilerden en az ikisi
a.Ağrısını radikülopati ile zamansal ilişkisi
b.Ağrı radikülopati ile paralel azalır veya
artar.
c.Ağrı sinir kökü veya lokal anestezi ile geçici olarak rahatlar

A11.2.5 Servikal miyofasiyal ağrıya
bağlanan başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan baş ve/veya boyun ağrısı
B. Boyun myofasyal kas ağrısının kanıtı, trigger
noktaların uyarılması ile ortaya çıkar
C. Aşağıdakilerin her ikisi tarafından gösterilen
nedensellik kanıtı:
1.Aşağıdakilerden bir veya ikisi eşlik etmeli
a.Ağrının servikal myofasyal ağrı ile zamansal
ilişkisi vardır
b.Ağrı myofasyal ağrı ile paralel azalır.
2. Servikal basıya hassasiyet vardır
3.Ağrı trigger nokta masajı veya trigger noktaya lokal anestezik injeksiyonu ile geçici
olarak rahatlar
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: Myofasyal ağrı ve ilişkili tetik nokta
kavramı tartışmalıdır. Tetik noktayı göstermek ve
tedaviye yanıtını göstermek zor olabilir.

A11.3 Göz bozukluğuna bağlanan
başağrısı
A11.3.5 Heteroforya veya
heterotropiye bağlı başağrısı
Gizli veya kalıcı şaşılığın (şaşılık) neden olduğu,
genellikle uzun süreli görsel işlevden sonra ortaya çıkan başağrısı.

Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Aşağıdaki semptomlardan en az biriyle birlikte
heteroforya veya heterotropi tanımlanmıştır:
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1.Bulanık görme
2.Diplopi
3.Yakın odaktan uzağa ve/veya tam tersine
geçişte zorluk
C) Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:
1.Başağrısı, heteroforya ve/veya heterotropinin başlangıcı ile zamansal ilişki içinde
gelişmiş veya onun keşfine yol açmıştır.
2.Heteroforya ve/veya heterotropinin düzeltilmesinden sonra başağrısı önemli ölçüde düzeldi
3.Başağrısı sürekli görsel görevlerle şiddetlenir.
4.Başağrısı, bir gözü kapatarak ve/veya görsel görevin kesilmesiyle hafifletilir.
D) Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorumlar: A11.3.5 Heteroforya veya heterotropiyle ilişkili başağrısı için birkaç destekleyici
vakalar vardır, ancak bunun dışında bu başağrısı
nedeni için çok az kanıt vardır. Bu nedenle, daha
resmi bir çalışma bekleyen Ek’ e taşınmıştır.
11.3.5 heteroforya veya heterotropiye bağlı başağrısı olan hastalar, varsa, bir göz doktorundan
öneri isteyeceklerdir.

A11.5 Burun veya paranazal
sinüslerin bozukluğuna bağlanan
başağrısı
A11.5.3 Nazal mukoza, konkalar
veya septum bozukluğuna bağlanan
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan başağrısı
B. Nazal kavitede klinik, endoskopik ve/veya görüntüleme ile gösterilen hipertrofik veya inflamatuar durum
C. Aşağıdaki kriterlerden en az iki kanıt
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1.Burun içi lezyon başlangıcı veya tanınması
ile zamansal ilişkili başağrısı
2.Burundaki lezyonla paralel başağrısında iyileşme veya kötüleşme
3.Lezyon bölgesindeki mukozaya lokal anestezi injeksiyonu ile başağrısının önemli
ölçüde azalması
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Not: Örnek; nazal konka bullosa, nazal septal
spur

A12. PSİKİYATRİK
BOZUKLUKLARLA İLİŞKİLİ
BAŞAĞRISI
GIRIŞ
Pek çok psikiyatrik hastalıkla birlikte başağrısı
görülür ancak nedensel ilişki genellikle eksiktir.
Vakaların çoğunda muhtemelen başağrısı nedenden çok etyoloji ve risk faktörleri ile bağlantılıdır. Aşağıda listelenen pek çok psikiyatrik
tablo ve başağrısında nedensel ilişki sorgulanmalıdır. Bu nedenle, psikiyatrik hastalıkla birlikte
başlayan veya kötüleşen başağrısı bir kanıttır.
Başağrısının kesin biomarkerlarını ve klinik
kanıtlarını göstermek güç olup tanı genellikle dışlama kriterleri ile konur. Örneğin yalnızlık
anksite bozukluğuna maruz bir çocukta başağrısı
yanlızca buna bağlı olabilir ve sadece yalnızlığın
giderilmesi ile başağrısı giderilir ve dışlama kriteri olarak daha iyi bir açıklama olmayabilir. Benzer bir durum erişkindeki bir panik bozukluğu ile
ilişkili bir semptom olarak karşımıza çıkabilir.
İzleyen aday kriterler başağrısı ve psikiyatrik
hastalık arasındaki nedensellik ilişkisini kolaylaştırmaya yöneliktir.Başağrısı ve komorbid psikiyatrik bir durumda ilişkinin tanımlanması çok
önerilmez.
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A12.3 Depresif bozuklukla ilişkili
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. DSM-5 ölçütlerine göre majör depresif bozukluk (tek dönem veya tekrarlayan) veya persistan depresif bozukluk tanısı konması.
C. Başağrısı sadece depresif dönemler sırasında
ortaya çıkar.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: Birçok antidepresan, özellikle trisiklik antidepresanlar, depresyon olmadığında bile
başağrısı bozukluklarına karşı etkilidir. Bu, depresyonla ilişkili ve bir trisiklik antidepresan ile
tedavi edilen bir başağrısı bozukluğunun remisyonunun veya düzelmesinin, aslında, nedensellik kanıtı olup olmadığını belirlemeyi zorlaştırır.
Başağrısı tedavisinde daha az etkili olduğu gösterilen diğer antidepresan türleri ile tedavi altında majör bir depresif bozukluk düzeldiğinde,
başağrısının remisyonu daha çok psikiyatrik bir
nedeni düşündürür.

A12.4 Ayrılık anksiyetesi
bozukluğuna bağlanan başağrısı
Tanı kriterleri

tutarlı olabilir. Bozukluk, klinik açıdan belirgin bir
sıkıntıya ve/veya toplumsal, akademik, mesleki
ve/veya diğer önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

A12.5 Panik bozukluğuna bağlanan
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Panik bozukluğu için DSM-5 ölçütlerini karşılayan tekrarlayan beklenmedik panik atakları
C. Başağrısı sadece panik ataklar sırasında ortaya çıkar.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A12.6 Spesifik fobiyle ilişkili
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. DSM-5 kriterlerine göre belirli bir fobi teşhisi
konulur.
C. Başağrısı, yalnızca hasta fobik uyarana maruz
kaldığında veya maruz kalmayı beklediğinde
ortaya çıkar.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu DSM-5 ölçütlerine göre teşhis edilir.
C. Başağrısı, yalnızca evden veya başlıca bağlanma figürlerinden gerçek veya tehdit edilen
ayrılma bağlamında ortaya çıkar.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

Yorum: Özgül fobiler tipik olarak 6 ay veya
daha uzun sürer ve klinik açıdan belirgin bir
sıkıntıya ve/veya toplumsal, mesleki ve/veya
diğer önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya
neden olur.

Yorum: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu kalıcıdır, tipik olarak en az 6 ay sürer, ancak daha
kısa süreler, şiddetli semptomların akut başlangıçlı veya alevlenmesi (örneğin, okulu reddetme
veya evden ya da bağlanma figürlerinden tamamen ayrılamama) vakalarında tanı ölçütleriyle

Tanı kriterleri

A12.7 Sosyal anksiyete
bozukluğuna bağlı başağrısı
(sosyal fobi)

A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. DSM-5 kriterlerine göre sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi) tanısı konuldu.
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C. Başağrısı, yalnızca hasta sosyal durumlara
maruz kaldığında veya maruz kalmayı beklediğinde ortaya çıkar.
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorumlar: Sosyal anksiyete bozukluğunda
(sosyal fobi), bireyin maruz kaldığı bir veya daha
fazla sosyal durum hakkında belirgin bir korku veya endişe vardır. Korku ya da kaygı, sosyal
durumun yarattığı gerçek tehditle orantısızdır.
Örnekler arasında sosyal etkileşimler (örneğin
sohbet etmek), gözlemlenmek (örneğin yemek
yemek veya içmek) veya başkalarının önünde
performans sergilemek (örneğin konuşma yapmak) sayılabilir. Kişi, kendisinin olumsuz değerlendirilmesine (örn. aşağılanma, utanma veya
reddedilme) neden olacak veya başkalarını gücendirecek şekilde davranacağından veya kaygı
belirtileri göstereceğinden korkar. Çocuklarda
korku ya da kaygı, sosyal ortamlarda ağlama,
öfke nöbetleri, donma, tutunma, küçülme ya da
konuşamama şeklinde ifade edilebilir. Bozukluk
kalıcıdır, tipik olarak 6 ay veya daha uzun sürer.

A12.8 Yaygın anksiyete
bozukluğuna bağlı başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. DSM-5 ölçütlerine göre yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konulur.
C. Başağrısı sadece kaygı dönemlerinde ortaya
çıkar
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
Yorum: Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalar, iki (ya da daha fazla) etkinlik ya da olay
alanı (örn. aile, sağlık, finans, okul/iş güçlükleri) hakkında, 3 ay boyunca ya da daha fazla gün
aşırı kaygı ve endişe (endişeli beklenti) gösterirler. Semptomlar, huzursuzluk veya heyecanlı,
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gergin veya gergin hissetme ve kas gerginliğini
içerebilir. Bu bozuklukla ilişkili davranışlar, olası
olumsuz sonuçları olan etkinliklerden veya olaylardan kaçınmayı, olası olumsuz sonuçları olan
etkinliklere veya olaylara hazırlanmak için belirgin zaman ve çaba harcamayı, endişeler nedeniyle davranışta veya karar vermede belirgin bir
ertelemeyi ve endişeler nedeniyle tekrar tekrar
güvence aramayı içerir.

A12.9 Posttravmatik stres
bozukluğuna (PTSB) bağlı
başağrısı
Tanı kriterleri
A. C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı
B. DSM-5 kriterlerine göre travma sonrası stres
bozukluğu (PTSB) teşhisi konulur.
D. Başağrısı ilk olarak travma stres etkenine maruz kaldıktan sonra gelişir ve yalnızca posttravmatik stres bozukluğunun diğer semptomları bağlamında ortaya çıkar.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

Notlar
1.Örneğin, travmanın hatırlatıcılarına maruz
kalındığında başağrısı oluşur.
2.Özellikle, A12.3 depresif bozukluğa atfedilen başağrısı.
Yorumlar: Fiili veya ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya cinsel saldırıya maruz kalma, olayı
yaşayarak doğrudan gerçekleşebileceği gibi, dolaylı olarak da gerçekleşebilir: olaya tanık olarak;
olayın yakın bir aile üyesinin veya arkadaşının
başına geldiğini öğrenerek; olayın tiksindirici ayrıntılarına tekrar tekrar veya aşırı derecede maruz kalma (örneğin, ceset kalıntılarını toplayan
ilk müdahaleciler; çocuk istismarının ayrıntılarına tekrar tekrar maruz kalan polis memurları).
Bu maruz kalma ile ilgili olmadığı sürece, elektronik medya, televizyon, filmler veya resimler
yoluyla maruz kalma için geçerli değildir.
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Travma sonrası stres bozukluğu (PTSB) ile
yüksek oranda eşlik eden depresyon oranı göz
önüne alındığında, A12.9 Posttravmatik stres
bozukluğuna bağlı başağrısı tanısı, başağrısı eşlik

eden depresyonla açıklanmayan başağrısı olan
hastalar için düşünülmelidir. Komorbid depresyonu olmayan hastalarda PTSB’ na atfedilir).

KAYNAKLAR
1.

The International Classification of Headache Disorders 3rd edition. Available from: https://ichd3.org
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Çocuklarda
Başağrısının
Sosyoekonomik Yükü
Aynur ÖZGE1
Nevra ÖKSÜZ2

Tıpkı erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hastalığın sosyal ve ekonomik yükünü belirlemek yöntem bazında zorluklar içeren, yaşanan
coğrafya ve ülkelerin sosyoekonomik koşullarının da belirleyici olduğu
zor bir konudur. Bununla birlikte mevcut literatürde bu alanda kıymetli
bilgiler mevcuttur.
Çocuk ve ergen başağrıları bireysel ve toplumsal etkileri bir yana
yüksek insidans, prevalans ve yaşamsal etkileri gözetildiğinde önemli
sosyoekonomik yüke sahiptir. Başağrısı bozuklukları için bildirilen
prevalans değerleri farklı çalışmalarda 5 yaş öncesinde %3-8, 7 yaş
öncesinde %37-51.5, ilköğretim çağında % 49.2, ortaöğretim ve lise
çağında ise %70-80’leri bulurken yaş ve cinsiyetten bağımsız yaşam
boyu prevelansı %12-18 olarak raporlanmıştır . 64 kesitsel kontrollü
çalışmaya ait son dönemde yayınlanan bir derlemede ortalama başağrısı
prevalansı %54.4 ve migren prevalansı %9.1 olarak bildirilmiştir . Öte
yandan ailelerin neredeyse üçte birinin çocuklarının migren gibi ciddi
başağrısından haberdar olmadığı düşünüldüğünde mevcut rakamlar
konusunda anlamlı tartışma her zaman gündemde kalacaktır.
Burada en önemli yol gösterici hastalığa ait genel yükü gösteren
(Global Burden of Disease -GBD) çalışmalar olup hastalığın genel sıklığı, her yıl saptanan yeni olgular, ölümcül olan ve olmayan sonuçlar
üzerinden yapılan bilgilendirmeleri kapsar. Öte yandan migren başta
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Global ölçekte bakıldığında
başağrısı çocuk ergen yaş
grubunda %54.4 ve migren
%9.1 sıklıkta görülen en
önemli engellilik nedenidir.
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Çocuk - ergen yaş grubunda
başağrısı tüm nedenlere
bağlı mağduriyetlerin (YLDs)
%7’sini oluşturur.

olmak üzere birincil başağrıları için dikkate alınan diğer ölçüt başağrısıyla yaşanan ve mağduriyete yol açan yılların hesabıdır (Years Lived
with Disability- YLDs). Bu göstergelerle değerlendirildiğinde Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen rakamlar çocuk-ergen yaş grubunda tüm nedenlere bağlı başağrısı sıklığının %37.5 olduğunu ve bu hastalıkların tüm
nedenlere bağlı mağduriyetlerin (YLDs) %7’sini oluşturduğunu göstermektedir. Mağduriyet oranları ülkelerin sağlık politikaları, koruyucu ve
atak tedavilerine erişim oranları ölçüsünde değişkenlik göstermektedir. Burada özellikle toplumda migren başta olmak üzere başağrılarına
yönelik farkındalık eğitimleri ve tıbbi yardıma erişim oranları mağduriyeti düşüren en önemli faktörlerdir. Son 10 yılda tüm ülkelerde genel
olarak gerilim tipi başağrısı (GTB)’na bağlı mağduriyet oranları kızlarda tüm yaş gruplarında ve erkeklerde 5-9 yaş grubunda artmaktadır.
Buna karşın migrene bağlı mağduriyet oranları yalnızca 15-19 yaş arası
ergenlerde her iki cinste de anlamlı şekilde artmıştır. Burada dikkati
çeken bir diğer nokta başağrısı sıklığındaki artışın gelişmekte olan ülkelerde (Afrika gibi) gelişmiş ülkelerden daha fazla artıyor olmasıdır .
Bu da 2020 Lancet Çocuk Ergen Kampanyasında belirtilen ve pandemi
döneminde daha da önem kazanan sağlık, ekonomik, politik, ticari ve
çevresel belirteçler açısından bir an önce evrensel çözüm rehberini gerekli kılmaktadır .
Toplumsal farkındalığın ve rasyonel çözüm arayışının düşük olması
bu çocuk ve ergenlerin çoğu zaman tanı almadan ve rasyonel tedavilerden uzak şekilde gelişimsel süreçlerini sürdürmelerine, okul başarılarının düşmesine ve boş zaman etkinliklerinden mahrum kalmasına
sebep olmaktadır . Yüksek akademik başarıya sahip çocukların kabul
edildiği bir lisede yapılan bir çalışmada migren başta olmak üzere ders
çalışma/boş zaman süreleri arasındaki kesme noktası 5.25 [Duyarlık:
%37.84, Geçerlilik: %80.51, +LR: 1.94, -LR: 0.77, +PV: 70.9, -PV:50.8]
olup bu değer başağrısı olmayan gençlerden (5.54±0.32; % 95CI: 4.916.17) daha düşük bulunmuştur. Bu noktada ders çalışma süresi kadar
hobilerine de zaman ayırabilmeyi başaran çocuklar ağrının kronikleşmesi açısından daha avantajlı ve mutluluk skorlarında daha iyi sonuçlar
vermiştir .

Başağrısının sosyoekonomik
yükünü değerlendirmek
için PedMIDAS, HARDSHIP,
HALT, HrQoL, AGREE- II gibi
ölçekler kullanılabilir. Yeni
geliştirilmiş yazılımlar umut
vaat ediyor.
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Farklı sosyoekonomik düzeylerden ülkelerde validasyonu yapılan “Headache-Attributed Restriction, Disability, Social Handicap and
Impaired Participation (HARDSHIP)” veri seti bu alanda önemli bir
başvuru kaynağıdır. Her ne kadar erişkin hastaların ağırlıklı olarak incelendiği bir validasyon çalışması olsa da çocuk-ergen yaş grubu için
de önemli mesajlar barındırmaktadır. Bu tür standardize bir veri seti
ile %63-83 sensitivite ve %82-99 spesifite ile migren veya GTB tanısı
koymak mümkün olur ki bu da oldukça tatminkâr rakamları doğurur.
İçeriğindeki Headache-Attributed Lost Time (HALT) gibi daha önceden
bilinen ve validasyonu yapılmış ölçekler de bilgimizi artırır . Migren

Çocuklarda Başağrısının Sosyoekonomik Yükü

özelinde geliştirilmiş olsa da Türkçe dahil pek
çok dilde geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış
olan PedMIDAS ölçeği diğer primer başağrılarının yükünü değerlendirmek için de sıkça kullanılır. Bununla birlikte son yıllarda başağrısı ilişkili
yaşam kaybını değerlendiren HrQoL ölçeğinin
yanı sıra KINDL® gibi pek çok elektronik veri sistemi hastalık seyrini takip etmede ve hastalığın
yükünü değerlendirmede kullanılmakta ve anlamlı bilgiler vermektedir.
Son 2 dekadda çocuk ergen yaş grubunda
değişen yaşam stilleri ile birlikte artan başağrısı
sıklığının pandemi gölgesinde katlanarak artıyor
olması bir diğer haklı endişe nedenidir . Bir diğer nokta büyüyüp gelişen bir varlık olarak çocuk ergen yap grubunun toplumun geleceğine
olan yansımasıdır. Örneğin sık başağrısı yakınması olan çocukların erişkin yaşamda ağrılarının
devam etme olasılığı 2.22 kat artarken (%95 CI:
1.62 - 3.06), çoklu fiziksel semptomlar gösterme
olasılıkları akranlarına göre 1.75 kat (%95 CI:
1.46 -2.10) ve psikiyatrik komorbidite oranları
1.41 kat (%95 CI: 1.41, 1.20 - 1.66) artacaktır.
Tüm bunlar bireyin ve toplumun yaşam kalitesi
kadar hastalığın doğrudan ve dolaylı olarak sosyoekonomik yükünü artıracaktır.
Bu noktada çocuklar toplumsal ekonomiye
ve ulusal sağlık sistemine direkt katkı sağlamadıkları için gerçek bir sosyoekonomik yük tahmini oldukça zordur. Bu sorunun çözümü için
hayli kafa yoran araştırmacılar The Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation (AGREE
II) gibi özel ölçekler üzerinden tahminde bulunmaya çalışmakta ve kısmen tatminkar sonuçlar
alınmaktadır. Bu alanda daha fazla gerçek veri
gelecek yıllarda önümüzü aydınlatacaktır. Öte
yandan başağrısı ilişkili yaşam kalitesi ölçekleri
(health-related quality of life-HrQoL) çocuk-ergen yaş grubunda başağrısının bireyin gelişimi,
akademik başarısı ve sosyal etkileri gözetildiğinde en önemli mağduriyet nedeni olduğu konusunda net bir uzlaşı vardır.
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Çocuk ve Ergen
Baş Ağrıları

Nevra ÖKSÜZ1
Aynur ÖZGE2

GİRİŞ
Başağrısı, çocuklarda ve ergenlerde sık görülen bir ağrı nedenidir ve
önemli özürlülüğe yol açmaktadır. Çocukluk çağında görülen primer başağrısı bozuklukları yetişkinlerden farklılık göstermektedir. Etiyolojileri,
tetikleyicileri ve yönetim metotlarındaki bu farklılık tanısal ve terapötik ikilem oluşturabilmektedir. Farklılığın nedeni net olarak bilinmese
de, miyelinizasyonu içine alan beyin matürasyonunun derecesi, yeni
sinaps oluşumu ve sinaptik yeniden yapılanmanın rol oynadığı düşünülmektedir. Prevalansı yaşla artış göstermekle birlikte, 18 yaşına gelen
çocukların yaklaşık %90’ı hayatında en az bir defa olan başağrısından
yakınmaktadır. Bu çocuklar, başağrısının yarattığı özürlülük nedeni ile
genellikle sosyal aktivitelerden ve okuldan geri kalan çocuklardır. Ağrının yanında getirdiği sosyal yük nedeni ile de dikkati hak etmektedirler. Başağrısı olan çocuklar, etiyolojide tümör gibi kötü hastalıklar akla
getirildiğinden sıklıkla ebeveynleri tarafından hemen tıbbi yardım için
doktora getirilen çocuklardır. Bu durum, biz klinisyenler için erken tanı
ve tedavi açısından avantaj sağlamaktadır.

18 yaş altı çocukların
yaklaşık %90’ı hayatlarında
en az 1 kez başağrısından
yakınmaktadır. Bunların
çoğu primer başağrısıdır
ancak sekonder nedenler
atlanmamalıdır.

Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen baş ağrılarının çoğunluğunu primer baş ağrıları ve benign nedenler oluşturmaktadır, ancak altta
kimi zaman yaşamı tehdit eden sekonder nedenler olabilmektedir. Bu
nedenler her başvuruda akılda tutulmalı ve iyi bir anamnez, nörolojik
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muayene ve gerekirse ek tanı testleri ile hastalar ayrıntılı değerlendirilmelidir.
Bu bölümde ICHD-3 kriterleri eşliğinde çocuk ve ergenlerde spesifik
primer başağrısı sendromları ağırlıkta olmak üzere sekonder baş ağrıları ile tanı ve tedavi yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
anlatılacaktır.
Küçük çocuklar ağrıyı
yeterince iyi tarif
edemeyebilir. Bu çocuklarda
resim çizdirmek, yüz ölçeği
kullanmak gibi yöntemler
doğru tanı için etkin
yöntemlerdir.

Başağrısı günlüğü
yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklukta da etkilidir.
Aile ile işbirliği bu açıdan
önemlidir.

Çocukluk çağı başağrısı tek
başına yaş nedeniyle kırmızı
bayraklar içerisindedir.

Klinik değerlendirme
Çocuklarda başağrısını değerlendirmek erişkinlere göre daha güç
olmakla birlikte, özellikle küçük çocuklar, daha büyük çocuklara ve
ergenlere göre ağrıyı farklı şekillerde ifade etmektedirler. Bazen ağlayarak bazen farklı nörolojik belirtiler vererek ağrıyı dışarı yansıtan çocuklar, ebeveynler tarafından fark edilemeyebilirler. Bu çocuklarda başağrısı; depresyon, davranış problemleri, uyku düzensizliği, çocuğun yeme
içme alışkanlığında değişiklik, karın ağrısı, baş dönmesi veya nörolojik
fonksiyonlarda aksama ile de kendini gösterebilmektedir. Daha büyük
çocuklar ise ağrıyı algılayıp, ifade ve lokalize edebilmektedirler. Çocuklarda bu şekilde farklı yaşlarda ortaya çıkan değişken semptomlar,
standart ICHD-3 tanı kriterlerine göre tanı koymayı güçleştirmektedir.
Bu nedenle bu hastalarda anamnezi tamamlayan oyunlar, başağrısını
anlatan resim çizdirme, öykü anlattırma gibi yaklaşımlar yardımcı olabilmektedir. Ayrıca başağrısının şiddetini belirlemeye yönelik yüz ölçeği
ve sayısal ölçek kullanmak, ebeveynlerin de iş birliği ile başağrısı günlüğü tutulmasını sağlamak tanı koymada etkili olabilmektedir. Başağrısı
değerlendirilirken; başlangıç yaşı, şekli, frekansı, atak süresi, lokalizasyonu, karakteri, kötüleştiren faktörler, eşlik eden semptomlar ve aile
öyküsü mümkün olduğunca ayrıntılı sorgulanmalı, hastanın sistemik
muayenesi gözden geçirilmeli ve göz dibi dahil nörolojik muayenesi
mutlaka yapılmalıdır.
Kırmızı bayraklar olarak tanımlanan aşağıdaki özellikler varsa sekonder baş ağrıları açısından dikkatli olunmalı, gerekirse ek tetkiklere
başvurulmalıdır.
Kırmızı bayraklar;
hastanın 6 yaşından küçük olması,
ağrının sürekli kötüleşmesi,
başağrısı paterninde değişiklik olması,
eşlik eden nörolojik semptom veya defisit tanımlanması,
travmayı takiben ortaya çıkması,
ağrının Valsalva manevrası ile kötüleşmesi,
kanser-sistemik hastalık veya immun supresyon öyküsü olan
bir çocukta ortaya çıkması,
ağrıyla beraber yüksek ateş ya da gece terlemesi öyküsü
olması,
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ağrının postural özelliği olması,
ağrıyla birlikte kişilik değişikliği olması

Keza sarı bayraklar olarak ifade edilen;
tıbbi tedaviye dirençli ısrarlı ağrılar
yeni başlangıçlı tek taraflı yerleşim gösteren baş ağrıları
gece uykudan uyandıran baş ağrıları ve
“hayatımın en kötü ağrısı” şeklinde nitelendirilen ağrılar da
aynı özeni hak etmektedirler.

Genel Tedavi Prensipleri

Tedavide primer/sekonder başağrısı ayrımı yapıldıktan sonra dikkat
edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Öncelikle aile ile işbirliği yapılmalı
ve gerçekçi beklentiler sağlanmalıdır. Yani başağrısının oluşmaya devam edebileceği ancak sıklığı ve şiddetinin haftalar içerisinde azalacağı
anlatılmalıdır. Her bir birey ayrı değerlendirilmeli ve tedavi planlanması
aşamasında nonfarmakolojik ve farmakolojik tedavi seçenekleri, komorbid sorunlar göz önünde bulundurularak seçilmelidir (Şekil 1). Çocuklarda farmakolojik tedavide kullanılacak ajanlar konusunda bilgi kısıtlı olup, etkinliği ve güvenirliliği kanıtlanmış az sayıda seçenek vardır.
İlaç seçimi yapılırken öncelikle hastaya semptomatik tedavi mi yoksa
profilaktik tedavi mi başlanacağına karar verilmeli, sonra ailelere bilgi
verilerek en etkin düşük doz ile tedaviye başlanmalıdır. Aileler olası yan
etkiler konusunda önceden bilgilendirilerek proflaksinin öngörülen süreden önce kesilmesi engellenmelidir.
Nonfarmakolojik yaklaşımlardan davranışsal terapiler, erişkinde
ve çocuklarda primer başağrısının yönetiminde giderek artan oranda
etkin kabul edilmektedir. Bununla birlikte etkinliklerinin seviyesi ve
kalıcılığı hala tartışma konusudur. Davranışsal yaklaşımların ciddi yan
etki gösterme eğilimi daha az olduğundan, başağrısı bozuklukları için,
farmakolojik tedavilerin sınırlandırılması veya önlenmesi gerektiğinde
çocuklarda geçerli ve uygulanabilir bir seçeneği temsil etmektedir.
Çocuklarda davranışsal terapiler konusunda yeterli çalışma
bulunmamakla birlikte en sık kullanılan, bilişsel davranış terapisi,
biofeedback, gevşeme egzersizleri ve farkındalık yaratma yöntemleridir. Akupunktur, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ise diğer kullanılan
yöntemlerdir. Bu yöntemler, primer baş ağrılarından migren başta olmak üzere, gerilim tipi başağrısının önleyici tedavisinde olumlu ve genel olarak anlamlı bir etki gösterirken, aynı zamanda hasta tarafından
bildirilen birçok sonuç üzerinde de klinik yarar sağlar. Stresi, depresyon
ve anksiyete seviyelerini azaltarak, ağrıyla başa çıkma yollarının geliştirilmesine ve ağrıya karşı tutumun değişmesine yardımcı olur. Ayrıca,
ağrı ve bilişsel aktivitelerde yer alan anatomik bölgelerdeki nöroinflamasyonu azalttığı da düşünülmektedir.

Tedavi yetişkinlerde olduğu
gibi bireyselleştirilmelidir.

Aile yeterince
bilgilendirilmeli, tedavi
konusunda gerçekçi
beklentiler sağlanmalıdır.

Farmakolojik tedavide
kullanılan ajanlarla ilgili
bilgiler ne yazık ki kısıtlıdır.
Nonfarmakolojik yaklaşımlar
öncelikle tercih edilmelidir.

Bilişsel davranış terapisi,
biofeedback, gevşeme
egzersizleri ve farkındalık
yaratma yöntemleri en
sık kullanılan davranışsal
terapilerdir.

Davranışsal terapiler
çocuklarda stres, anksiyete
ve depresyon seviyelerini
azaltır.
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Bu verileri doğrulamak ve genişletmek, davranışsal terapilerin kullanımını teşvik etmek
için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu yöntemler, günlük pratikte hasta seçimini

geliştirmeye yardımcı olup böylece hastaların
klinik ve kişisel geçmişine dayanarak yararı en
üst düzeye çıkarmak için daha bilinçli tedavi kılavuzları oluşturulmasını sağlayabilir.

Klinik değerlendirme

Altta yatan
hastalığı tedavi
et

-başağrısı
-öyküsü
hayır

evet

Sekonder başağrısı?

Tetikleyicileri belirle, aileyi ve
hastayı başağrısı ile nasıl başa
çıkacağı konusunda bilgilendir

Hastanın
-emosyonel durumunu
-okul performansını
-aile ve arkadaş ilişkilerini
-yaşam aktivitelerini
-psikiyatrik komordibite varlığını

Atak sıklığını ve tedaviyi
değerlendirmek için başağrısı
günlüğü ver
Psikolojik durumunu değerlendir

Bireysel semptomatik tedaviyi belirle;
-Tüm yaş gruplarında: asetaminofen veya ibuprofen
-12 yaş ≤ sumatriptan nazal sprey
-Yaşam tarzı değişikliği ve akut tedaviye rağmen
düzelme yoksa
-Atak sıklığı ayda 6'dan fazla ise
-Ciddi dizabiliteye neden oluyorsa
-Semptomatik tedavi tolere edilemiyor ya da etkin değilse
profilaktik tedavi ver

farmakolojik tedavi

Nonfarmakolojik tedavi

Şekil 1. Çocuk ve ergende başağrısı yönetimi

Sınıflama
Uluslararası başağrısı cemiyetinin 2018 yılında
yayımladığı, Uluslararası başağrısı bozuklukları
sınıflandırması, 3. Baskı, (ICHD-3) baş ağrılarını
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sınıflamada kullanılmaktadır. İçerisinde primer,
sekonder baş ağrıları ve yüz ağrıları için ayrıntılı
tanı kriterleri bulunmaktadır. Sınıflamada her ne
kadar çocuklara özgü alt bilgiler olmasa da, daha

Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları

öncesinde yayınlanan beta versiyonuna yapılan eleştiriler bu noktada
sorulan pek çok soruya cevap vermektedir.

PRİMER BAŞ AĞRILARI
Çocuklarda en sık görülen primer baş ağrıları migren ve gerilim tipi başağrısıdır. Trigeminal otonomik sefaljiler ise daha nadir görülmektedir.

Migren
Migren çocukluk çağında en sık görülen akut epizodik başağrısıdır ve
yetişkinlerde görülen migrenden süresi, yerleşimi, bazen de davranışlardan semptomların çıkarılarak tanı konmasıyla farklılık göstermektedir. 12 yaşına kadar prevalansı her iki cinsiyette neredeyse eşit iken,
12 yaş sonrası kadın baskınlığı söz konusudur. Pediatrik yaş grubunda
(3-18 yaş) migren prevalansı %7.7 ila %17.8 arasında değişmektedir ve
cinsiyetler arasında kadınlarda %9.7 ve erkeklerde %6.0 olmak üzere
değişkenlik söz konusudur.
Aurasız migren 14-17 yaş kızlarda ve 10-11 yaş erkeklerde pik yapmaktadır. Tipik olarak tekrarlayan orta-şiddetli başağrısı ile karakterize,
tedavi edilmediğinde 1-72 saat süren (sınıflamada ağrının süresi mimimum 2 saat verilmiştir), zonklayıcı ve fiziksel aktivite ile kötüleşen
bir ağrıdır. Bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi eşlik edebilmektedir.
Çocuklarda, ergenlere göre sıklıkla daha kısa süreli ve bilateral yerleşimlidir. Tek taraflı hale gelmesi genellikle ergenliğin sonlarında ve
erken erişkinlik dönemlerinde olmaktadır. Erişkinlerde daha çok oküler (%53.17) ve temporal bölgelerde (%38.67) iken çocuklarda en sık
frontal (%60.9) bölgede olmaktadır. Her ne kadar migrende oksipital
başağrısı sıklıkla gözlense de, oksipital başağrısı etiyolojisinde sekonder nedenler sıklıkla gözlendiğinden (intrakranyal basınç artışı, tümör,
kistler ve sinüzit gibi) ileri araştırma yapılması gerekmektedir. Küçük
çocuklar fotofobi, fonofobi ve allodini gibi bulguları tarif edemeyebilirler, bu durumda bakıcı ya da ebeveynlerin gözlemleriyle davranışlardan bazı çıkarımlar yapılabilir. Bebeklerde de migren bulguları spesifik
olmayabilir veya semptomlar belirsiz olabilir. Küçük çocuklar için Mc
Abbee ve arkadaşları migrende sözel raporlar yerine davranışsal ipuçlarını vurgulayan tanı kriterleri önermişlerdir. Bebeklerde klasik ortaya çıkışı yüzde solukluk, kusma, iştahsızlık, ışığa ve sese hassasiyet ve
sinirlilik ile olmaktadır. Çocuklarda kısa süreli atakların aydınlatılması,
frontal başağrısının önemi, başağrısı şiddetinin çocuğun aktivitelerine
olan etkisi ile belirlenmesi, ışığa veya gürültüye olan tepkisinin direk
sorgulanması, migren ve gerilim tipi başağrısının ayrımı için ozmofobi
ve taşıt tutması gibi kriterlerin eklenmesi ile ilgili öneriler güncelliğini
korumaktadır.

Migren çocuklarda kısa
sürelidir ve bilateral
yerleşim gösterir.

Oksipital başağrısı olanlarda
sekonder nedenlere dikkat
edilmelidir.

Çocuklarda ailenin de
desteği ile davranışlardan
çıkarım yapmak önemlidir.
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Çocukluk çağında migrene
eşlik eden otonom
semptomlar yetişkinlerin
aksine genellikle bilateraldir.

Migren eş değerleri kronik
migreni olan çocuklarda sık
gözlenir.

Migreni olan çocuk ve ergenlerin yaklaşık %10’unda görsel, duyusal,
motor, retinal (skotom, ışık kırılması) ve konuşma ile ilgili semptomları içeren aura görülebilmektedir. Aura genellikle tek taraflı olmakla
birlikte en sık görsel aura (%87.1) görülmektedir. Ergenlerde puberte
öncesi çocuklara göre aura 3 kat daha fazla görülmektedir ancak bu
ergenlerin semptomlarını daha iyi ifade edebilmesi ile de ilişkili olabilir.
Bu durumlarda son derece sensitif ve spesifik görsel aura derecelendirme skalası kullanılabilir. Görsel aurayı takiben en sık duysal aura gözlenmektedir. Genellikle yüz veya elde iğnelenme, herhangi bir vücut
bölümünde uyuşukluk şeklinde olmaktadır. Konuşma bozuklukları çok
daha nadir gözlenmektedir. Pediatrik migrende otonomik semptomlar
çok sık gözlenmekle birlikte (vakaların yaklaşık %62’si) erişkinde olanın
aksine genellikle bilateraldir. Klinisyenler bu nedenle nazal ve oküler
semptomları olan çocuklarda migren tanısını göz önünde bulundurmalıdır. Aura olsun olmasın migren hastalarında otonomik semptomların
tek başına çıkabileceğini gösteren veriler mevcuttur ve migrende dışlayıcı kriter gibi düşünülmemesi gerekmektedir.
Kronik migren, çocuklar ve ergenlerde en sık gözlenen kronik başağrısıdır. 12-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinde yapılan bir çalışmada
prevalansı %1,5 olarak bulunmuş olup yaşla birlikte ergenlerde artış
göstermektedir. En az 8 tanesi migren özellikleri taşıyan ayda 15 ya da
daha fazla ağrı olması durumu olarak tanımlanır ve kızlarda erkeklere
oranla daha yaygındır.
İlerleyen yaş, cinsiyet (kızlarda daha sık), babada ya da kardeşlerde
migren öyküsü kronikleşme için risk faktörüdür. Bu hastalarda ilaç
aşırı kullanımı açısından da dikkatli olunmalıdır. Kronik migreni olan
çocuklarda yapılan bir çalışma migren eş değerleri olan abdominal
migren, benign paroksismal vertigo, siklik kusma ve benign paroksismal tortikollisin bu hastalarda sık gözlendiğini ve migren sendromunun
bir parçası olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Migren
ile ilişkili epizodik sendromlar bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
Migrende farmakolojik tedavi semptomatik ve profilaktik tedavi
şeklindedir (Şekil 2). Semptomatik tedavi, akut atağın semptomlarını hafifletmeyi veya iyileştirmeyi amaçlarken, belirli bir süre boyunca
ilaç alımını gerektiren profilaktik tedavi, atak sıklığını ve ağrı şiddetini
azaltmaktadır.

Almotriptan dışı tüm
triptanlar 12 yaş üzerinde
kullanılmaktadır.
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Semptomatik tedavi: Nüks olmadan hızlı cevap almayı hedeflemektedir. Ancak semptomatik tedavide dikkat edilmesi gereken bazı
hususlar vardır. Pek çok olguda ağrı süresi 1 saat civarındadır. Böyle
durumlarda, atak tedavisine olan gereksinim ve uygulanan ilacın etkinliğinin başlama süresi dikkatle değerlendirilmelidir. Hasta uygun
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Nonfarmakolojik yaklaşımlar

Farmakolojik tedavi

Semptomatik tedavi

-bilişsel davranış terapisi
-biofeedback
-gevşeme teknikleri
-psikoterapi
-diyet ve yaşam tarzı değişikliği
-akupunktur

Profilaksi

-asetaminofen
-ibuprofen
-sumatriptan nazal sprey
-rizatriptan
-zolmitriptan

-Flunarizine
-Pizotifen
-Amitriptilin
-Propranolol
-Topiramat

Etkin değilse

Etkin değilse

İntravenöz

kanıt düzeyi

-proklorperazin
-ketorolak
(Çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcut)

-klonidin		

C

-nimodipin		

C

-siproheptadin

C

-trazadon		

C

-valproat		

B

-gabapentin

C

-zonisamid		

C

Şekil 2. Çocuk ve ergende migren tedavisi

dozda ilaç almalı ve ilaç aşırı kullanımı açısından dikkatli olunmalıdır. Etkinin maksimum
olması için ağrıyı takiben kısa süre içinde ilaç
alması gerektiği anlatılmalıdır. Akut tedavide
kullanılan asetaminofen, ibuprofen, rizatriptan,

zolmitriptan ve sumatriptan nazal sprey en çok
üzerine çalışma yapılmış ajanlar olup, diğer
triptanlar ve proklorperazin hakkında yeterli
çalışma yoktur. Migren ataklarında kullanılan
semptomatik ilaç dozları aşağıda sunulmuştur
(Tablo 1).
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Tablo 1. Migrende atak tedavisi
İlaç
Asetaminofen
İbuprofen
Naproksen
Proklorperazin
Ketorolak

Formül
Tablet/şurup
Tablet/şurup
Tablet
iv
Tablet/iv

Metoklopramid
Sumatriptan

Tablet/iv
Nazal sprey/sc

Rizatriptan

Tablet

Zolmitriptan

Tablet

Doz
15 mg/kg
10 mg/kg
5-10 mg/kg
0.15 mg/kg (max:10 mg)
İV:0.5 mg/kg (max:15 mg)
Oral:1 mg/kg (max:10 mg)
0.2 mg/kg (max:10 mg)
Nazal:<40 kg ise 10 mg >40 kg
ise 20 mg sc:0,06 mg/kg
<40 kg ise 5 mg >40 kg ise 10
mg
<12 yaş: 2,5 mg, >12 yaş: 5 mg

Alt yaş
Yok
6 ay
2 yaş
8 yaş
2 yaş
2 yaş
Nazal:5 yaş, sc:6 yaş
6 yaş
6 yaş

iv: intravenöz, sc: subkutan max: maksimum

Profilakside en etkin olan
en düşük dozda tedaviye
başlanmalıdır.

Anti-CGRP monoklonal
antikorlar dirençli vakalarda
önerilmekle birlikte henüz
yeterince çalışma yoktur.
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Profilaktik tedavi: Yaşam tarzı değişiklikleri ve nonfarmakolojik tedavilerin tek başına etkin olmadığı durumlarda düşünülmelidir.
Semptomatik tedaviye dirençli olgularda, komplike auralı migren atakları geçiren çocuklarda, ağrı nedeniyle işlevselliği bozulan çocuklarda
ve ayda 3-4 kez işlevselliği bozacak şekilde atak yaşayan çocuklarda
profilaksi başlanmalıdır. Temel prensip tedavinin düşük dozda başlanması ve etkin olan en düşük dozda kalınmasıdır. Tedavi süresi en az 4 ay
olup, bu süre zarfında yan etiler takip edilmelidir. Profilaktik tedavi seçeneklerinden migrende randomize kontrollü çalışması olan az sayıda
ajan olup etkinliği en yüksek olanlar; flunarizin, propranolol, topiramat
ve amitriptilindir. Bu ajanlara kıyasla, valproat, trazadon, levetirasetam, gabapentin ve zonisamid daha az etkin gözükmekle birlikte yeterli çalışma yoktur ve daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Son zamanlarda
migren tedavisinde CGRP üzerinden etki eden monoklonal antikorlar
ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Çocuklarda ve adölesanlarda da çalışmalar devam etmektedir ancak bilinmeyenler göz önüne alındığında
yapılan çalışmalar tamamlanana kadar özellikle puberte öncesi çocuklarda önerilmemektedir. Puberte sonrası ergenler için ise ayda 8‘den
fazla, orta-ciddi özürlülük oluşturan migren atağı olanlarda kullanımı
önerilmektedir. Daha küçük çocuklarda birden fazla profilaktik tedaviye rağmen halen dirençli sık migren atağı varsa anti-CGRP monoklonal antikor tedavisi düşünüleblir dense de, henüz yeteri kadar çalışma olmadığından ancak iki ay gibi kısa süreli kullanımı önerilmektedir.
Migrende profilaktik tedavide kullanılan ajanlar aşağıda sunulmuştur.
(Tablo 2).
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Tablo 2. Çocuk-ergen migreninde koruyucu tedavi
İlaç
Flunarizin
Amitriptilin
Propranolol

Formül
Kapsül
Tablet
Tablet

Topiramat
Siproheptadin

Tablet
Tablet/şurup

Valproat
Magnezyum
Riboflavin

Tablet/solüsyon
Saşe
Tablet

Doz
5 mg ile başla, hedef: 10 mg
1 mg/kg hedef: 50 mg
20 mg/g başla, hedef <12 yaş ise:120 mg, 12
yaş< ise: 240 mg
15 mg ile başla, hedef: 100 mg/g
2 mg başla, hedef <6 yaş ise: 12 mg, 6 yaş<
ise: 16 mg
10 mg/kg ile başla,hedef:20-40 mg/kg
9 mg/kg (max: 500 mg)
200-400 mg

Alt yaş
5 yaş
3 yaş
3 yaş
8 yaş
2 yaş
2 yaş
3 yaş
8 yaş

max: maksimum

Gerilim tipi başağrısı
Gerilim tipi başağrısı (GTB) prevalansı çocuklarda %0.9 ila %72.3 arasında değişen çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Kronik GTB ise %5 ila %20.5
arasında değişmektedir. 3 alt tipi vardır;
-

Seyrek epizodik form: ayda <1 veya yılda <12
Sık epizodik form: ayda >1 veya <15, yılda ≥12 veya <180 gün
Kronik form: ayda ≥15 gün

ICHD-3 tanı kriterlerine göre diffüz yayılan, zonklayıcı olmayan, hafif-orta şiddette başağrısı ile karakterizedir. Tedavi edilmediğinde ağrı 30
dakika ila 7 gün sürer ve tipik olarak fiziksel aktivite ile kötüleşme göstermez. Bulantı, fotofobi, fonofobi eşlik edebilirse de, genellikle kusma
ile birlikte olmaz ve neredeyse hiç bir zaman aura eşlik etmez. Başağrısı
genellikle sıkıştırıcı, baskı yapar özellikte olup, migrene göre daha hafif
şiddette bir ağrıdır, hastanın işlevselliğini önemli ölçüde bozmamaktadır.
Epizodik GTB çocuklarda ortalama 7 yaşında başlamaktadır. Ortalama
atak sıklığı 2 ve ortalama başağrısı süresi ise 2 saattir. Epizodik GTB,
çocuklarda ağrının genellikle öğleden sonra başlaması, ağrıya rağmen
favori aktivitelerine devam edebilmeleri ve tatil günlerinde daha nadir
görülmeleri gibi özellikler taşımaktadır. Çocuklarda GTB için tetikleyiciler genellikle psikososyal faktörlerdir ve psikiyatrik bozukluklar, oromandibuler disfonksiyon ile ilişkili olabilmektedir. Anksiyete ve duygudurum
bozuklukları özellikle kronik GTB olanlarda sık eşlik eden komorbid bozukluklardır. GTB patofizyolojisi ile çocuklarda yapılmış yeterli çalışma
yoktur ve bilgiler daha çok erişkin çalışmalarına dayanmaktadır.

Çocuklarda GTB ve migren
ayrımını yapmak her zaman
mümkün olmayabilir.

643

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Çocuklarda aspirin
Reye sendromuna
yol açabileceğinden
önerilmemektedir.

Çocuklarda aspirin
Reye sendromuna
yol açabileceğinden
önerilmemektedir.
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GTB ile migren ayrımını yapmak bazı semptomların örtüşüyor olması nedeni ile her zaman mümkün olmayabilir. Çocukların az bir kısmında bazen GTB mı yoksa aurasız migren mi karar verilememektedir.
Migrenin çocukluk çağında bilateral özellik gösteriyor olması, ağrının
bazen zonklayıcı olmaması ve daha kısa süreli atakların varlığı bu duruma neden olmaktadır. Çalışmalar çocukların yaklaşık %30’unun ağrının karakterini anlatamadığını ve %16’sının ise fotofobi ve fonofobi
gibi bulguları ifade edemediğini göstermiştir ki bunlar migren tanısı
için oldukça önemlidir. Bu nedenle çocuklarda davranışlar sözlerden
daha önemli olabilmektedir. Bu yaş grubunda migren ve GTB tanıları
arasında yaşanan değişim şaşırtıcı olmayan bir özelliktir. Uluslararası
Başağrısı Birliği, migren tanısının öncelikli tanı olduğunu belirtmekte ve
iki tanı arasında şüphe duyulduğunda mikst tip başağrısı tanısı yerine
migren tanısı ile takip edilmesini önermektedir. Migren için çocuklarda
ayrım yapmamızı sağlayan en önemli özellikler, ağrının orta-ciddi şiddeti, fiziksel aktivite ile kötüleşme göstermesi ve zonklayıcı karakteridir.
Ayrıca GTB’nin aksine başağrısı genellikle sabah başlamakta ve uyku ile
çoğunluğu çözülmektedir. Çocuklarda tanımladığımız migren ergenliğe
geçiş ile birlikte serebral matürasyonun da katkısı ile tipik özellikler göstermeye başlamaktadır.
Tedavi: Genelde GTB olan çocuklar, başağrısı sıklığı artınca ya da
semptomatik tedaviye yanıt alınmayacak noktaya gelince doktora getirilirler. Migren tedavisine benzer şekilde GTB’de davranışsal terapiler, akut ya da koruyucu tedaviler söz konusudur. Davranışsal terapiler
GTB’nin tüm tiplerinde uygun bir seçenektir. Semptomatik tedavide
nonsteroid analjezik ilaçlar (NSAİİ), aseteminofen veya kombine analjezikler kullanılabilmektedir. NSAİİ erişkin hastalarda da, çocuklarda
da akut tedavide ilk seçenek ilaçlardır. Asetaminofen küçük çocuklarda daha güvenli gözükmektedir ancak uzun dönem kullanımı ile ilgili
çocuklarda yeterli çalışma yoktur. İbuprofen ve asetaminofen etkinliğinin karşılaştırıldığı bir randomize kontrollü çalışmada; ibuprofen ağrıyı
azaltmada asetaminofene üstün bulunmuştur. 15 yaşından küçük çocuklarda Reye sendromuna yol açabileceğinden aspirin önerilmemektedir. Koruyucu tedavi ise migrende olduğu gibi sık başağrısı atakları
olanlar çocuklarda, nonfarmakolojik tedaviler ve atak tedavisi yetersiz
kaldığında kullanılmaktadır. Koruyucu tedaviye geçilmesine karar verilmesinde başağrısı günlüğü işe yaramaktadır. GTB atak tedavisinde kullanılan ajanlar aşağıda sunulmuştur (Tablo 3).
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Tablo 3. Gerilim tipi başağrısı atak tedavisi
İlaç
Asetaminofen
Aspirin
İbuprofen
Diklofenak
Kafein

Doz
500-1000 mg
500-1000 mg
200-800 mg
12,5-100 mg
65-200 mg

GTB’de koruyucu tedavide en sık kullanılan
ajan amitriptilindir. Özellikle GTB’na eşlik eden
uyku bozukluklarında öncelikli tercih edilmektedir. Ancak epilepsi öyküsü olan çocuklarda
dikkatle kullanılmalıdır. Önerilen başlangıç dozu
0,25 mg/kg olmak üzere yatmadan önce alınan
5-10 mg’dır. Cevaba göre 2-3 haftada bir maksimum doz 1 mg/kg olacak şekilde doz artışı yapılabilir. Selektif seratonin geri alım inhibitörleri

Kanıt düzeyi
A
A
A
A
B

koruyucu tedavide yer alsa da çocuklarda etkinliği net bilinmemektedir. Bir kaç çalışma ise gerilim tipi başağrısı tedavisinde diğer seçenekler
başarısız kaldığında topiramat ya da gabapentin
verilebileceğini göstermektedir. Yine magnezyum pidolat ve melatonin kontrollü olmayan birkaç çalışmada etkin bulunmuştur. GTB koruyucu
tedavisinde kullanılan ajanlar aşağıda sunulmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Çocuk ve ergenlerde gerilim tipi başağrısı koruyucu tedavi seçenekleri
İlaç
Amitriptilin
Mirtazapin
Venlafaksin
Klomipramin

Doz
30-75 mg
30 mg
150 mg
75-150 mg

Kanıt düzeyi
A
B
B
B

Trigeminal otonomik sefaljiler
Trigeminal otonomik sefaljiler (TOS) tipik olarak frontal, perorbital yerleşim gösteren, tek taraflı otonomik bulguların eşlik ettiği başağrısı grubudur. Çocukluk çağında nadir görülür ancak klinik erişkinlere benzer
şekildedir. Başağrısı sırasında göz yaşarması, burun akıntısı ve bazen
Horner sendromu (ipsilateral miyozis, anhidrozis ve pitoz) görülebilse
de erişkinlerde olduğundan daha nadirdir. Göz yaşarması çocuklarda
en sık görülen otonom bulgudur. Genellikle çocuklarda kümelenme
şeklinde ataklar yerine tek ve daha kısa süreli atak gözlenmektedir.
Çocukların ataklar sırasında yaşadığı huzursuzluk ve hırçınlık sıklıkla
psikiyatrik tanılara yönlendirilmesine ve başağrısının göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. TOS, ICHD-3’e göre küme başağrısı, SUNCT
(short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival tearing and injection), SUNA (short-lasting unilateral headache with
cranial autonomic symptoms), paroksismal hemikranya (PH) ve hemikranya kontinuadır (HC). Bunlar atak süresi ve sıklığı ile birbirlerinden

Ataklar sırasında görülen
davranışsal değişiklikler
çocukların yanlışlıkla
psikiyatrik tanı almasına yol
açabilir.

645

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

ayırt edilebilmektedir. Çocuklarda ve adölesanlarda en sık görülen TOS,
küme başağrısıdır ve çok şiddetli ağrı atakları ile karakterizedir. Prevelansı pediatrik popülasyonda %0,03’tür ve erkeklerde baskındır. Tedavi
edilmediğinde 3 saatten az sürmektedir. Çocukluk çağında başlangıç
nadirdir ancak genel popülasyonda saptanan küme baş ağrılarının %5
ila %10’unun adölesan çağda başladığı bilinmektedir. Pediatrik vakaların yaklaşık %10’unda aile öyküsü bulunmaktadır. Migren ile bazen
karışabilse de otonomik semptomların aynı tarafa lateralize olması ve
eşlik eden ajitasyon ile çocuklarda ayırt edilebilmektedir.
Küme dışı TOS çocuklarda
oldukça nadirdir.

Çocukluk çağı başlangıçlı PH ve SUNCT çok nadir olup çocuklarda
tanınması oldukça zordur. PH genellikle 2. veya 3. dekadda görülmekle birlikte 18 yaş altı başlangıçlı vakalar da bildirilmiştir. Hem epizodik
hem de kronik PH çocuklarda bildirilmiştir. PH, katı bir şekilde tek taraflı olması ve indometazine dramatik yanıt vermesi ile ayırt edilmektedir. Süre erişkinlerde olduğu gibi 30 dakikaya kadar sürmektedir.
Çocuklarda yüzde kızarıklık yerine solukluk daha çok bildirilmiştir. Yine
kusma, zonklayıcı karakter, ozmofobi ve fotofobi gibi bazı migrenöz
özellikler PH’da da bildirilmiştir.
SUNCT’da ataklar; tek saplanıcı atak, grup şeklinde saplanmalar veya
testere dişi patern olmak üzere üç tipte görülebilmektedir. Pediatrik
başlangıçlı SUNCT çok nadirdir ve şimdiye kadar literatürde sadece 4
olgu bildirilmiştir. Tüm olguların bulguları da erişkine benzer şekildedir.
HC, SUNCT ve SUNA hakkında önerilerde bulunmak için çok daha fazla
vakaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Steroidler yan etkileri
nedeniyle kısa süreli
kullanılmalıdır.
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Tedavi: Çocukluk çağı ve adölesan dönemde küme ve diğer TOS ile
ilgili yeterli çalışma yoktur. Literatürde denenmiş ajanlardan semptomatik tedavide en etkin seçenekler; oksijen, sumatriptan ve asetilsalisik asittir. 7-12 lt/dk %100 oksijen 15 dakika süre ile uygulanmakta
olup çocuklarda küme başağrısının akut tedavisinde oldukça yarar sağlamaktadır. Profilaktik tedavide prednizon/prednizolon, indometazin,
pizotifen, verapamil, metiserjid, flunarizine kullanılabilmektedir ancak
hiçbirinin kontrollü çalışması yoktur. Oksijen tedavisi %70 hastada ilk
15 dakikada ağrıda azalma sağlamaktadır ancak evde uygulanması konusunda aileler bilgilendirilmelidir. Sumatriptan nazal sprey/subkutan
formu ya da ergotamin atak tedavisinde kullanılabilmektedir. Subkutan
sumatriptan en etkin seçenektir ancak çocuklarda kullanımı sınırlıdır.
Zolmitriptan ve sumatriptan nazal sprey plaseboya göre daha etkin
bulunmuş olup, 12-17 yaş arası çocuklarda iyi tolere edilebilmektedir.
Steroidler potansiyel yan etkilerinden dolayı 2-3 haftalık kısa süreli tedavi şeklinde sınırlandırılır ancak relapslar sık gözlendiğinden genellikle ek koruyucu tedaviler ile birlikte başlanır ve ek koruyucu tedavi
etkisi gözlendiğinde kesilir. Akut tedavide GON blokajı, ağrı tarafındaki sinire uygulanabilir ancak çocuklarda kullanımı ile ilgili olgu temelli
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bilgiler olsa da kontrollü çalışmalara dayanan
bilgi yoktur.

360 mg olacak şekilde, 2 haftada bir 80 mg doz
artışı yapılması önerilmektedir.

Koruyucu tedavi: Verapamil başta olmak üzere lityum, topiramat, metiserjid, gabapentin,
melatonin ve valproat kullanılabilir. Verapamil
en sık kullanılan ajandır, diğer ajanlar kullanılabilse de kanıt düzeyi zayıftır. Verapamil çocuklarda 120-240 mg/gün genellikle kullanılmaktadır
ancak erişkinlerde doz 960 mg/güne kadar çıkmaktadır. Olası kardiyak etkilerden dolayı çocuklarda 40-80 mg/gün ile başlanıp, maksimum doz

İndometazin, 0-18 yaş arası çocuklarda dozu
0,5-1 mg/kg günde 2 kez olmak üzere verilir,
düşük dozlarda çok iyi yanıt veren hastalar
mevcuttur. Erişkinlerde medikal tedaviye yanıt
alınamayan hastalarda cerrahi seçenekler
uygulanabilir ise de çocuklarda bu konu ile ilgili
yapılmış çalışma yoktur. Çocuk ve ergenlerde
TOS’in atak ve koruyucu tedavisinde kullanılan
ajanlar aşağıda sunulmuştur (Tablo 5).

Tablo 5. Çocuk-ergenlerde trigeminal otonomik sefaljiler atak ve koruyucu tedavi seçenekleri
İlaç
Oksijen
Sumatriptan

Formül
Nazal
Nazal sprey/sc

Zolmitriptan
İndometazin
Verapamil
Topiramat
Flunarizin
Valproat
Prednizon
Lityum

Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Kapsül
Tablet/solüsyon
Tablet
Tablet

Doz
7-12 lt/dk
Nazal:<40 kg ise 10 mg >40 kg ise 20 mg
sc:0,06 mg/kg
<12 yaş: 2,5 mg, >12 yaş: 5 mg
0.5-1 mg/kg
40-80 mg/g başla, max: 360 mg/g
15 mg ile başla, hedef: 100 mg/g
5 mg ile başla, hedef: 10 mg
10 mg/kg ile başla, hedef:20-40 mg/kg
0.05-2 mg/kg
<30 kg başlangıç dozu: 300 mg

Alt yaş
Yok
Nazal:5 yaş, sc:6 yaş
6 yaş
Belirtilmemiş
Belirtilmemiş
8 yaş
5 yaş
2 yaş
Yok
6 yaş

Max: maksimum

Diğer Primer Başağrıları
12 yaşından küçük çocuklarda primer öksürük
başağrısı, primer egzersiz başağrısı, cinsel aktivite ile ilişkili baş ağrıları, primer gök gürültüsü
başağrısı ve hipnik başağrısı tanıları çok nadirdir
ve diğer bütün nedenler dışlandıktan sonra yapılmalıdır. Çocuklarda primer egzersiz başağrısı
ile fiziksel aktivite ile tetiklenen migren atağını
ayırt etmek mevcut kriterler ile mümkün gözükmemektedir. Yeni günlük ısrarlı başağrısı ergenlerde yaygın olmakla birlikte yeterince tanı
alamamaktadır. Pediatrik vakalarda yeni günlük
ısrarlı başağrısı ile ilgili iki durum bildirilmiştir.
Birincisi çoğu çocukta başlangıçtan önce olan bir
üst solunum yolu enfeksiyonu veya kafa travması

bulunmaktadır. İkincisi ise serebral venöz tromboz, düşük/yüksek intrakranial basınç sendromları, diseksiyon veya vaskülit gibi çoğunda ilişkili
bir altta yatan neden bulunmaktadır. Migren ile
yeni ısrarlı başağrısını da migrenden ayırt etmek
güçtür ve fenotipik benzerlik göstermektedirler.
Hipnik başağrısı geceleri hemen hemen aynı
saatte uyandıran şiddetli başağrısı olarak tanımlanır. Çocuklarda literatürde tanımlanmış
vakalar olmakla birlikte az sayıdadır. ICHD-2’de
yer alan 50 yaş üstü başağrısı kriteri, çocuklarda
tanımlanan vakalar sonrasında ICHD-3’te kaldırılmıştır. Hipnik başağrısının çocuklarda özelliklerinin belirlenebilmesi için daha fazla vakaya
ihtiyaç vardır.
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SEKONDER BAŞAĞRILARI
Serebral matürasyon
nedeni ile çocuklarda
sekonder başağrısı belirtileri
yetişkinden farklılık gösterir.

Sekonder baş ağrıları altta yatan nedenle zamansal ilişki içinde ortaya
çıkan ve bu nedenin tedavisi ile başarılı bir şekilde çözülen baş ağrılarıdır. Akut ateşli hastalığa bağlı ortaya çıkan baş ağrıları (merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu) çocuklarda ve ergenlerde sekonder başağrısının en sık karşılaşılan nedenidir. Yer kaplayan
lezyona veya kafa travmasına bağlı baş ağrıları, intrakranial hipertansiyon ve hipotansiyon sekonder baş ağrıları arasında yer almaktadır. Refraksiyon kusurlarının her ne kadar başağrısı yaptığı kanıtlanmış olmasa
da, ICHD-3’te sekonder başağrısı grubunda yer almaktadır.
Çocuklarda sekonder başağrılarının belirtileri ve nedenleri erişkinden farklılık göstermektedir. Bunun nedeni net olarak bilinmemekle
birlikte serebral matürasyondan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Primer ve sekonder başağrısı ayrımının yapılması erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da tedavinin planlanması açısından önemlidir ancak bazen bu ayrımı yapmak güç olmaktadır. Primer başağrısı
bozukluğu olan hastalar, sekonder bir etken varlığında şiddetleniyor
olabilir. Bunun yanı sıra, tekrarlayan rinosinüzit olarak yanlış tanı alan,
sekonder başağrısı grubunda değerlendirilen hastaların bir kısmı ise,
özellikle migren başta olmak üzere primer başağrısı olabilir. Sekonder
başağrısı prevelansı çocuklarda yüksek olmasına rağmen sekonder baş
ağrıları ile ilgili spesifik objektif tanı kriterleri yeterli değildir.
Kafa ve/veya boyun travmasına bağlı başağrısı çocuklarda sık karşılaşılan sekonder baş ağrılarındandır ve erişkinlere benzer bulgular
ile seyretmektedir. En sık başvuru semptomları başağrısının yanında
yorgunluk, baş dönmesi, uyku bozuklukları ve sinirliliktir. Bulantı, çift
görme ve depresyon da yine görülebilmektedir. Travmadan yaklaşık 1
ay sonra bile bu çocukların %25’inde başağrısının devam ettiği bilinmektedir. Yetişkinlerdeki tanı kriterleri çok geniştir ve çocuklarda ve
ergenlerde tekrar değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sekonder baş ağrılarında
aile öyküsü mutlaka
sorgulanmalıdır.
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Kraniyal ve servikal vasküler nedenlere bağlı başağrısının tüm
nedenleri bazı fenotipik değişikliklerle birlikte çocuklarda görülebilir. Serebral otozomal dominant arteriopati ile subkortikal enfarkt ve
lökoensefalopati (CADASIL) çocukluk çağında başlayabilmektedir.
Tanımlanmış auralı/aurasız migrenin eşlik ettiği CADASIL vakaları bulunmaktadır ve bu hastalarda aile öyküsü dikkatle sorgulanmalıdır.
Moya Moya yine vasküler başağrısı nedenlerindendir. Behçet hastalığı
olan çocuklarda serebral venöz tromboz ve buna bağlı intrakraniyal hipertansiyon görülebilmektedir.
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İntrakraniyal hemoraji ve arteryel iskemik inme çocuklarda
prevalansı sırası ile %74 ve %21 olup oldukça sıktır. Bu hastalarda
çocuklara özel belirtiler olmayıp bulgular erişkinlere benzerdir. Ani
başlangıçlı, gözlem sırasında kötüleşen, kusma ve papil ödem gibi bulguların eşlik ettiği, pozitif aile öyküsü olan ve ilk defa böyle bir başağrısı
yaşadığını ifade eden hastalarda vasküler bozukluklara bağlı başağrısı
açısından dikkat edilmelidir.
Vasküler olmayan intrakraniyal kaynaklı baş ağrılarında intrakraniyal hipertansiyon ve intrakraniyal hipotansiyonun tanınması ve tedavisi çocuklarda önemlidir. İntrakraniyal hipertaniyon, başağrısı, bulantı,
kusma gibi klasik ama nonspesifik semptomlar ile karşımıza çıkabileceği
gibi çift görme, bulanık görme ve ense sertliği gibi daha spesifik semptomlarla da karşımıza çıkabilmektedir. Başvuru anında çocuklarda %6
ila %20 görme keskinliğinde kayıp ile %91’e varan oranda görme alanında kayıp bildirilmiştir. Mevcut ICHD-3 kriterlerine göre; lateral dekübit
pozisyonda belgelenmiş yüksek kafa içi basıncı (250 mm ≤ BOS) olması
gerekmektedir. Ancak çocuklara özel yeni kriterlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Çocuklarda erişkinlere göre açılış BOS basıncının yaklaşık
20-30 mm H2O daha yüksek olabileceği akılda tutularak yeni kriterler
eklenmesi önerilmektedir. Yenidoğan ve 8 yaş altı/üstü olan çocuklarda
intrakraniyal hipertansiyon diyebilmek için farklı değerler önerilmektedir. Ayrıca yenidoğanlarda 32/mm3 beyaz küre ile 150 mg/dL’ye kadar
protein varlığının normal olduğunun bilinmesi gerekir. İdyopatik intrakraniyal hipertansiyon diyebilmek için altta yatan yer kaplayıcı bir lezyon
olmaması gerekmektedir.

Vasküler bozukluklara bağlı
başağrısı çocuklarda oldukça
sıktır ve muayenede ek
nörolojik bulgular gözden
kaçırılmamalıdır.

Çocuklarda boy ve kiloya
göre BOS basıncının
değişebileceği akılda
tutulmalıdır.

Spontan intrakraniyal hipotansiyon (SIH), dural membranda sızıntı olmasına bağlı gelişen, postüral başağrısına neden olan bir durumdur. En belirgin semptom ortostatik başağrısıdır yani ağrı hasta başını
kaldırdığında artarken, düz uzanınca azalmaktadır. Boyun arkasında
ağrı, ense sertliği, bulantı ve kusma eşlik eden diğer semptomlardır.
Çocuklarda BOS basıncı yetişkinlere göre yüksek olsa da her hastaya
lomber ponksiyon önerilmemektedir çünkü uygulanan işlemin BOS basıncını daha çok düşürme ihtimali olasıdır.
İntrakraniyal yer kaplayıcı lezyonlardan beyin tümörlerinin
çocuklarda insidansı 5/100 bin olup nadirdir. Bebeklerde beyin
tümörleri fontanellerin açık olmasından dolayı daha az dramatik
seyretmektedir. Israrlı lokalize ağrı, tazyikli kusma, nöbet, hareketle
kötüleşme ve bilinç değişikliği olan hastalarda tümörler açısından
uyanık olunmalıdır.
İlaç aşırı kullanım başağrısı ile çocuklarda yapılmış çalışmalarda
en sık kullanılan analjezik yaklaşık yarısından fazlasında non-steroid
antiinflamatuvar ilaçlar (NSAII), %25’inde asetaminofen iken sadece
%12’sinin reçete yazılan ilaçlar olduğu gözlenmiştir. Çocuklarda hangi

Çocuklarda en sık NSAİİ’a
bağlı ilaç aşırı kullanımı
gözlenir.
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ilaç tiplerinin kullanıldığı ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. İlaç aşırı kullanım başağrısı için erişkinlerde kullanılan kriterler geçerlidir ancak çocuklarda daha ayrıntılı kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Meningeal irritasyon
bulguları çocuklarda daha
az görülür, bu nedenle
intrakraniyal enfeksiyonlar
değerlendirilirken dikkatli
olunmalıdır.

Çocuklarda enfeksiyonlara sekonder baş ağrılarında menenjit,
ensefalit ve intrakraniyal apselere dikkat edilmelidir. Meningoensefalit
olgularında ateş, bilinç değişikliği ve ense sertliği gibi meningeal
irritasyon bulgularına dikkat edilmelidir. Ancak 3 yaş altı çocukların
sadece dörtte birinde (%24.9) meningeal irritasyon bulguları
görülmektedir. Genel olarak çocuklarda ise bu oran yaklaşık %30’dur.
Çocuklarda ayrıca ense sertliği ve ateş erişkinde görüldüğünden daha
azdır. Etiyoloji çocukların sadece %22.4’ünde bilinmekle beraber, enterovirüsler en yaygın patojendir. İntrakraniyal apse olgularında ise en
sık semptom ateş ve başağrısıdır. Genellikle konjenital kalp hastalığı
olanlarda veya diş, sinüzit, otit gibi enfeksiyonlara sekonder olarak çıkar. İntrakraniyal kitle olgularında olduğu gibi kafa içi basınç artışı, fokal
nörolojik belirtiler ve nöbet bu hastalarda da görülebilmektedir.
Diğer sekonder başağrısı nedenleri arasında homeostaz bozuklukları, uyku apne, diyaliz başağrısı, hipertansif ensefalopati ve temporomandibular bozukluklar yer almaktadır ancak bunlar çocuklarda oldukça nadir görülmektedir.
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Migrenle İlişkili
Epizodik
Sendromlar
Aynur ÖZGE1
Nevra ÖKSÜZ2

GIRIŞ
Yıllar içinde bildirilen gözlemsel ve klinik çalışmalar baş dönmesi, tortikollis, görsel veya sensorimotor bozukluklar, anoreksi, tekrarlayan
karın ağrısı, bulantı-kusma, hareket hassasiyeti, uyku veya davranış bozuklukları gibi bir dizi semptomun çocuklarda başağrısı olmaksızın ortaya çıktığı ve bunların ileriki yaşlarda gözlenen tipik migren bulgularına
öncülük ettiğine işaret etmiştir. Migrenli bireylerde çocuk ve ergenlik
döneminde akranlarından daha sık rastlanan bu belirtiler boylamsal
çalışmalarda araştırılmış ve bu durumun tesadüfi bir birliktelikten öte
olduğu anlaşıldığında bunlar önceleri “migren eşdeğeri” migren habercisi” gibi isimlerle anılsa da zamanla erişkin ve hatta ileri yaşta benzer
vakalar tanımlandığında bu tablolar son sınıflamada “migrenle ilişkili
epizodik sendromlar- MERS” olarak isimlendirilmeye başlanmıştır . Son
dönemde yayınlanan önemli bir rapor çocuk-ergenlerde primer başağrısı sıklığının %70.3, abdominal migren sıklığının 48.9 %, ekstremite
ağrısı sıklığının %43.9 ve hareket hassasiyeti sıklığının %40.5 olduğu
bildirilmiştir . Üstelik MERS varlığının yalnızca ilerleyen yaşlarda ortaya
çıkacak migren açısından belirleyici olmadığı aynı zamanda başağrısı
atak sıklığı ve eşlik eden ortalamayı aşan anksiyete ve depresyon sıklığı
üzerinde de belirleyici olduğu bildirilmiştir .

1
2

Migrenle ilişkili epizodik
sendromlar (MERS) genetik
ve patofizyolojik olarak
migrenle benzer kökenden
kaynaklanan ancak farklı
fenotipik görüntülerle
ortaya çıkan epizodik
bozukluklardır.

Prof. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD., Mersin, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD., Mersin, Türkiye
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Burada sözü edilen başlıca MERS tabloları
şunlardır:
1.6 Migrenle İlişkili Epizodik Sendromlar

Ekler kısmında ise
A1.6 Migrenle ilişkilendirilebilecek epizodik
sendromlar

1.6.1 Tekrarlayıcı Gastrointestinal Bozukluk

A1.6.4 infantil kolik

1.6.1.1 Siklik Kusma Sendromu

A1.6.5 Çocukluk çağının alternan hemiplejisi

1.6.1.2 Abdominal Migren

A1.6.6 Vestibüler migren ele alınmıştır.

1.6.2 Benign Paroksismal Vertigo
1.6.3 Benign Paroksismal Tortikolis

Figür 1. Migrenle ilişkili epizodik sendromların yaşa bağlı değişimi (21 nolu referanstan dönüştürülmüştür).

Bu grup bozukluklar, 1.1 Aurasız migren veya
1.2 Auralı migren tanısını da almış olan veya bu
bozukluklardan birini geliştirme olasılığı yüksek olan hastalarda görülür. Geçmişte çocukluk
çağında ortaya çıktığı bildirilen bu bozukluklar,
aslında yetişkinlerde de görülmektedir. Bu hastalarda ilave rahatsızlıklar olarak taşıt tutması
epizotları ile uyurgezerlik, uykuda konuşma,
uyku terörü ve diş gıcırdatma gibi uyku bozuklukları da görülebilir .
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1.6 MİGRENLE İLİŞKİLİ EPİZODİK
SENDROMLAR
1.6.1 Tekrarlayıcı gastrointestinal
bozukluk
Seyrek, kronik veya öngörülebilir aralıklarla ortaya çıkan ve migrenle ilişkilendirilebilen tekrarlayıcı
epizodik abdominal ağrı ve/veya rahatsızlık, bulantı ve/veya kusma atakları ile tanımlanan bu tablo
daha önceden “Kronik abdominal ağrı, fonksiyonel
abdominal ağrı, fonksiyonel sindirim güçlüğü, huzursuz bağırsak sendromu, fonksiyonel abdominal
ağrı sendromu” gibi isimlerle de anılmıştır.

Migrenle İlişkili Epizodik Sendromlar

Tanı kriterleri
A. Belirgin abdominal ağrı ve/veya rahatsızlık ve/veya bulantı ve/veya
kusma epizotları olan en az beş atak
B. Gastrointestinal muayene ve değerlendirmede anormal bulguya
rastlanmaması
C. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.

1.6.1.1 Siklik kusma sendromu
Birey için sıradan hale gelmiş olan, öngörülebilir aralıklarla gerçekleşen, yineleyen epizodik yoğun bulantı ve kusma atakları ile tanımlanan
bu tablo organik etyoloji saptanmayan pediatri ve pediatrik gastroenteroloji klinikleri için önemli bir uğraş kaynağıdır. Hastalar ataklarda soluk ve bazen de letarjik görünümdedirler. Ataklar arasında semptomlar
tamamen kaybolur ve yapılan tetkiklerde sekonder bir patolojiyi destekler bulgu saptanmaz .

Tanı kriterleri
A. B ve C kriterlerini karşılayan en az beş yoğun bulantı ve kusma atağı
B. Hastada stereotipik olması ve öngörülebilir dönemlerle yinelemesi
C. Aşağıdaki özelliklerin tümünün karşılanması:
1. Bir saatte en az dört kez bulantı ve kusma
2. Ataklar ≥1 saat , 10 güne kadar sürebilir
3. Atakların 1 hafta veya daha uzun arayla gerçekleşmesi
D. Ataklar arasında semptomların tamamıyla yok olması
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.
Atak öncesi dönemde çocuklarda yaklaşık 1,5 saat öncesinden başlayan dirençli bulantının yanı sıra, azalmış kas tonusu, solukluk, letarji
ve apati ile seyreden dramatik otonomik bozukluk bulguları uyarıcıdır.
Atak sırasında ise yoğun, bazen fışkırır tarzda dirençli kusma atakları ile
birlikte bulantı, iştahsızlık, öğürme, salya artışı, karın ağrısı, başağrısı,
solukluk, fotofobi ve fonofobi gibi belirtiler gözlenir. Bu ataklar ortalama 24 saat içinde belirtilerin kademeli gerilemesi ile düzelir ve hasta
önceki sağlıklı konumuna geri döner. Siklik kusma sendromu sıklıkla 6
yaşından önce başlar ve atak sıklığı yılda 3-12 arasında değişir. Kusma
atakları genellikle 10 yaş civarında çözülür ve bu çocukların %75’inde
18 yaşından önce migren atakları başlar.

Siklik kusma sendromu
ayırıcı tanısında; otonomik
nöbetler, Cannabinoid
hiperemezis sendromu ve
mitokondrial metabolik
bozukluklar mutlaka gözden
geçirilmelidir.

Ayırıcı tanıda aşağıdaki tablolar özellikle gözden geçirilmelidir;
Otonomik nöbetler; Ergenlik öncesi çocuklarda Panyiotopoulous
sendromu (pik başlangıç yaşı;3-6 yaşlar) ve Gastaut tipi epilepsi
(pik başlangıç yaşı 8-11 yaşlar)
2. Cannabinoid hiperemezis sendromu; Ergenlerdeki siklik kusma
tablolarında akılda tutulmalıdır. Kannabinoidlerin sık kullanımı
1.
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sıcak suda banyo yapma isteğinde artışın
eşlik ettiği periyodik kusma sendromuna yol
açar.
3. Metabolik
bozukluklar;
Mitokondrial
DNA’ya ait bazı genetik polimorfizmlerin yol
açtığı genetik bozukluklar (16519C→T ve
3010G→A gibi) veya yağ asidi oksidayonuna
ait metabolik bozukluklar siklik kusma bozukluklarıyla dikkati çekebilir.

1.6.1.2 Abdominal migren
Çoğunlukla çocuklarda görülen, vazomotor
semptomlar, bulantı ve kusma ile ilişkili olmak
üzere, karnın orta hattında 2-72 saat süren orta
ile ağır şiddette tekrarlayıcı abdominal ağrı atakları ortaya çıkan ve epizotlar arasında normal
seyrin devam ettiği bir idiyopatik bozukluktur.
Bu epizotlar sırasında başağrısı görülmez.

Tanı kriterleri
A. B-D maddelerini karşılayan en az beş abdominal ağrı atağı
B. Ağrı aşağıdaki üç özellikten en az ikisini karşılar:
1. Orta hatta, periumblikal veya iyi lokalize
edilemez
2. Künt ağrı veya “sadece rahatsızlık hissi”
3. Orta veya ağır şiddetli
C. Aşağıda yer alan dört ilişkili semptom veya
işaretin en az ikisinin karşılanması:
1. Anoreksi
2. Bulantı
3. Kusma
4. Solukluk
D. Ataklar tedavi edilmediğinde veya tedavisi
başarılı olmadığı durumda 2-72 saat sürmesi
E. Ataklar arasında semptomların tamamıyla yok
olması
F. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.
Karın ağrısı ataklarına sıklıkla solukluk, gözlerin altında siyah gölgeler, ateş basması, iştahsızlık, ve kusma gibi otonomik bozukluğu
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destekleyen bulgular eşlik eder. Ağrı genellikle
künt karakterde olup periumblikal bölgede belirgindir. Klinik tablo sıklıkla 7 yaş civarında başlar
ve 10 yaş civarında pik yapar. Ataklar bazı olgularda erişkin yaşa kadar devam eder. Abdominal
migren olgularının %70’inde ilerleyen yıllarda tipik migren atakları gelişir. Bu olgularda yalnızca
ailede migren öyküsü, ya da migrene olan sosyodemografik benzerlik değil, tetikleyiciler ve
aura semptomlarına ait benzerlikler de dikkat
çekicidir.
Abdominal migrenin yol açtığı ağrı çoğu zaman bireyin normal günlük aktivitelerini engelleyebilecek kadar şiddetlidir. Küçük çocuklarda
iletişim ve ifade sorunları nedeniyle başağrısı
semptomu sıklıkla gözden kaçırılır. Ailede migren öyküsü olan bireylerde dikkatli gözlem yapabilen bir hekim bu ilişkiyi yakalayabilecektir.
Başağrısının varlığını veya yokluğunu belirlemek
için hasta öyküsü her müracaatta dikkatle alınmalı ve ataklar sırasında başağrısı tespit edilirse,
1.1 Aurasız migren olasılığı gözden geçirilmelidir. Çocuklar sıklıkla anoreksiyi bulantıdan ayırt
etmekte zorlanabilirler. Gözlerin altında oluşan koyu renkli gölgelere sıklıkla solukluk eşlik
eder. Az sayıda olsa da bazı hastalarda, başlıca
vazomotor fenomen olarak ciltte kızarma yada
başkaca kranial otonomik belirtiler gözlemlenir.
Abdominal migreni olan çocukların çoğunda,
hayatlarının sonraki evrelerinde migren başağrısı gelişir .

1.6.2 Benign paroksismal vertigo
(BPV)
Pediatri ve KBB polikliniklerini sıkça ziyaret
eden, acil servislerde veya poliklinik ortamında
biraz da olduğundan fazla tanı alan bir klinik tablodur. Doğası gereğince diğer açılardan sağlıklı
olan çocuklarda, uyarı vermeden ortaya çıkan ve
kendiliğinden sona eren tekrarlayıcı kısa süreli
başdönmesi ataklarıyla karakterize olan bir bozukluktur. Adından da anlaşılacağı üzere anamnez, muayene veya (gerekirse) yapılan tetkiklerde sekonder bir neden olmamasını gerektirir.

Migrenle İlişkili Epizodik Sendromlar

Tanı kriterleri
A. B ve C kriterlerini karşılayan en az beş atak
B. Vertigonun1 uyarı vermeden ortaya çıkması, en yüksek şiddetle başlaması, bilinç kaybı olmaksızın dakikalar ile saatler içerisinde kendiliğinden sona ermesi
C. Aşağıda sunulan beş ilişkili semptom veya işaretten en az birinin karşılanması:
1. Nistagmus
2. Ataksi
3. Kusma
4. Solukluk
5. Ürkeklik
D. Ataklar arasında nörolojik muayene ile odyometrik ve vestibüler
fonksiyonların normal olması
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaması
Vertigosu olan küçük çocuklar vertigo semptomlarını tanımlayamayabilir. Diziness, bulantı, solukluk, terleme, fonofobi veya fotofobi gibi
otonomik bulgular eşlik edebilir. Ataklar genellikle 5 dk’dan kısa sürer
ve bilinç kaybı eşlik etmez. Sıklıkla 2-4 yaş arasında başlayan bu tabloda ataklar her gün olabileceği gibi 1-3 ayda bir kez tekrarlayan seyrek
ataklar da olabilir. Bu çocuklarda migrene ait aile öyküsü ve hareket
hassasiyeti (taşıt tutması gibi) öyküsü uyarıcıdır. Bazı hastalarda siklik
kusma veya tekrarlayıcı abdominal ağrı gibi diğer epizodik sendromlar
da birlikte gözlenir. Ebeveynlerinin çocuklarda gözlemlediği epizodik
dengesizlik dönemleri dikkati gerektirir ve her koşulda başta posterior fossa tümörleri, abseler, nöbetler ve diğer vestibüler bozukluklar
dışlanmalıdır.

BPV ayırıcı tanısında
posterior fossa tümörleri,
abseler, nöbetler ve diğer
vestibüler bozukluklar
dışlanmalıdır.

1.6.3 Benign paroksismal tortikolis (BPT)
Migrenle ilişkisi fark edildiğinde oldukça ilgi çeken, buna karşın hekim
ve aile farkındalığı son derece düşük olduğu için olduğundan daha seyrek tanı alan bir tablodur. Başın bazen hafif bir rotasyonla birlikte bir
yana eğilmesi ile ortaya çıkan ve kendiliğinden sona eren tekrarlayıcı
epizotlar şeklinde tanımlanır. Bu bozukluk bebeklerde ve küçük çocuklarda bir yaşında başlayarak ortaya çıkar.

Tanı kriterleri
A. Küçük çocukta B ve C kriterlerini karşılayan tekrarlayıcı ataklar
B. Hafif bir rotasyon olsun veya olmasın, başın bir yana eğilmesi ve dakikalar ile günler içerisinde kendiliğinden sona ermesi
C. Aşağıda sunulan beş ilişkili semptom veya bulgudan en az birinin
karşılanması:
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1. solukluk
2. iritabilite
3. halsizlik
4. kusma
5. ataksi2
D. Ataklar arasında nörolojik muayenenin normal olması
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.

BPT ayırıcı tanısında gastroözofageal reflü, idiyopatik
torsiyon distonisi, kompleks
parsiyel nöbetler, posterior
fossa ve kraniyoservikal
bileşkeye ait patolojiler
dışlanmalıdır.

BPT atakları genellikle ayda bir yineleme eğilimindedir. Ataklarda
solukluk, fotofobi, ataksi, sersemlik hissi ve başağrısı gibi migrene özgü
belirtiler eşlik edebilir. Ataklar saatler hatta bazen günler sürebilir.
Çocuk büyüdükçe atak sıklığı ve süresi azalarak 5 yaş civarında düzelir . Hangi yaşta başlarsa başlasın ayırıcı tanıda gastro-özofageal reflü,
idiyopatik torsiyon distonisi ve kompleks parsiyel nöbet başta olmak
üzere posterior fossa ve kraniyoservikal bileşkeye ait patolojiler dikkatle ele alınmalıdır.
Muayenede dikkati çeken nokta çocuğun başının ataklar sırasında
doğal pozisyonuna geri döndürülebilir olmasıdır. Bahse konu döndürme işlemi sırasında belirli ölçüde dirençle karşılaşılabilirse de bu direnç
kolaylıkla aşılabilir. BPT olguları zamanla başka bir epizodik sendroma
veya auralı migren başta olmak üzere migrenin bir alt türüne evrilir.
Olguların önemli bir kısmı başka herhangi bir semptom görülmeksizin
sona erebildiği için BPT klinisyen için hala “benign” sıfatını hak eden bir
klinik tablodur .

A1.6.4 İnfantil kolik
Klinikte sık karşılaşılan, acil servis ve poliklinik ziyaretlerinde sebep
oluşturan ancak aynı ölçüde tanı almayan veya migrenle ilişkisi konusunda tartışmaların devam ettiği bir klinik tablodur. İnfantil kolik, diğer
açılardan sağlıklı olduğu görülen ve iyi beslenen bir bebekte aşırı ve sık
ağlama nöbetleri ile tarif edilir.

Tanı kriterleri

İnfantil kolik, bir yaş altı
neredeyse 5 bebekten
birinde görülür. Sağlıklı ve
iyi beslenen bir bebekte en
az 3 hafta süreyle, haftanın
en az 3 günü, günde en
az 3 saat, adeta saatle
kurulmuş gibi benzer saatte
başlayıp biten sebepsiz
ve önlenemez ağlama
krizleriyle karakterizedir
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A. Doğumdan dördüncü aya kadar devam eden ve B kriterini karşılayan
tekrarlayıcı iritabilite, aşırı heyecan veya ağlama epizotları
B. Aşağıdaki özelliklerin her ikisinin karşılanması:
1. epizotların günde ≥ 3 saat devam etmesi
2. epizotların ≥ 3 hafta boyunca haftada ≥ 3 gün ortaya çıkması
C. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.
Burada tanımda da belirtildiği gibi bebeğin normal bir büyüme-gelişme eğrisinde olması beklenir. Keza ortalama beş bebekten birinde
görüldüğü dikkate alındığında tanınması oldukça önemlidir. İnfantil kolik bir yaş altı bebeklerin %5-19’unda görülür. Sağlıklı ve iyi beslenen bir
bebekte en az 3 hafta süreyle, haftanın en az 3 günü, günde en az 3 saat,
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adeta saatle kurulmuş gibi benzer saatte başlayıp biten sebepsiz ve önlenemez ağlama krizleriyle karakterizedir . Hekim açısından uyarıcı
nokta annenin veya babanın migren tanısı almış
olması veya tanı almamış olsa da migren özelliklerini karşılayan başağrısı atakları yaşamasıdır.
Biliyoruz ki migreni olan annelerin bebeklerinde
infantil kolik gelişme olasılığı, olmayanlara göre
2,5 kat, babalarda ise iki kat daha yüksektir (2).
Bir metaanaliz infantil kolik tanısı alan bebeklerde migren gelişme olasılığının 5.6 kat (%95 GA:
3.3-9.5) arttığını göstermiştir. Özellikle bu ilişki
aurasız migren yönünde artan bir sıklığa işaret
etmektedir .

epilepsinin nadir bir formu olduğunu savunurlar. Olguların en az %70’inde sodyum-potasyum
ATPaz α3 alt birimini kodlayan ATP1A3 genindeki
mutasyonlar sorumlu tutulmaktadır.

A1.6.5 Çocukluk çağının alternan
hemiplejisi

Tanı kriterleri

Çocuklarda aralıklı ve neredeyse düzenli şekilde
tekrarlayan progresif ensefalopati, diğer paroksismal fenomenler ve zihinsel bozuklukla ilişkilendirilen, alternan olarak her bir tarafı tutan
çocukluk çağı hemipleji atakları şeklinde tanımlanan bir klinik tablodur.

Tanı kriterleri
A. Vücudun iki tarafı arasında alternan seyreden
ve B kriterini karşılayan tekrarlayıcı hemipleji
atakları
B. 18 aylıktan önce başlaması
C. Hemipleji nöbetleriyle ilişkilendirilen veya
bağımsız olarak ortaya çıkan en az bir başka
paroksismal fenomenin görülmesi
D. Zihinsel ve/veya nörolojik defisitin/defisitlerin kanıtının olması
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaması.
Burada bahse konu ataklar tonik nöbetler,
distonik duruş, koreatetoid hareketler, nistagmus veya diğer oküler motor anormaliler şeklinde görülebileceği gibi otonomik bozukluklar
ile de seyredebilir. Heterojen nörodejeneratif
bir bozukluk olarak kabul edilen bu tablonun
migrenle ilişkisi sınırlı sayıdaki gözlemsel olgu
bildirimine dayanmaktadır. Bazı yazarlar ise

A1.6.6 Vestibüler migren
Nöroloji ve nörootoloji alanında gördüğü ilgi
her geçen gün artsa da hala ana tanı ölçütlerine
dahil edilmemiş, klinik özellikleri kadar mekanizması üzerinde de tartışmaların devam ettiği
oldukça sık görülen bir migren türüdür. Literatürde migrenle ilişkili vertigo/sersemlik hissi,
migrenle ilişkili vestibülopati, migrenöz vertigo
gibi pek çok isimle anılmaktadır.

A. C ve D kriterlerini karşılayan en az beş epizot
B. 1.1 Aurasız migren veya 1.2 Auralı migren görülmesi veya öyküsü
C. Beş dakika ile 72 saat arasında devam eden
orta veya şiddetli vestibüler semptomlar
D. Epizotların en az yarısına aşağıda belirtilen üç
migrenöz özellikten en az birinin eşlik etmesi:
1. başağrısının aşağıdaki dört özellikten en az
ikisini karşılaması:
a. tek taraflı yerleşim
b. zonklayıcı özellikte
c. orta veya ağır şiddetli
d. rutin fiziksel aktiviteyle ile artma
2. fotofobi ve fonofobi
3. görsel aura
E. Başka bir ICHD-3 tanısı ile veya başka bir vestibüler bozuklukla daha iyi açıklanamaması.
Burada atıfta bulunulan kriterler Uluslararası
Barany Topluluğunun Vestibüler Bozukluklar
Sınıflamasında tanımlanan vestibüler semptomlar aşağıdakileri kapsar:
A. spontan vertigo:
1. internal vertigo (hastanın kendisinin hareket ettiğini hissetmesi)
2. eksternal vertigo (hastanın görsel çevrenin
döndüğünü veya dalgalandığını hissetmesi)
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B. baş pozisyonunun değişmesinin ardından ortaya çıkan pozisyonel vertigo
C. hareket eden kompleks veya geniş bir görsel
uyarıyla tetiklenen görsel kaynaklı vertigo
D. baş hareketi sırasında ortaya çıkan baş hareketi ile indüklenen vertigo
E. baş hareketine bağlı bulantı ve sersemlik hissi (sersemlik hissi, mekânsal oryantasyonun
bozulması hissiyle karakterizedir; sersemlik
hissinin diğer biçimleri şu an için vestibüler
migren sınıflamasına dâhil edilmemiştir).
Vestibüler semptomlar günlük aktiviteleri etkilediği, ancak engellemediği hallerde orta, günlük aktivitelerin devam ettirilemediği hallerde
ise şiddetli olarak derecelendirilir. Atak süreleri
saatler ile günler arasında değişebilir. Atakların
baş hareketi veya görsel uyarı sırasında ya da baş
pozisyonundaki değişikliklerin ardından tekrarlaması beklenir. Bir diğer özellik migren ataklarının vestibüler uyarıyla tetiklenebilir olmasıdır.
Vestibüler migrene, geçici işitme semptomları,
bulantı, kusma, halsizlik ve taşıt tutmasına yatkınlık eşlik edebilir. Ancak, bu semptomlar diğer
birçok vestibüler bozuklukta da görüldüğü için
tanı kriteri olarak tanımlanmamaktadır.
Migren aurası veya beyin sapı auralı migren
ayırıcı tanısında 5-60 dakikalık zaman kuralı yol
göstericidir. Beyin sapı auralı migreni olan hastaların %60’ından fazlasında vertigo bildirilse
de, ICHD-3 bağlamında bu tanı için görsel, duysal veya disfazik aura semptomlarının yanı sıra
en az iki beyin sapı semptomunun görülmesi
gerekmektedir. Oysa ki vestibüler migreni olan
hastaların %10’undan azı bu kriterleri karşılar.
Çocukluk çağının epizodik bozuklukları arasında
yukarıda tanı kriterleri özetlenen Benign paroksismal vertigo tanısı için uyarı olmaksızın ortaya çıkan ve dakikalar ile saatler sonra spontan
bir şekilde geçen beş vertigo epizodu gereklidir.
Epizotlar arasında, nörolojik muayene, odyometri, vestibüler fonksiyonlar ve EEG normal olmalıdır. Ataklar sırasında tek taraflı çarpıcı karakterde bir başağrısı görülebilir, ancak bu başağrısı
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mecburi bir kriter değildir. BPV olgularının vestibüler migren dahil olmak üzere migrenin öncül
semptomu olduğu akılda tutulmalıdır.
Bilindiği üzere Meniere hastalığı olan hastalarda migren normal kontrollere göre daha yaygındır. Ayırıcı tanı açısından bakıldığında A1.6.6
Vestibüler migrende dalgalanan işitme kaybı,
tinnitus ve aural basınç görülebilir, ancak işitme kaybı aşırı düzeylere ulaşmaz. Aynı şekilde,
Meniere atakları sırasında migren başağrıları, fotofobi ve hatta migren auraları yaygın olarak görülür. Bu iki bozukluğun günlük pratikte birbirinden ayrılması semptomların başlangıcını izleyen
bir yıl boyunca ancak dikkatli biz izlem ve ağrı
günlüğü gibi vestibüler semptomlara ait dikkatli notların yanısıra odyometrik izlemle mümkün
olabilir. Tüm dikkatelere karşın örtüşen olgular
gösteriyorki, ICHD’nin gelecekteki revizyonlarında bir vestibüler migren/Meniere hastalığı overlap sendromuna yer verilmesi gerekecektir.

MİGRENLE İLİŞKİLİ EPİZODİK
SENDROMLAR İÇİN OLASI
MEKANİZMA
Enterik sistem ve santral sinir sistemi aynı embiyolojik kökene dayandıkları için ortaya çıkan
patolojilerin birbirini etkiliyor olması aslında
şaşırtıcı değildir. Abdominal migrende tetikleyicilere yanıt olarak artmış SSS uyarılabilirliği ve
salınan nöropeptidler ve nörotrasmitterlerin
yol açtığı bir dizi disregülasyon sorumlu tutulur.
Bu bilgiler infantil kolik için de bir ölçüde açıklayıcıdır. Bu noktada kolik ataklarında barsaklarda perivasküler sinir terminallerinde gelişen
olayların migren atağı sırasında beyinde gelişen
olaylarla benzerliği dikkat çekicidir. Bu noktada CGRP gibi moleküllerin olası rolü her geçen
gün daha fazla dikkati çekmektedir. Siklik kusma
sendromunda ilaveten genetik olarak yatkın kişilerde beyin-barsak aksını etkileyen bozulmuş
nöroendokrin yolaklar sorumlu tutulmaktadır.
Keza Ailevi Hemiplejik Migren olgularında önemi bilinen CACNA1A ve PRRT2 genlerinde sapta-
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nan mutasyonlar BPT ve BPV olgularında da bildirilmiştir. Serebellar korteksteki CACNA1A’nın
aniden ekspresyonu nedeniyle oluşan geçişsel
vasküler bozukluklara bağlı olarak temporal kortekste oluşan aktivasyon BPT ve vestibüler nükleusların aktivasyonu ile BPV ile ilişkilendirilir.

MİGRENLE İLİŞKİLİ EPİZODİK
SENDROMLARIN TEDAVİSİ
Bu tablolar için özgün bir tedavi modalitesi raporlanmamıştır. Çoğu benign olan bu tablolarda
asıl nokta tanı koymak ve aileyi doğru şekilde bilgilendirmektir. Aksi halde bu çocuklar ve aileleri
uygun olmayan tıbbi müdahaleler için doğal hedef durumuna düşebilirler. Burada tetikleyicilerden uzaklaştırmak, yaşam biçimini düzenlemek
ve olası ataklarda semptomatik tedavi esas olsa
da sık atak geçiren olgularda migren için onaylanmış proflaksi ajanları (özellikle flunarizin veya
topiramat) sıklıkla olumlu sonuç verir.

SONUÇLAR
• Çocuk ve ergen yaş grubunda başağrısı ana
yakınma ve eşlikçi belirti olarak en önemli
sağlık sorunlarından biridir.
• Başağrısı ve özellikle de migren başta olmak
üzere tekrarlayan ağrı atakları ile seyreden
primer başağrısı atakları tüm dünyada çocuk-ergen yaş grubunda en önemli özürlülük
nedenidir.
• Bu olgularda gelişimsel pespektifte fenotipik
değişimi anlamak, farkındalık yaratmak ve
rasyonel tedavilere erişimi sağlamak yalnızca
bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmaz,

aynı zamanda toplumun geleceğine ait sosyal ve ekonomik kazanımları da beraberinde
getirir.
• Çocukluk çağında migren öncüsü kabul
edilen epizodik sendromlar aslında hemen
her yaşta görülen ve migrenin ağrı dışı klinik
yansımasına dikkat çeken klinik tablolardır.
Burada anahtar nokta ailede migren öyküsü
ve bahse konu tablolara ait tetkileyicilerle
eşlikçi belirtilerin migrene olan benzerliğidir.
• Çocukluk çağının epizodik sendromları özgün
tanı kriterleri olmakla birlikte fenotipik
prezentasyonları ve doğal seyirleri açısından
araştırmacıların ilgisine muhtaç alanlardır.
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Başağrılarında
Dünden Bugüne
Girişimsel
Yöntemler. Ne
zaman? Hangisi?
Serdar ERDINE1

GIRIŞ
Ağrı kontrolünde girişimsel yöntemler özellikle
son 30 yıl içerisinde önemli ölçüde gelişmiştir.
Ağrı kontrolünde girişimsel yöntemler ancak eğitim görmüş hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bu eğitimi veren bilim dalının adı Algolojidir.
Algoloji ülkemizde anesteziyoloji,nöroloji,fizik tedavi ve rehabilitasyon ana dalları için yan
dal ihtisası olarak kabul edilmiş olup artık ülkemizde birçok Avrupa ve Dünya ülkesinden farklı
olarak algoloji uzmanları yetişmektedir.
Başağrılarında girişimsel yöntemler birinci
basamak tedavi biçimi değildir. Tıbbın etik kuralları çerçevesinde “Primum Non Nocere”-önce zarar verme- ilkesine dayanarak eldeki tüm
farmakolojik ve girişim dışı yöntemler kullanıldığında hastanın yarar görmediği durumlarda,farmakolojik yöntemlerin yan etkilerinin hastanın
bu tedavilere devam edememe noktasına geldi-

1

ğinde doğru indikasyon, doğru hasta seçimiyle
uygulanır.Ne yazık ki son yıllarda girişimsel yöntemler tüm dünyada ve ülkemizde aşırı ve kötü
kullanıma açılmış bulunmaktadır.
Başağrılarında uygulanacak olan girişimsel
yöntemlerin tam teşekküllü bir ameliyathane
ortamında,gerekli anesteziyoloji ve yoğun bakım
ve acil bakım imkanlarının bulunduğu koşullarda
uygulanmalıdır.Bu yöntemlerin mortalite dahil
bir çok komplikasyona açık olduğu unutulmamalıdır. Komplikasyonlar ve yan etkiler ortaya
çıktığında uygulayan hekimin bunlarla başa çıkabilecek bilgi ve becerisinin bulunması yaşamsal
önem taşımaktadır.
Başağrılarıyla ilgili girişimsel yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Trigeminal nevraljiyle ilgili trigeminal sinire
yönelik girişimler
2. Kluster Küme ve benzeri başağrılarıyla ilgili
Sfenopalatin gangliona yönelik girişimler

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD Emekli Öğretim Görevlisi
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3. Glossofaringeal nevraljiyle ilgili glossofaringeal sinire yönelik girişimler
4. Oksipital nevralji ile ilgili oksipital sinire yönelik girişimler
5. Oksipital nevralji ve servikojenik başağrılarıyla ilgili C2/C3 sinir köküne yönelik girişimler
6. Trigeminal sinirle ilgili perkütan girişimler

TRİGEMİNAL NEVRALJİYLE İLGİLİ
TRİGEMİNAL SİNİRE YÖNELİK
GİRİŞİMLER
Gasser ganglion bloğunu ilk kez 1912’de Haertel
tanımlamıştır. Daha sonraki yıllarda foramen ovaleye yaklaşımda radyolojik görüntülemenin kullanılmasından başka büyük bir değişiklik olmamıştır.
Trigeminal sinirin radyofrekans termokoagülasyonu ilk kez 1965 yılında Sweet ve Wepsic,

Resim 1: Kafa tabanı anatomisi

Trigeminal sinirin mandibüler, maksiller ve
oftalmik olmak üzere üç ana dalı vardır (Resim
2). Maksiller ve oftalmik dallar sadece sensoryal
lifler taşırken, mandibüler sinirin motor lifleri de
vardır.
Üç ana dal foramen ovaleden çıkarken topografik bir özellik taşır. En lateralde mandibüler, orta kısımda maksiller ve en medialde oftalmik dal yer alır.
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retrogasseriyen gliserol enjeksiyonu 1981’de Hakanson, perkütan balon kompresyonu 1983’te
Mullan ve Lichtor tarafından uygulanmıştır.

Anatomi
Trigeminal sinir, kranyal sinirlerin en büyüğüdür.
Oral mukoza, ön ve arka kranyal fossa, diş kökleri ve etrafındaki gingiva ve periodontal membranın innervasyonunu sağlar.
Gasser ganglionu, Meckel kavernasında temporal kemiğin petröz kısmı üzerinde yer alır. Medialde kavernöz sinüs, superiorda beynin temporal lobunun alt yüzeyi ve posteriorda beyin
sapıyla çevrilidir.
Foramen ovale kafa tabanında bulunan foramenlerden en iyi görüntülenebilenidir. (Resim 1).

Resim 2: Trigeminal sinirin dalları

Bu topografik dağılım özellikle radyofrekans termokoagülasyon uygularken elektrodun
yerleştirilmesinde önem taşır. Hastada sadece
mandibüler dal tutulmuşsa foramen ovalenin
en lateralinden, maksiller dal tutulmuşsa orta
kısımdan, oftalmik dal tutulmuşsa en medialden
girilir.
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Endikasyonlar
1. Esansiyel trigeminal nevralji
2. Sekonder trigeminal nevralji: Multipl skleroz
ya da kansere bağlı ağrılar (Resim 3, Resim
4).
3. Medikal tedavinin yetersiz kalması: Trigeminal nevralji tedavisinin algoritmasında birinci aşama medikal tedavidir. Burada standart

Resim 3: Multipl skleroz

ilaç karbamazepindir. Karbamazepin dozu
1200-1600 mg’a kadar yükseltilebilir. Bu
doza rağmen ağrının geçmemesi veya daha
düşük dozlarda yan etkilerin görülmesi halinde perkütan girişimler düşünülür.
4. Hastanın 50 yaş üzerinde olması: Genç hastalarda öncelikle cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Hasta cerrahiyi kabul etmezse perkütan
girişimler düşünülür.

Resim 4: Arka çukur tümörü

Kontrendikasyonlar

Hastanın hazırlanması

1. Uygulama bölgesinde enfeksiyon veya sepsis
2. Koagülopati
3. Aşırı yüksek tansiyon
4. Major depresyon ve diğer psikopatolojiler

Girişim öncesinde mutlaka kranyal MRI incelemesi yapılmalıdır. Aynı hastada birkaç yıl sonra
yeniden girişim gerekirse yeni bir MRI istenmelidir.

TRIGEMINAL NEVRALJIDE
UYGULANAN PERKÜTAN
GIRIŞIMLER
1.
2.
3.
4.

Radyofrekans termokoagülasyon
Perkütan balon kompresyon
Retrogasseriyen gliserol injeksiyonu
Alkol ve fenol enjeksiyonu (kanserli hastalarda)

Trigeminal nevraljili hastaların önemli bir bölümünde hipertansiyon görülür. Girişim öncesinde hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır.
Girişim öncesinde hastaya yöntemin tüm
aşamaları, yan etkileri ve komplikasyonları ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.
Radyofrekans termokoagülasyon uygulanacaksa girişim sonrasında, tutulan sinirin dağılım
bölgesinde kalıcı hipoestezi meydana geleceği
belirtilmelidir.
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Oftalmik sinire radyofrekans termokoagülasyon uygulanacaksa, hastaya girişim sonrasında,
sokağa çıkarken gözlük kullanması ve her gün
korneanın kurumasına karşı yapay gözyaşı kullanması gerekliliği önceden söylenmelidir.
Hastalar mutlaka psikolojik yönden değerlendirilmelidir. Hastanın psikolojik durumundan
kuşku duyuluyorsa önce uzun etkili bupivakain
gibi bir lokal anestezikle prognostik blok uygulanmalıdır. Böylece hasta girişim sonrası duyu
kaybının nasıl olacağını görmüş olur. Yöntemlerin bir süre etkili olacağı, ağrının yeniden başlayacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Teknik
Anestezi ve sedasyon
Anestezi ve sedasyon, uygulanacak tekniğe
göre değişir. Eğer hastaya lokal anestezik, gliserol verilecekse nörolitik blokta ve balon kompresyonunda anestezi veya derin sedasyon uygulanmalıdır.
Radyofrekans termokoagülasyon uygulanacaksa tutulan dalın ayırdedilebilmesi için hastanın sorulan sorulara yanıt verebilecek düzeyde
uyanık olması gerekir.
Tüm girişimlerde 1912’de Haertel tarafından
tanımlanan transoval teknik kullanılır (Resim 5).

Resim 5: Foramen ovalenin anatomisi

Girişim dört aşamada gerçekleştirilir:
A. Foramen ovalenin görüntülenmesi
B. Foramen ovaleden geçilmesi
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C. Test stimülasyonu
D. Radyofrekans termokoagülasyon, retrogasserian gliserol enjeksiyonu veya balon kompresyon
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A. Foramen ovalenin görüntülenmesi

Resim 6: Trigeminal sinire giriş yeri
Giriş yeri komisüra labialisin 2-3 cm lateralidir. Resim 6,Resim 7

Foramen ovalenin görüntüsü eğer bu noktaya denk gelmiyorsa, daha iyi görüntü sağlayabilmek için C koluyla oynamak gerekir. İğnenin
yönü genellikle yandan bakıldığında zigomatik
arkusun ortasına, önden bakıldığında pupillanın
ortasına doğrudur (Resim 7 ).

B.Foramen ovalenin geçilmesi
Foramen ovale görüntülendikten sonra iğne,
C kolunun eksenine paralel olarak yerleştirilir ve
“tunneled vision” biçiminde foramene doğru
yönlendirilir (Resim 8).

Resim 8: C kolunun ekseniyle iğnenin ekseninin paralel olmalıdır (tunnelled vision)

Resim 9: A: C kolu, oblik pozisyonda, iğnenin foramen ovale içinde “tunneled vision” görünümü, B: Lateral pozisyonda
iğnenin görünümü
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Foramen ovaleye girerken C kolu mutlaka lateral pozisyonda olmalıdır. Aksi taktirde iğne beyin sapına doğru ilerletilir (Resim 9).

İğnenin derinliği petröz kemikle klivusun kesişme noktasını geçmemelidir (Resim 10).

Resim 10: İğnenin derinliği, petröz kemikle klivusun kesişme noktasını geçmeyecek şekilde ayarlanır.

C.Test stimülasyonu
Test stimülasyonunun amacı elektrodun foramen ovaleden geçtiği ve ganglionun içinde olduğunun doğrulanmasıdır.
Önce 2 Hz, 0.1-1.5 V motor stimülasyon verilir. trigeminal sinirin mandibüler dalının motor
lifleri vardır. Motor stimülasyonda çene kaslarında kontraksiyon görülür.
İkinci aşama trigeminal sinirin tutulan dalının
saptanmasıdır. Bu amaçla hastanın sorulara yanıt verecek kadar uyanık olması gerekir. 50-100
Hz arası 0,1-1.5 V aralığında sensoryal stimülasyon sırasında genellikle 0,5 V düzeyinde hasta tutulan trigeminal dalında parestezi algılar.
Elektrodun yeri belirlendikten sonra aspirasyonla kan ya da serebrospinal sıvı gelip gelmediği
kontrol edilir.
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RADYOFREKANS
TERMOKOAGÜLASYONİ
RETROGASSERİAN GLİSEROL
ENJEKSİYONU VE BALON
KOMPRESYON
RADYOFREKANS
TERMOKOGÜLASYON
Elektrod yerleştirilip yeri doğrulandıktan sonra radyofrekans termokoagülasyona geçilir. İlk
önce 70 0C, 60 saniye termokoagülasyon uygulanır.

PULSED RF UYGULAMASI
Trigeminal nevraljide pulsed RF uygulanmışsa da
yeterli sonuç alınamamıştır. Bu nedenle trigeminal nevraljinin tedavisinde konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyon tercih edilmelidir.
Pulsed rf ile ilgili randomize kontrollu çalışmamız aşağıda sunulmuştur.
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RETROGASSERIEN GLISEROL
ENJEKSIYONU
Yukarıda anlatılan teknikle foramen ovaleden
içeri girilir.
Serebrospinal sıvı geldikten sonra hasta yarı
oturur pozisyonda, boyun fleksiyon durumuna
getirilir. 0.1-0.5 cc kontrast madde (iohexol) ve

gliserol verilir. Kontrast madde Meckel kavitesini
doldurmalıdır. Kavite dışına yayılırsa iğneye yeniden pozisyon verilmelidir. Kavite görüntülendikten sonra verilen kontrast madde damla damla
geriye alınır. Geriye alınma serebrospinal sıvı
akışından daha yavaştır. Verilen maddenin kendi
kendine akması beklenir, aspire edilmemelidir
(Resim 11).

Resim 11: Gliserol verilir.

Kontrast madde geriye alındıktan sonra 0.5
cc gliserol enjekte edilir ve iğne çekilir. Hastanın
aynı pozisyonda iki saat süreyle kalması gerekir.
Hastalarda retrogasserien gliserol enjeksiyo-

nundan sonra şiddetli başağrısı görülebilir. Bu
başağrısı birkaç gün sürebilir. Gliserolün beyin
sapına yayılması ya da dura irritasyonuna bağlı
olarak bulantı ve kusma görülebilir. Bulantı ve
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kusma bir haftadan uzun sürebilir.Etkisi hemen
başlamayabilir. Bloğun etkili olup olmadığının
anlaşılması için bir-iki hafta beklenmelidir.

PERKÜTAN BALON
KOMPRESYONU

Hastanın pozisyonu aynıdır. Foramen ovale
görüntülendikten sonra iğne foramen ovalenin
ortasına gelecek biçimde ilerletilir. İğne kalın
olduğundan foramen ovaleden içeri girilmemelidir. Lateral pozisyonda iğne foramen ovalenin
girişinde bırakılmalıdır.

14 G iğne ve Fogarty kateteri kullanılır (Resim
12).

Resim 12: Perkütan balon kompresyon

Daha sonra 4 F Fogarty kateteri iğnenin içerisinden geçirilerek foramen ovaleye girilir. Fogarty kateterinin ucu foramen ovaleden geçer
geçmez durulur. Fogarty kateterinden 1 cc kontrast madde verilerek kateterin ucundaki balon
şişirilir. Balonun armuta benzer bir şekil alması
beklenir. Bu görüntü floroskopide hem lateral
hem de AP pozisyonda teyit edilir.Balon 60 saniye - 6 dakika arasında şişili olarak tutulur. Daha
sonra Fogarty balonu içindeki kontrast madde
aspire edilerek balon indirilir ve kateter iğne ile
birlikte geriye çekilir.

Komplikasyonlar
1. Hipoestezi, dizestezi: Hipoestezi ve dizestezi
radyofrekans termokoagülasyondan sonra
bir sonuç olarak ortaya çıkar. Balon kompresyonu ve gliserol enjeksiyonunda daha az
görülür.
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2. Anesteziya doloroza: Radyofrekans termokoagülasyonun en önemli komplikasyonlarından birisidir. Hastalar önceden bu konuda
mutlaka uyarılmalıdır. Anesteziya doloroza,
ilgili yüz bölgesinde duyu kaybına rağmen
dizestezi, yanıcı ağrı ve allodini olmasıdır.
Geçmişte daha yüksek ısılarda radyofrekans
termokoagülasyon uygulanırken sık görülmesine rağmen günümüzde 60-700 C’ nin
üzerine çıkılmadığından sıklığı azalmıştır.
Anesteziya dolorozanın tedavisinde trisiklik
antidepresanlar, gabapentin gibi ilaçlar kullanılabilir.
3. Nörolojik keratit: Nörolojik keratit özellikle
oftalmik dala yönelik girişimler sonrası görülebilir. Hastanın mutlaka önceden uyarılması
ve uygulamadan sonra yapay gözyaşı kullanması, dışarıda gözlük takması gerekir.
4. Retrobulber hematom: İğnenin foramen ovale yerine infraorbital fissüre yönlendirilmesi
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sonucu gelişebilir. Submental görüntüleme
yerine sadece lateral görüntülemeyle girişim
uygulandığında görülür. Rertobulber hematomda hastanın gözü dışarıya doğru itilir. Göz
üzerine hemen soğuk kompresyon uygulanmalıdır.
5. Yüzde hematom: İğnenin geçiş yolu üzerindeki bir damarın hasarıyla gelişir. Her hastada iğne çekildikten sonra mutlaka soğuk
kompresyon uygulanmalıdır.
6. Motor güçsüzlük: Motor güçsüzlük özellikle
mandibüler dala yönelik radyofrekans termokoagülasyonda ve balon kompresyonundan sonra görülür. Çiğneme güçlüğü vardır,
genellikle geçicidir.
7. Karotis arterinin ponksiyonu: Karotis arterinin ponksiyonu yine sadece lateral görüntüleme kullanılan girişimlerde iğnenin foramen
jugulareye girmesine bağlıdır. Bu nedenle
iğne mutlaka submental görüntülemeyle foramen ovale görüldükten sonra ilerletilmelidir.
8. Diplopi: Diplopi hem radyofrekans termokoagülasyon, hem gliserol enjeksiyonu sonucu
gelişebilir ve genellikle geçicidir. Hasta her bir
gözü ile tek tek baktığında normal görür. Aynı
anda her iki gözü ile baktığında çift görür.
9. Menenjit: Enfeksiyon ve buna bağlı menenjit
çok seyrek görülmekle birlikte gözardı edilmemelidir. Bu nedenle asepsi-antisepsi kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekir.
10.Kafa tabanında farklı bir foramenden girerek
diğer bir kranyal sinirin hasar görmesi: Sadece lateral görüntüleme kullanıldığında ortaya
çıkar.

PERKÜTAN YÖNTEMLERIN
KARŞILAŞTIRILMASI
En sık kullanılan yöntemler radyofrekans termokoagülasyon, retrogasserien gliserol enjeksiyonu, balon kompresyonudur. Her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Radyofrekans termokoagülasyon bu yöntemlerden en etkilisidir. Deneyimli ellerde güvenlidir. Morbidite minimaldir ve mortalite yok denecek kadar azdır. Ancak radyofrekans cihazı ve
kitlerini gerektirir. Başlangıç maliyeti diğerlerine
göre biraz daha yüksektir.
Radyofrekans termokoagülasyonun en
önemli dezavantajı ve komplikasyonu anesteziya
dolorozadır. Geçmişte daha yüksek ısılarda görülme sıklığı % 5 kadarken ısının 700 C’ye düşürülmesiyle bu oran %1-2’lere kadar düşmüştür.
Radyofrekans termokoagülasyon uygulanan
hastalarda bu girişim etkili olsa bile analjezinin
belirli bir süre devam edeceği, daha sonra ağrının yeniden başlayacağı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Retrogasserien gliserol enjeksiyonu araç ve
gereç gerektirmeyen ve kolaylıkla uygulanabilecek bir girişimdir. Ancak başarı oranı radyofrekans termokoagülasyona göre daha düşüktür.
Etkisi daha geç başlar. Teknik başarısızlık oranı
oldukça yüksektir. Etki süresi diğerlerine göre
daha kısadır. Parestezi ve dizestezi gelişebilir.
Retrogasserien gliserol enjeksiyonunun diğer
önemli bir dezavantajı enjekte edilen gliserolün
beyin sapına yayılabilmesidir. Bu taktirde hastada birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayan
bulantı ve kusma ortaya çıkabilir.
Balon kompresyonu diğer işlemleri reddeden
hastalarda uygulanabilir. Hipoestezi radyofrekansa göre daha azdır. Trigeminal sinirin tek veya
daha fazla dalına odaklanılmadığı için hastanın
kooperasyonu gerekli değildir. Girişimden korkan hastalarda ağır sedasyon altında uygulanabilir. Uygulanması kolaydır ve herhangi bir araç
gerektirmez. Ancak kullanılan iğne 14 G olup çok
kalındır. Bu nedenle iğne foramen ovalenin ağzına kadar ilerletilir, sadece Fogarty kateteri foramen ovaleden içeri geçer. Bu hastalarda belirgin
masseter kası güçsüzlüğü ortaya çıkmaktadır.

675

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Tablo 1,2,ve 3 te 1991-2017 arası trigeminal nevralji ile ilgili girişimler ve sonuçları verilmiştir.

Tablo 1 ,tablo 2,tablo 3

Resim 13: Supraorbital sinir bloğu
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Resim 14: Infraorbital sinir bloğu
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TRIGEMINAL SINIRIN PERIFERIK
DALLARININ BLOĞU
Supraorbital sinir bloğu
Supraorbital sinir, oftalmik sinirin supraorbital
foramenden çıkan uç dalıdır.
Hasta sırtüstü yatırılır. Palpasyonla supraorbital çıkıntı bulunur. 25 G iğneyle önce dik girilir,
daha sonra 150 açıyla mediale dönülür. İğneyle
supraorbital foramene girilmemeli, kenarında kalınmalıdır 1 cc saf gliserol veya % 6 fenol verilir.Yu-

Resim 15: Aurikülotemporal blok

muşak doku çok gevşektir, hematom gelişmemesi
için blok sonrası basınç uygulanır. (Resim 13).

İnfraorbital sinir bloğu
İnfraorbital sinir, maksiller sinirin infraorbital foramenden çıkan uç dalıdır.Hasta sırtüstü yatırılır.
İnfraorbital çıkıntı palpasyonla bulunur. 25 G iğneyüzeye 150 açıyla ilerletilir. Foramene girilmemeli, kenarında kalınmalıdır Foramenden içeri
yüksek hacimde ilaç verilirse kompresyon nöropatisi gelişir.1 cc saf gliserol veya %6 fenol verilir.
Yumuşak doku çok gevşek olduğu için hematom
gelişmemesi için basınç uygulanır (Resim 14).

Resim 16: Mental blok

Aurikülotemporal sinir bloğu

Mental blok

Aurikotemporal sinir, mandibüler sinirin uç dalıdır. Temporomandibüler eklemin, eksternal auditor meatus ve kulak memesinin innervasyonunu
sağlar.Hasta sırtüstü yatırılır. Başı aksi yöne çevrilir. Zigomanın hemen üzerinde temporal arter
palpe edilir.İğneyle dik olarak girilir, periosta kadar ilerlenir ve o bölgeye infiltrasyon bloğu uygulanır. Bir cc lokal anestezik, gliserol veya fenol
verilir Sinir, temporal artere çok yakın olduğu için
blok sırasında iğnenin fazla oynatılmaması, mutlaka aspirasyon testi yapılması gerekir (Resim 15).

Mental ve insizör sinirler, inferior alveoler sinirin terminal dallarıdır. Mental sinir, mental foramende; insizör sinir, mental kanalda bloke edilir. Mental foramen erişkinlerde alt biküspitler
arasından mandibülanın alt kenarına dik olarak
çizilen çizginin orta noktasında bulunur. Çocuklarda biraz daha aşağıda kalır. İğneyle 450 derece
açıyla aşağı, ileri ve içe doğru girilir. İğne mental
foramenden içeri ilerletilmemeli, kenarında kalmalıdır. Aksi taktirde verilen ajanın hacmine bağlı olarak kompresyon nöropatisi gelişir.1 cc lokal
anestezik, gliserol veya fenol verilir ( Resim 16).
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Komplikasyonlar
1. Hematom: Trigeminal sinirin uç dallarının bulunduğu bölgelerde yumuşak doku gevşektir.
Bu nedenle enjeksiyon sonrasında sıklıkla
hematom gelişir. Hematom gelişmemesi için
enjeksiyondan hemen sonra bölgeye basınç
ve buz tedavisi uygulanır. Supraorbital ve infraorbital bloklardan sonra hematoma bağlı
olarak göz kapağında ödem gelişebilir, göz
kapanabilir.
2. Kompresyon nöropatisi: Trigeminal sinirin
uç dallarının çıktığı foramenlerin hacmi çok
küçüktür. Bu nedenle foramenden içeriye
verilecek az miktardaki bir solüsyon bile foramenin içerisindeki sinirde kompresyona ve
buna bağlı olarak nöropatiye yol açabilir. Bu
nöropati sonucunda kalıcı parestezi ve yanma tarzında ağrı ortaya çıkar. Önlem olarak
foramenden içeri girilmemeli, foramenin hemen dışında kalınmalıdır.
3. Kalıcı parestezi: Nörolitik solüsyon kullanılmışsa innervasyon bölgesinde kalıcı parestezi
gelişebilir.

Resim 1: Sfenopalatin ganglionun

Ganglionda sensoryal, motor ve otonom lifler bulunur. Sensoryal lifler maksiller sinirden
çıkarak sfenopalatin gangliona gelir ve nazal mukoza, yumuşak damak ve farenksin bir kısmına
dal verir. Motor liflerin de benzer biçimde taşındığı düşünülmektedir.
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4. Anesteziya doloroza: Trigeminal sinirin ve
dallarının bloğu sırasında nörolitik ajan veya
radyofrekans termokoagülasyon uygulanması halinde her zaman anesteziya doloroza riski vardır.

SFENOPALATIN GANGLION
BLOĞU
Anatomi
Sfenopalatin ganglion pterigopalatin çukurda
yer alır. Önünde maksiller sinüsün arka duvarı,
arkasında pterigoid çıkıntının posterior medial
yüzü, medialde palatin çukurun dikey yüzü, üstte sfenoid sinüs bulunur. Bir cm genişliğinde ve
2 cm yüksekliğindedir. Burnun orta konkasının
arkasında ve lateral nazal mukozanın sadece bir
kaç mm dışındadır. Maksiller sinir de aynı çukurda superolateral bölgede bulunur.
Sfenopalatin ganglionun maksiller sinir, Vidian siniri, büyük ve küçük palatinal sinirlerle bağlantısı vardır (Resim 1, Resim 2).

Resim 2: Sfenopalatin ganglionun diğer pterigopalatin
çukurdaki yerleşimi sinirlerle ilişkisi

Sfenopalatin ganglionun otonom innervasyonu daha karmaşıktır. Sempatik bölümü üst
torasik spinal korddan çıkan preganglionik liflerle başlar, beyaz rami komünikanları oluşturur,
sempatik gangliondan geçerek postganglionik
liflerle sinaps yapar. Postganglionik lifler karotis
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sinirleriyle birleşerek derin petrozal ve Vidian
sinirine ulaşır. Postganglionik sempatik lifler sfenopalatin gangliondan geçerek tükürük bezleri,
nazal ve palatinal mukozaya ulaşır.
Parasempatik bölümün preganglionik lifleri superior salivator çekirdekten çıkar, bir kısmı
fasyal sinire ulaşır ve majör petroz sinirini oluşturur. Majör petroz sinir, derin petroz sinirle birleşerek Vidian siniri oluşturur. Vidian siniri de
sfenopalatin ganglionda sonlanır.
Ganglion içinde preganglionik lifler postganglionik hücrelerle sinaps yaparak nazal mukozaya, bir
dal da maksiller sinirle birlikte tükürük bezine gider.

Endikasyonlar
1. Sfenopalatin nevralji
2. Trigeminal nevralji: Gasser ganglion bloğuna
ek olarak
3. Başağrıları
a. Küme başağrısı
b. Migren
4. Postherpetik nevralji
5. Atipik fasyal nevralji

Resim 3: C kolu lateral pozisyona getirilir.

Lateral görüntülemede pterigopalatin fossa ya da pterigomaksiller yarık maksiller sinüsün posterior yüzünün hemen arkasında ters
dönmüş ince uzun bir vazo şeklinde görülür.
Bu vazonun tam görüntülenebilmesi için C kolu
kranyal veya kaudale yönlendirilir (Resim 4). Bu

Kontrendikasyonlar
1.
2.
3.
4.

Uygulama bölgesinde enfeksiyon veya sepsis
Koagülopatiler
Aşırı hipertansiyon
Major depresyon ve diğer psikopatolojiler

Teknik
1.
2.
3.
4.
5.

Girişim dört aşamada gerçekleştirilir.
Hastaya pozisyon verilmesi
Pterigopalatin fossanın görüntülenmesi
Ganglionun stimülasyonu
Sinir bloğu veya radyofrekans termokoagülasyon

C kolu lateral pozisyona getirilir. Lateral pozisyonda zigomatik arkın alt kenarı, mandibüler
çentik, nazal ala ve mandibula açıları görülmelidir. Bunun yanı sıra hedefin tayin edilebilmesi
için ramus mandibula, pitiüter çukur, anterior
klinioid çıkıntı, klivus ve orbita görüntülenmelidir. C kolu lateral görüntülemede her iki mandibula açısı birbiri üzerine tam gelecek şekilde
ayarlanmalıdır (Resim 3).

Resim 4: Ters vazo görüntüsü

noktadan 10 cm, 22 G iğne veya elektrodla, medial, sefalad ve hafif posteriora, vazonun superior kısmına, pterigopalatin fossaya ulaşılır. İğne
pterigopalatin fossaya ulaştığında hasta keskin
bir ağrı duyar (Resim 5 a,b).
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Resim 5 a,b; AP ve lateralde elektrodun pozisyonu

Ganglionun stimülasyonu:
a. Eğer sadece lokal anestezik ve steroid verilecekse stimülasyona gerek yoktur. Radyofrekans termokoagülasyon uygulanacaksa stimülasyon gereklidir.
b. 50 Hz’de 0.5-0.7 V arasında burun kökünde parestezi alınmalıdır. Parestezi üst dişlerdey-

se elektrod trigeminal sinirin maksiller dalına
yakındır. Elektrodun ucu kaudale yönlendirilir.
Parestezi sert damaktaysa elektrodun ucu
major ve minor palatinal sinirlere yakındır. Sert
damakta parestezi alınır. Elektrodun ucu anterior ve lateraldedir, posterior ve mediale yönlendirilmesi gerekir (Tablo 1).

Tablo-1: Stimülasyon sırasında elektrodun yerinin doğrulanması
Parestezinin yeri
Üst diş ve dişeti

Uyarılan sinirler
Maksiller dallar

Elektrodun ucu
Superolateral

Sert damak

Palatinal major ve minor sinirler

Anterolateral, kaudal

Burun kökü

Ganglion efferentleri, posterolateral İğnenin yeri doğru
nazal sinir

Sinir bloğu veya radyofrekans termokoagülasyon;Bölgeye steroidli veya steroidsiz 1-2 cc
lokal anestezik verilir. Steroid partikülsüz olmalıdır.Radyofrekans termokoagülasyon iki türlü uygulanabilir: konvansiyonel veya pulsed RF.Konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyon 700
,60 saniye, bir veya iki kez uygulanabilir. Pulsed
RF 420 C 120 saniye uygulanır. Birkaç kez tekrarlanabilir.
Hipoestezi veya paresteziye yol açmadığı için
genellikle pulsed RF kullanılmaktadır.
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Yapılması gereken
İğneyi kaudal ve mediale
yönlendir
İğneyi posteromedial ve
sefalada yönlendir

Anterior veya nazal yol
Orta konkanın posterior çıkıntısına bir aplikatör
aracılığıyla % 4 kokainle topikal anestezi uygulanır. On cm, 22 G iğne ile orta konkanın posterior ucundan girilir. İğne yukarıya, arkaya ve
dışa doğru kemikle temas edene kadar ilerletilir.
Biraz zorlayınca bu kemik duvar kırılır ve pterigopalatin fossaya ulaşılır. Gangliona varıldığı zaman hasta gözünden kulağına, oksipitten omuza
kadar yayılan bir ağrı hisseder.
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Komplikasyonlar
1. Burun kanaması: İğne veya elektrod ala naziye ulaştığı zaman daha fazla ilerletilmemelidir. Ala nazi yumuşak bir dokudur ve iğne
kolaylıkla burun boşluğuna girer ve burun
kanar.
2. Yanakta hematom: İğnenin giriş yerinden
sfenopalatin gangliona kadar ulaşan yol üzerindeki damarların ponksiyonu halinde yanakta hematom gelişir. İğne çekilir çekilmez
yanağa buz uygulanmalıdır.
3. Maksiller sinir hasarı: İğne superolaterale
yönelirse maksiller sinire yaklaşır. Bu sensoryal stimülasyonla saptanabilir. Sensoryal
stimülasyon uygulamadan lokal anestezik
veya nörolitik solüsyon verilirse ya da konvansiyonel radyofrekans uygulanırsa kalıcı
parestezi gelişir.
4. Major ve minor palatinal sinir hasarı: Aynı
biçimde major veya minor palatinal sinire
rast geldiği taktirde bu sinirlerde hasar meydana gelebilir.
5. Maksiller artere enjeksiyon: Her enjeksiyon
öncesinde mutlaka aspirasyon uygulanmalıdır. Maksiller artere verilen lokal anestezik
konvülsiyona yol açar.
6. Radyofrekans termokoagülasyon sırasında
refleks bradikardi: Radyofrekans termokoagülasyon sırasında bradikardi gelişebilir. İşlem durdurulunca bradikardi geçer.
7. Hipoestezi: Konvansiyonel radyofrekans
termokoagülasyona bağlı olarak maksilla ve
posterior farenkste hipoestezi gelişebilir.

8. Diplopi: Lokal anesteğin yayılmasına bağlı
olarak geçici diplopi görülebilir.
9. Parotis bezi ponksiyonu: İğne yanlış yönlendirilirse parotis bezine girer. Bu nedenle
floroskopi altında bile önce parotis bezinin
palpasyonu yerinde olur.
10. Fasyal sinir hasarı: Çok seyrek görülmekle
birlikte fasyal sinirin trasesi iğnenin giriş yerine denk gelirse fasyal sinir hasarı görülebilir.
11. Enfeksiyon: Enfeksiyon her girişimde olduğu
sıklıkta ortaya çıkabilir.

GLOSSOFARINGEAL BLOK
Anatomi
Glossofaringeal sinir, hem motor hem sensoryal
liflere sahiptir. Motor lifler stilofaringeus kasını,
sensoryal lifler dilin üçte bir arkasının mukazasını, tonsilla palatina farenks ve ağzın arka tarafının mukozasını innerve eder.
Glossofaringeal sinir foramen jugulareden
dışarı çıkar (Resim 1). Komşuları vagus siniri, aksesuar sinir ve internal juguler vendir. Her üç sinir, internal juguler ven ve internal karotis arter
arasındaki çentikte yer alır Bu nedenle glossofaringeal sinir bloğu sırasında bu yapılara zarar
verilmemesi için çok dikkat edilmelidir.Glossofaringeal sinir stiloid çıkıntının hemen arkasında
yer alır.
Glossofaringeal nevraljili hastada ağrı, trigeminal nevraljiden farklı olarak yutkunma sırasında artar.
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Resim-1: Glossofaringeal sinirin anatomisi

Endikasyonlar
1. Prognostik amaçla: Nörodestrüktif yöntemlerden önce lokal anestezikle
2. Glossofaringeal nevralji
3. Glossofaringeal siniri tutan kanser ağrıları

Kontrendikasyonlar
1.Lokal veya sistemik enfeksiyon
2.Koagülopati
3.Disülfiram tedavisinde olan alkolikler

4.Belirgin davranışsal bozukluklar (major depresyon ve psikopatolojiler)

Teknik
Hasta sırtüstü yatırılır ve başı yana çevrilir. Mastoid çıkıntıyla mandibula açısı arasında düz bir
çizgi çekilir. Stiloid çıkıntı bu çizginin tam orta
noktasına denk gelir. Bölge asepsi, antisepsi kurallarına göre temizlenir.Floroskopiyle lateral ve
oblik eksende stiloid çıkıntı görüntülenmeye çalışılır (Resim 2a,b,c).

Resim-2 a,b,c: Glossofaringeal blok

İğneyle ciltten dik olarak girilir ve stiloid çıkıntıya temas sağlanır. İğne derinliği ciltten itibaren 3 cm’den fazla olmamalıdır. Stiloid çıkıntıya
temas edildiği zaman, çıkıntı üzerinde iğne pos682

teriora doğru kaydırılır. Çıkıntıyla temas kaybolur kaybolmaz, aspirasyon yapılır. Kan veya serebrospinal sıvı gelmemelidir (Resim 6, Resim 7,
Resim 8).Bu noktaya aspirasyondan sonra 1 cc
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gliserol içinde % 6 fenol, saf gliserol veya 1 cc
lokal anestezik ve partikülsüz steroid verilir.

Komplikasyonlar
a. İntravasküler enjeksiyon
b. Komşu sinirlerde hasar
olarak iki başlık altında incelenebilir.

a. İntravasküler enjeksiyon
Karotis arterinin ponksiyonu: Çok yakın komşuluğu nedeniyle karotis arterinin ponksiyonu
sonrası arter içine lokal anestezik verilirse lokal anesteziğe karşı sistemik toksisite gelişir. Bu
nedenle enjeksiyon mutlaka uzatmalı iğnelerle,
sürekli canlı görüntülemeyle radyoopak madde
verildikten sonra yapılmalıdır. Karotis arterine
nörolitik solüsyon verilirse ani vazospazm gelişebilir.
İnternal juguler ven ponksiyonu: Aynı biçimde internal juguler ven ponksiyonu olasıdır. İnternal juguler ven ponksiyonu sonrası bölgede
hematom gelişebilir.
Hematom: İnternal juguler venin veya karotis
arterinin ponksiyonuna bağlı olarak bölgede hematom gelişebilir.

b. Sinir hasarı
Glossofaringeal sinir: Glossofaringeal sinirin motor dalının hasarı sonucunu stilofaringeus kasının parezisine bağlı olarak hastada yutma güçlüğü gelişebilir.
Vagus ve aksesuar sinirler: Vagus ve aksesuar
sinirlerin hasarıyla larenkste hemi anestezi, aynı
taraf trapez ve sternokleidomastoid kaslarında

paralizi gelişebilir. Vagus bloğuna bağlı olarak
aynı taraf vokal kordda paralizi ve refleks taşikardi gelişebilir.
Hipoglossal sinir: Hipoglossal ve spinal aksesuar sinirler bloke edilirse dil kaslarında parezi
görülebilir.
Kalıcı parestezi, dizestezi: Nörolitik blok sonrasında hastada değişik şiddette parestezi, dizestezi, yanma ve çekilme hissi görülür.
Anesteziya doloroza: Oluşabilecek en önemli komplikasyondur. Bölgede çok şiddetli yanma
hissi algılanır. Hasta yutkunurken zorlanır. Genellikle gerilemez.

OKSIPITAL MAJOR VE MINOR
SINIRI BLOKLARI
Anatomi
Oksipital major siniri C2 segmental sinirin dorsal
primer ramusundan ve daha az miktarda C3 servikal sinirinden dal alır.
Oksipital minor siniri ise ikinci ve üçüncü servikal sinirlerin ventral primer ramusundan dal
alır. C2 dorsal ramusu inferolateral yönde C2-C3
faset eklemin orta noktasına yönelir. C2 dorsal
ramusun en büyük dalı oksipital major sinirini yapan median daldır. Oksipital sinir, C2 arka
kökünden çıkıp oblik kapitis inferior kasının altından geçerek semispinalis ve trapez kaslarının
arasından oksipital bölgeye, superior nuka çizgisi hizasında ciltaltı dokusuna ulaşır. Daha sonra
superior nukal çizgi hizasında oksipital arterle
birlikte yüzeye çıkar (Resim 1).
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Resim 1: Oksipital major ve oksipital minor sinirleri

Kafatasının arka kısmını verteksin anterioruna kadar innerve eder.
Oksipital minor siniri, sternokleidomastoid
kasın arka kenarından geçerek kafatasının arka
kısmını ve kulağa kadar olan deriyi innerve eder.

Endikasyonlar
1.
2.
3.
4.
5.

Oksipital nevraljinin tanısı
Oksipital nevraljinin tedavisi
Bölgenin kanser ağrıları
Kas kasılmasına bağlı başağrıları
Servikojenik başağrıları

Kontrendikasyonlar
1.
2.
3.
4.

Lokal ve sistemik enfeksiyon
Koagülopati
Bölgede metastaz bulunması
Davranış bozuklukları ve diğer psikiyatrik bozukluklar

Teknik
Oksipital major siniri bloğu için anatomik noktalar; mastoid çıkıntı, eksternal protuberans, superior nukal çizgi, oksipital arter, sternokleidomastoid kasın medial kenarıdır (Resim 2).

Resim 2: Oksipital blok için önemli işaret noktalarından olan oksipital protuberans ve mastoid çıkıntının anatomik yeri.
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Bu noktalardan hayali bir çizgi çizilir, oksipital arter genellikle superior nukal çizgi üzerinde,
oksipital protuberanstan 1/3 uzaklıkta bulunur.
Oksipital minor siniriyse yine superior nukal çizgi üzerinde oksipital protuberanstan 2/3 mesafede bulunur.
Önce oksipital arter palpe edilir ve iğneyle
superior nukal çizgi üzerinden dik olarak girilir.
Sinir, genellikle oksipital arterin medialinde kalır.
Ancak anatomik değişikliklere bağlı olarak arterin lateralinde de bulunabilir.
İğne, hasta parestezi hissedene kadar ilerletilir. Parestezi alındıktan sonra 2 mm geri çekilir ve
aspirasyon testinden sonra bölgeye 2-5 cc lokal
anestezik verilir.
Parestezi elde edilemese bile girişime devam
edilir ve bölgeye yelpaze şeklinde lokal anestezik
verilir.
Özellikle oksipital nevralji tanısında bu yöntem çok yararlıdır. Ancak diagnostik blok uygulanacaksa bölgedeki tetik noktalarla karışmaması
için 1-2 cc’ den fazla lokal anestezik verilmemelidir.
Oksipital minor siniri bloğu için sternokleidomastoid kasın mastoid çıkıntıya bağlantı noktası
seçilir. İğne sefalad ve mediale doğru kemikle
temas sağlanana kadar ilerletilir, 2 mm geri çekilir ve aspirasyondan sonra 5 cc lokal anestezik
verilir. Bloğun etkisini uzatmak için depo steroid
eklenebilir.
Kanserli hastalar dışında nörolitik blok uygulanmamalıdır. Nörolitik ajan olarak 2 cc’yi geçmeyecek şekilde %6 fenol kullanılır.

Oksipital sinirin radyofrekans
termokoagülasyonu
Son zamanlarda konvansiyonel radyofrekans
termokoagülasyon yerine pulsed RF kullanılmaktadır.
Beş cm, 5 mm aktif uçlu elektrodla yukarıda
tarif edildiği şekilde sinire ulaşılır. 50 Hz 0.5 V
stimülasyonla parestezi araştırılır. Parestezi elde

edildiği zaman 420 ,120 saniye pulsed RF uygulanır. Üç kez,120 saniye tekrarlanır.

Komplikasyonlar
1. Hematom: Kafa derisi damarlar bakımından
çok zengin olduğundan enjeksiyon sonrasında bölgede hematom gelişebilir. Enjeksiyondan hemen sonra bölgeye buz tatbik edilmelidir.
2. İntravasküler enjeksiyon: İntravasküler enjeksiyondan kaçınmak için mutlaka aspirasyon testi yapılmalıdır.
3. Kalıcı parestezi: Parestezi alınır alınmaz iğne
hemen geri çekilmelidir. Aksi taktirde sinir
hasarı, parestezi ve nöropati gelişebilir.
4. Foramen magnuma penetrasyon: En önemli
komplikasyon iğnenin daha derine itilerek foramen magnumdan geçilmesidir. Lokal anesteziğin foramen magnumdan verilmesi total
spinal bloğa ve solunum durmasına yol açar.
Bazı durumlarda çok derine itilmeden bile,
lokal anestezik kaslar arasından foramen
magnuma sızabilir. Bu nedenle lokal anestezik miktarı 2-3 cc’yi geçmemelidir.

C2-C3 – 3.Oksipital sinir
(TON) bloğu ve Radyofrekans
termokoagülasyon
Anatomi
C1 spinal sinirinin innervasyonu tam olarak tanımlanamamışsa da farenks ve hipofarenksin
submukozasının ve farenks kaslarının motor innervasyonunu sağlar.
C2 spinal siniri C1’in posterior halkası ve C2
laminası arasındaki kanaldan çıkar, derin servikal kasların arasından geçerek ensede oksipital
major siniri olarak ortaya çıkar.
C3 dorsal kök ganglionu daha karmaşık bir
yapıya sahiptir. C3 posterior ramusunun cilt innervasyonu daha geniştir. Diğer servikal arka
kök ganglionları gibi intervertebral foramende
yer alır.
685

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Üçüncü oksipital sinir (TON), C3 spinal sinirin
posterior primer ramusunun kalın bir dalı olup

C2-C3 faset ekleminin lateral yüzünden geçer
(Resim 3).

Resim 3: 3.oksipital sinir (TON)

C2-C3 faset eklemi sadece C3 median dalından değil,üçüncü oksipital sinirden de dal alır.
C2-C3 fasetininin innervasyonuna katkısı olduğu
için TON blokajı servikojenik ağrının tanısında
kullanılır.

Endikasyonlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servikojenik başağrısının tanısı
Oksipital nevralji
C1-C2 eklemin hiperostozu ve travmaları
Oksipital minor siniri nevraljisi
TON nevraljisi
C2-C3 faset eklem ağrıları
Boynun kırbaç (whiplash) travmasından sonra ortaya çıkan ağrılar

Kontrendikasyonlar
1. Koagülopati
2. Sistemik veya lokal enfeksiyon
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allerji
Gebelik
Hastanın yazılı onamının alınmaması
Başka nedenlere bağlı boyun ve baş ağrıları
Anatomik bozukluklar
Üst ektsremitede motor parezi veya refleks
kayıp

Teknik
Lateral pozisyonda C1 ve C2 servikal segmentleri kare biçiminde görülmelidir. Bu görüntü elde
edilemediği taktirde iğne yanlış yönlenir. C1
halkası ve C2 laminası ve spinöz çıkıntı bir yay
görüntüsü oluşturur. Bu yayın tepesini C1-C2 eklem kapsülü, tabanını ise C1 halkası ve C2 transvers çıkıntısı oluşturur. C2 spinal sinirin dorsal
dalı bu yayın ventral ve orta üçte birinin birleştiği noktadadır (Resim 4).
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Resim 4: TON bloğunda elektrodların yerleşimi

Bu noktaya 0.2-0.4 cc %1 lidokainle lokal
anestezi uygulanır . Elektrodun C kolu bir kaç
kez lateral ve AP pozisyona alınarak kontrol edildikten sonra yavaş yavaş ilerletilmelidir. Lateral
pozisyonda elektrod C2 spinal sinirinin dorsal
yüzüne yönlenmelidir. Vertebral arter ve dura
ponksiyonunu ve spinal kord yaralanmasını engellemek için iğne çok yavaş ilerletilmelidir.
50 Hz, 1 msn. sensoryal stimülasyon verilir.
0.2-0.3V’da C2 sinirinin oksipital major dağılımında parestezi elde edilmesi gerekir. Radyofrekans termokoagülasyon iki biçimde de uygulanabilir;
Konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyon 60°C, 60 saniye uygulanır.
Son zamanlarda 45 V, 2 siklüs, 120 saniye ve
42°C yi geçmeyecek şekilde pulsed RF uygulanmaktadır.
Daha sonra 2 cc, 8 mg deksametazon verilir.

Komplikasyonlar
Geçici parestezi: Konvansiyonel radyofrekans
termokoagülasyon sonrasında geçici parestezi
gelişebilir. Pulsed RF’te bu tehlike yoktur.
Geçici ataksi: Bazı hastalarda geçici ataksi gelişebilir. Bunun nedeni tam bilinmemektedir.

Kalıcı sinir hasarı: Konvansiyonel radyofrekans termokoagülasyondan sonra spinal sinirlerde kalıcı hasar gelişebilir.
Arter ponksiyonu: İntervertebral arterin
ponksiyonu olasılığı vardır.
Dura ponksiyonu: İğne faset kolonun orta
çizgisini geçtiği taktirde dura ponksiyonu riski
vardır.

SONUÇ
Başağrılarında girişimsel yöntemlerin hiçbirisi
kalıcı çözüm değildir. Trigeminal nevralji,glossofaringeal nevralji,sludur ya da sfenopalatin
nevraljisi kronik hastalıklardır ve hangi girişimsel
yöntem uygulanırsa uygulansın genellikle birkaç
yıl süre ile rahatlama sağlarlar. Tüm yöntemler
bu konuda gerekli eğitimi almış hekimler tarafından uygulanmalıdır ve hiçbirisi girişimsel yöntem eğitiminin ilk yıllarında uygulanmaz.
Hastalara tüm etkileri, olası etki süresi,yan
etki ve komplikasyonları mutlaka ayrıntılı olarak
anlatılmalı ve hastanın onamı hasta yakınının da
bulunduğu bir ortamda alınmalıdır.
Başağrılarında girişimsel yöntemler elbetteki
önemli bir yere sahiptir ancak doğru zamanda,doğru ortamda ve doğru hasta seçimiyle etkili
olurlar.
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Başağrısında
Alternatif Tedavi
Yöntemleri
Füsun Mayda DOMAÇ1
Ali Kemal ERDEMOĞLU2

TANIM VE KLİNİK
Tamamlayıcı ve /veya alternatif tıp 1970’ler sonrasında popüler hale
gelmiştir. Son yıllarda başağrısı tedavisinde alternatif tedaviler tek başına veya ilaç tedavileri ile birlikte kullanılmaktadır. Bazı alternatif tedavi
yöntemlerinin başağrısı tedavisindeki etkinliği ve tolerabilitesi ile ilgili
veriler artmakla birlikte, halen birçok yöntemin kontrollü prospektif çalışmalar ile değerlendirilmesi gereklidir.
2000 yılında ABD Başağrısı Konsorsiyumu, tıp literatürünün ve uzman konsensüsünün gözden geçirilmesine dayanarak, migren başağrısının tedavisi ve yönetimi için kanıta dayalı kılavuzlar yayınlamıştır. Bu
kılavuzlara göre aşağıdaki özelliklerden biri veya daha fazlasına sahip
olan hastalar da alternatif tedaviler faydalı olabilir:

Alternatif tedavilerin
başağrılarının tedavisindeki
yeri ve etkileri ile ilgili
eldeki veriler yetersizdir

-Nonfarmakolojik tedavide hasta tercihi
-Spesifik farmakolojik tedavilere zayıf tolerans
-Spesifik farmakolojik tedaviler için tıbbi bir kontrendikasyona varlığı
-Farmakolojik tedaviye etkin yanıt alamama
-Gebelik durumu, gebelik planlıyor veya emziriyor olmak

1
2
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-Uzun süreli, sık veya aşırı analjezik kullanımı öyküsü
-Başağrısını şiddetlendirebilecek veya diğer farmakoterapilere yanıt
vermede azalmaya yol açacak akut tedaviler
-Stres veya stresle baş edememe durumu
Başağrısında alternatif tedavi yöntemleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Başağrısında alternatif tedavi yöntemleri
1.FİZİKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
≠Relaksasyon ve egzersiz programı
≠Postür düzeltme
≠Kayropraktik tedavi
-Spinal manipulasyon
-Masaj
-Eklem mobilizasyonu
-Kas tetik nokta tedavisi
-Sıcak ve soğuk uygulama
≠Akupunktur
≠Transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS)
≠Nöromodülasyon tedavileri
≠Osteopatik manipülasyon
≠Oksijen tedavisi

2.DAVRANIŞSAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
≠Biyofeedback
≠Relaksasyon egzersizi
≠Bilişsel davranışçı tedavi
3.NUTRİSYONEL TEDAVİ
≠Vitaminler
≠Mineraller
≠Melatonin
≠Kafein
≠Bitkisel ürünler

A.FİZİKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
1. Kayropraktik Tedavi

Epizodik ve kronik migren,
GTBA ile servikojenik
başağrılarında spinal
manipulasyon uygulanabilir.

Servikojenik başağrısında
eklem mobilizasyonu
ve derin boyun fleksör
egzersizleri önerilebilir.
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Başağrısı olan hastaları tedavi etmek için tipik olarak kayropraktörler
tarafından kullanılan tedavi modaliteleri arasında; spinal manipülasyon, mobilizasyon, cihaz destekli spinal manipülasyon, ısı /buz, masaj,
tetik noktası tedavisi gibi gelişmiş yumuşak doku terapileri, güçlendirici
ve germe egzersizler yer alır.
Servikojenik başağrıları boyundan başlayıp başın bir veya daha fazla
bölgesinde algılanan, genellikle kayropraktörler tarafından tedavi edilen ikincil başağrılarıdır. Auralı veya aurasız, epizodik veya kronik migreni olan hastaların tedavisinde ve servikojenik başağrılarında spinal
manipülasyon önerilir.
Servikojenik başağrısının semptomlarını iyileştirmek için eklem
mobilizasyonu veya derin boyun fleksör egzersizleri önerilir, ancak eklem mobilizasyonu ve derin boyun fleksör egzersizlerinin bir arada kullanılmasının sürekli etkisi belirlenmemiştir. Gerilim tipi başağrılarının
uzun süreli yönetimi için kraniyoservikal mobilizasyonun kullanımını
orta derecede kanıt düzeyinde, desteklemektedir ve faydası net değildir. Bunun için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Başağrısında Alternatif Tedavi Yöntemleri

Baş ve boyun bölgesindeki miyofasial tetik noktaları başağrısı oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Tetik noktalarda prostaglandin, bradikinin, histamin gibi inflamatuar maddelerin sentez ve salınımı artmakta ve nosiseptörleri uyarmaktadır. Friksiyon masajı ve kuru iğne tetik
noktaya bağlı ağrıyı azaltmak için kullanılan yöntemlerdir. Servikojenik
başağrılarında servikal kaslarda aktif tetik noktasına yapılan masaj sonrasında baş ve boyun ağrı şiddetinde azalma, derin servikal fleksör kaslarda motor performansta artış bulunmuştur. Gerilim tip başağrısında
(GTBA) temporal, suboksipital, servikal ve üst trapez kaslarındaki miyofasyal tetik noktaların gevşetilmesi ile başağrısı sıklığı ve şiddetinde
azalma saptanmıştır. Tetik noktaların kuru iğne ile tedavisi de benzer
sonuçlar göstermekle birlikte invaziv bir yöntemdir. Tetik nokta tedavisinin başağrısı üzerinde kısa dönemde etkili olduğuna dair çalışmalar
mevcut olup uzun dönem etkilerini gösteren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Masajın dokudaki kan akımını arttırarak, tetik noktalardaki inflamatuar aktiveteyi azaltarak, akut nosiseptif etki yaratmak, trigeminoservial nukleusta sensitizasyonda değişikliğe yol açmak ve boyun kasları
tonusunu azaltarak gevşemesini sağlamak gibi farklı mekanizmalarla
etkili olduğu düşünülmektedir. Migren için, haftalık 45 dakikalık masaj
terapisi ve multimodal bakım (egzersiz, rahatlama, stres ve beslenme
danışmanlığı) kullanan multidisipliner bakım da etkili olabilir. GTBA
masajın analjezik etkisi, servikal manipülasyon ile birlikte uygulandığında artmaktadır.

GTBA ve servikojenik
başağrısında myofasiyal
tetik noktaların gevşetilmesi
ağrı sıklık ve şiddetini
azaltmaktadır.

GTBA’da masajın etkisi
spinal manipülasyon ile
birlikte uygulandığında
artmaktadır.

2. Akupunktur
Ağrı tedavisinde çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Uygulama deriye
ve deri altındaki kas dokusuna yapılır ve uygulama sırasındaki her türlü uyarıdan deri ve deri altı kas dokusu etkilenir. Akupunktur noktalarının %70-80’i tetik noktaları ile aynıdır. Klasik akupunkturda iğneler
akupunktur noktalarına batırılmakta iken sham akupunkturda bu belirlenmiş noktaların dışına veya deriyi penetre etmeyecek şekilde iğneler
yerleştirilir.
GTBA’da yapılan çalışmalarda, uygulanan metod farklılıkları nedeni
ile tedavide optimal etkinlik net olarak gösterilememektedir. Bazı çalışmalar klasik akupunkturu sham akupunktura göre daha etkili bulunurken, diğer çalışmalarda benzer bulunmuştur. Hem kronik hem de
epizodik GTBA’da uygulandığında ağrının sıklığı, şiddeti ve alınan analjezik miktarının azaldığı gösterilmiştir. Bir meatanalizde bu etkinliğinin
kısıtlı olduğu belirtilmiştir. Yeni yayınlanan bir başka metaanalizde ise
doğru akupunktur noktalarına uygulandığında kronik başağrısında akupunkturun etkin bir tedavi olduğu, bu etkinin ise plasebo etkisinden
bağımsız olduğu bildirilmektedir. Elektroakupunktur ise manuel akupunkturdan daha etkili bulunmuştur. Gerilme egzersizleri ile birlikte
uygulandığında kısa dönemde ağrıyı azaltırken fizyoterapi de ilave edi-

Kronik günlük başağrısında
medikal tedaviye ek olarak
uygulanan akupunktur ağrı
ve yaşam kalitesi üzerine
etkili olabilmektedir.
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lirse uzun dönem analjezik etkisi artmaktadır. Kronik günlük başağrısı
olan hastalarda medikal tedaviye ek olarak kullanıldığında başağrısı ve
yaşam kalitesinde etkinliği saptanmıştır. Kanıta dayalı etkinliğinin gösterileceği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

3. Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu
(Tens):
Cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığıyla düşük voltajlı elektrik
akımının uygulandığı noninvazif bir yöntemdir. Çeşitli TENS yöntemleri olmakla birlikte en yaygın olarak kullanılan kısa akım geçiş süreli ve
düşük yoğunlukta uyarının verildiği geleneksel TENS’tir. Analjezik etkisini kapı kontrol teorisi ile sağladığı düşünülmektedir. Daha etkin yanıt
almak için elektodlar ağrılı bölgenin komşuluğundaki ağrısız bölgeye
yerleştirilmelidir.
TENS ile servikojenik ve
GTBA’da, ağrıda azalma
sağlanabilir

Kalp pili olan hastalarda, hamileliğin özellikle ilk 3 ayında, kontrolsüz epilepside ve elektrofobisi olanlarda önerilmemektedir. Kalp hastalığı olanlarda göğüs ön duvarına, hipotansiyona ve vazovagal reflekse
neden olabileceği için karotis sinüs civarına; göz ve mukozalar üzerine,
geçici iskemik atak ve serebrovasküler olay geçirenlerde baş ve boyun
bölgesine kullanılmamalıdır
Çeşitli ağrı sendromlarında ve bazı başağrısı türlerinin tedavisinde
uygulandığı çalışmalar mevcuttur. Servikojenik başağrısında özellikle
erken dönemdeki hastalarda sıklık ve şiddetini azalttığı, etkin bir tamamlayıcı veya alternatif tedavi olduğu gösterilmiştir. Migren ve kronik günlük başağrısında ağrıda azalma sağladığını gösteren çalışmalar
bulunmaktadır. GTBA‘nda ise etkisi plasebodan üstün bulunmuş, ağrı
ve fonksiyonel dizabiliteyi azalttığı gözlenmiştir. Bu konuda daha geniş
çalışmalara ihtiyaç vardır

4. Nöromodülasyon

Transkraniyal manyetik
stimülasyon migrende
akut ve proflaktik tedavide
kullanılabilir
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Nöromodülasyon tedavisi elektrik akımı veya manyetik alan aracılığıyla
sinir sistemini santral ve periferik olarak uyararak ağrı mekanizmalarını
modüle eder. Migren akut ve proflaktik tedavisinde kullanılmakta olan
cihazlar FDA onayı almış olup tek başına veya farmakoterapi ile birlikte
kullanılabilmektedir. Gebelikte ve adolesan dönemdeki migren tedavisinde kullanımı güvenli bulunmuştur. Migren spesifik tedaviye yanıtsız
olanlarda, ilaç aşırı kullanım başağrısı gelişme riski olanlarda, kronik
migrende tedavi planına eklenmesi önerilmektedir. Farmakoterapi istemeyen, kullanımda yan etkiler oluşan vaya triptan kontrendike olan
hastalarda nöromodülasyon uygulanabilmektedir.

Başağrısında Alternatif Tedavi Yöntemleri

Auralı migreni olan hastalarda atak sırasında her iki oksipital bölgeden uygulanan single pulse transkraniyal manyetik stimülasyon (sTMS)
ile hastaların %39’unda 2 saat içinde ağrı kaybolmuştur. ESPOUSE çalışmasında auralı ve aurasız migreni olan hastalarda tekrarlanan sTMS
ile 9-12 hafta sonrasında ağrılı gün sayısı, ağrı şiddeti akut tedavide
ilaç kullanım sayısının azaldığı saptanmıştır. Yan etki olarak tinnitus,
sersemlik hissi, parestezi gelişmiştir. Hem akut hem de proflaktik migren tedavisinde sTMS’nin etkili ve iyi tolere edildiği kabul edilmektedir.
Transkütanöz vagus sinir stimülasyonu (tVNS)’nin migren akut tedavisindeki etkileri ilgili veri azdır. Kronik migrende etkili bulunmamıştır.
Epizodik küme başağrısının akut tedavisinde ve proflaktik farmakoterapilere ek olarak kullanıldığında kronik küme başağrısında tVNS tedavisi
etkili bulunmuştur. Özellikle triptan kullanımı kontrendike olan hastalarda kullanılması önerilmektedir.

Transkütanöz vagus sinir
stimülasyonu epizodik küme
başağrısında akut dönemde
ve kronik küme başağrısı
ndaproflaktik tedavide
kullanılabilir

Epizodik migren hastalarında transkütanöz supraosrbital ve supratroklear sinir stimülasyonu (tSNS) ile aylık ağrılı gün sayısında azalma
saptanmıştır. Küme başağrısında ise vaka serilerinde tSNS’in etkili olduğu bildirilmiş olup kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

5. Osteopatik Manipülatif Tedavi
Primer başağrılarını önlemede ve tedavi etmede farklı tipte osteopatik
manipülatif tedaviler (OMT) kullanılmaktadır. OMT noninvaziv terapötik manuel tekniklerin kullanıldığı bir yöntem olup olası etkisi parasempatik etkiyi arttırmak ve proinflamatuvar maddelerin salınımının inhibe etmektir. Migren atağı sırasında proinflamatuar moleküllerin artmış
olmasının nöral otonomik yolakları etkilediği, OMT uygulamasının parasempatik bir etki yaratarak proinflamatuvar maddeleri azallttığı ve
başağrsı tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ağrı şiddeti ve
sıklığının azaltılmasında ve aynı zamanda başağrılı hastalarda dizabilitenin azaltılmasında OMT’nin etkinliği ile elde edilen kanıtlar yeterli
düzeyde destekleyici değildir.

Osteopatik manipülatif
tedavinin etkinliği ile ilgili
yeterli destekleyici veri
yoktur

6. Oksijen Tedavisi
Normobarik oksijenin tedavisinin etkinliğinin kanıtlandığı tek başağrısı küme başağrısıdır. GTBA ‘da ağrı üzerine etkinliği plaseboya üstün
bulunan birkaç çalışma bulunmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisinin
akut migren atağında ağrı ve özellikle eşlik eden otonom semptomlar
üzerinde etkili olduğu gösterilen, az sayıda hasta ile yapılan çalışmalar
bulunmaktadır. Oksijen tedavisinin etkinliğinin araştırıldığı çalışmalar
gereklidir.

Normobarik, oksijen
tedavisinin sadece küme
başağrısında etkinliği
kanıtlanmıştır.
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B. DAVRANIŞSAL TEDAVİLER
Davranışsal terapiler, başağrısı da dahil olmak üzere bir çok kronik tıbbi
durum için çalışılmıştır. Başağrısı için önleyici tedavi olarak davranışsal müdahalelerin hedefleri şunları içerir: Başağrısının sıklığı ve şiddeti
azalması; başağrısına bağlı özürlülüğün azaltılması; başağrısı ile gelişmiş kişisel kontrolün sağlanması; başağrısı ile ilgili sıkıntı ve psikolojik
semptomlar azaltmak.
İlaç tedavileriyle karşılaştırıldığında, davranışsal tedaviler minimum
yan etki riskine sahiptir. Amerikan Nöroloji Akademisi, migrenin önleyici tedavisinde biofeedback ve gevşeme eğitiminde bilişsel davranışçı
terapinin kullanımını önermektedir. Bunun yanı sıra, davranışsal terapi stratejileri, özellikle çocuklarda, hamile veya emziren kadınlarda,
post-travmatik başağrısı olan, çok ilaç alan hastalarda ve aşırı ilaç kullanımı başağrısı olan hastalarda daha ön planda yer almaktadır.

1. Biyofeedback (Biyodavranışsal Tedavi)
Migren profilaktik tedavide
biyofeedback tedavisi
faydalı olabilmektedir

Biofeedback, pratik ve geri bildirim yoluyla vücudun fizyolojik tepkilerine yönelik farkındalığı artırmak için edimsel koşullandırmayı kullanır.
Bireyler, fiziksel semptomları azaltmak ve genel işlevi iyileştirmek için
bu tepkileri nasıl düzenleyeceklerini ve daha iyi kontrol edebileceklerini öğrenebilirler. Farklı biyofeedback uygulamaları mevcut olup; biyofeedback, EEG nörofeedback, EMG feedback, termal biyofeedback
veya kan hacmi pulse feedback yöntemleri gerçek zamanlı sesli ve/veya
görsel gösterimleri aracılığıyla uygulanabilir. Biofeedback tedavileri başağrılarında giderek daha sık kullanılmaktadır.
Randomize kontrollü çalışmalarda migren ve gerilim tip başağrılarında kısmen de olsa etkili olduğu saptanmıştır. Gevşeme egzersizleri
ile birlikte yapıldığında etkisi daha uzun sürelidir. Bilimsel verilerle desteklenen çalışmalara gerek vardır.
Ancak etkinliklerini inceleyen ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Pediatrik migren grubunda etkili bulunmuştur. İlaç aşırı kullanım
başağrılarında, profilaktik ilaçlara ek olarak kullanımında etkili olduğu
tespit edilmiştir.

2. Relaksasyon Egzersizi
GTBA’da relaksasyon
egzersizleri ile ağrı sıklığı
azalmaktadır
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Günlük aktiviteler sırasında artan kas kasılmasını tanıyıp kontrol etme
amacına dayanır. Gergin ve gevşek kasları ayırt edilebilmesini sağlayarak sempatik arousal ve strese fizyolojik yanıtı azaltmak için kullanılır.
Günlük yaşamdaki gerilimi ortadan kaldırmak amaçlanır. Relaksasyon
egzersizi nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon gibi çeşitli affektif, bilişsel ve davranışsal teknikleri içerir. Etkinliği gerilim başağrısında plasebodan üstün bulunmuştur.

Başağrısında Alternatif Tedavi Yöntemleri

3. Bilişsel Davranışçı Tedavi
Bilişsel davranışçı tedavi (BDT), hem yetişkin hem de pediatrik başağrısı
için etkili bir tedavi olarak tanımlanmıştır. BDT, düşüncelerin, duyguların, davranışların ve fiziksel duyumların hepsinin birbirini etkilediği
fikrine dayanan bir tedavi yaklaşımıdır. BDT, hastaların olumsuz otomatik düşünceleri tanımlamasına, deneyimsel kaçınmayı azaltmasına
ve daha uyumlu bilişler ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olarak
sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlar. Migren başağrısında koruyucu tedavide etkinliği kanıtlanmıştır. Psikiyatrik komorbiditesi olan Gerilim tip
başağrısı olan hastalarda biyofeedback ve relaksasyon egzersizleri ile
birlikte uygulandığında ağrıda belirgin azalma saptanmıştır. Gerilim tip
başağrısında amitriptiline benzer etki gösterdiği ve plasebodan üstün
olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte tedavideki etkinliğine dair
kesin kanıt yoktur.

Migren profilaktik tedavide
bilişsel davranışcı tedavinin
etkinliği kanıtlanmıştır

Bu tedaviler dışında Farkındalığa Dayalı Stres Azaltma tedavisi ve
Kabul ve Bağlılık Terapisi adında farklı davranışsal terapilerde vardır.
Bu yöntemlerin etkinliğini araştıran daha fazla sayıda çalışmalar ihtiyaç
vardır.

C. NUTRİSYONEL TEDAVİLER
Nutrasötikler, sağlık veya tıbbi fayda sağlamak için kullanılan gıda veya
diyet takviyeleri olarak tanımlanır. Vitamin, mineral ve bazı bitkisel
ürünler başağrısı profilaktik tedavisinde kullanılmaktadır.

1. Magnezyum
Magnezyum, kortikal yayılan depresyon, nitrik oksit sentezi, serotonerjik aktivite, endojen hormon regülasyonu ve nöroinflamatuar kaskadını
bloke etme dahil migrenle bağlantılı çok sayıda biyolojik süreçte yer
alır. Magnezyum eksikliği, merkezi sensitizasyon ve NMDA reseptör
modülasyonu yoluyla glutamat inhibisyonu yoluyla ağrının azalması ile
ilişkilidir. Migren profilaksisinde çeşitli metodolojiler ve çalışmalar arasında kullanılan çeşitli magnezyum dozajları ve formülasyonları nedeniyle karmaşıktır. Menstruasyonla ilişkili migreni olan magnezyum eksikliği olan hastalarda günde 360 mg magnezyum, başağrısı günlerinde
azalma sağlamıştır. Magnezyum sitrat 300 mg günde iki kez başağrısı
ataklarının sayısında azalma saptanmıştır.

Menstruasyonla ilişkili
migren hastalarında
magnezyum başağrılı gün
sayısını azaltmaktadır

2. Riboflavin
Riboflavin, mitokondriyal enerji metabolizmasını desteklemede rol
oynayan bir vitamindir. Riboflavin, B6 vitamininin aktivasyonu için gereklidir ve demir emiliminde de rol oynayabilir. Migrende riboflavin
kullanmanın çıkış noktası, mitokondriyal enerji tükenmesinin migren
patogenezinde rol oynayabileceğini öne süren MR spektroskopi çalış695
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Riboflavinin migren
proflakside etkinliği
saptanmıştır. Gebelerde
ve pediatrik grupta da
kullanılmaktadır

malarına dayanmaktadır. Riboflavin membran stabilitesinin sağlanmasında ve enerji-ilişkili hücresel fonksiyonlarda önemli rol oynar. Günde
400 mg alındığında migren profilaksisinde etkili olduğu, 4 ay sonunda
ağrının anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır. Pediatrik grupta ise bu
etki 200 mg gözlenmiştir. İki retrospektif çizelge incelemede ise, ergenlerde riboflavin takviyesi ile fayda bulunmadı. İleri çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

3. Kafein

Kafein migren, GTBA,
intrakraniyal hipotansiyon
ve hipnik başağrısı
tedavisinde etkilidir.

Kafein adenozin reseptörlerinin nonselektif antagonistidir. Vazodilatasyon etkisi olan adenozinin reseptörlerinin antagonizması sonucunda vazokonstrüksiyon ortaya çıkar. Kafein yüksek dozlarda santral noradrenerjik, orta-yüksek dozlarda santral aminerjik ve düşük dozlarda
kolinerjik mekanizmalarla etki eder.Migren ve GTBA’da asetaminofen,
asetil salisilik asit, ibuprofen gibi analjeziklerle kombine tedavide veya
tek başına kullanıldığında ağrı giderici etkisi vardır. İntrakraniyal hipotansiyon ve hipnik başağrısı tedavisinde etkilidir. Çocuklarda ve gebelikte kullanılabilmektedir

4. Koenzim Q10

Pediatrik migrende koenzim
Q 10 tedavisi ağrı sıklığını
ve migrene bağlı dizabiliteyi
azaltır

Koenzim Q10 (CoQ10), elektron taşıma zincirinde temel bir kofaktör
olarak mitokondriyal enerji çıktısının korunmasına yardımcı olur ve
antioksidan özelliklere sahiptir. Az sayıda çalışma mevcuttur. Günde
100-300 mg kullanıldığında ağrının sıklığında, bulantının eşlik ettiği başağrılı gün sayısında azalma gözlenmiştir. Pediatrik migren tedavisinde
1-3mg/kg/gün koenzim Q10 tedavisi ile ağrı sıklığında ve migrene bağlı
dizabilitede azalma saptanmıştır.

5. Butterbur (Petasites Hybridus)
Kalsiyum kanal regülasyonu ve lökotrien biyosentezi inhibisyonu yaparak inflamatuar süreçte rol oynar. Petasites ekstresinin günde 75mg
2x1 kullanımı ile migren atak sıklığını azaltmaktadır. Gebelikte kullanımı önerilmez. Hepatotoksik etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır.

6. Feverfew (Chrysanthemum Parthenium)
Serotonin salınımını, prostaglandin ve fosfolipaz A sentezini inhibe
eder. Migren başağrısı sıklığını azaltmaktadır. Uterin kontraksiyonlara
neden olduğu için gebelerde önerilmez.

7. Melatonin
Melatonin migren,
GTBA, brincil saplayıcı
başağrısı,hipnik başağrısı
tedavisinde önerilmektedir
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Melatonin, sirkadiyen ritimlerin korunmasında rol oynayan endojen
bir pineal hormondur. Melatonin ağrıda nitrik oksit yolu, opioid sistemi
ve beyindeki ve omuriliğin dorsal boynuzundaki GABA ve serotonerjik
reseptörler dahil olmak üzere çeşitli nörotransmitter sistemlerinin mo-

Başağrısında Alternatif Tedavi Yöntemleri

dülasyonu yoluyla rol oynadığı öne sürülmüştür.
Ayrıca Melatonin’in, CGRP ve diğer pro-inflamatuar mediatörlerin antagonizmi dahil olmak üzere ek anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu öne

sürülmüştür. Melatonin, migren, gerilim tipi başağrısı, trigeminal otonomik sefaljiler, birincil bıçaklayıcı başağrısı ve hipnik başağrısı dahil olmak
üzere birkaç farklı başağrısı bozukluğu türü için
değerlendirilmiş ve etkili olduğu gösterilmiştir.

lternatif Tedavi Algoritması

Primer BA

Sekonder BA

Hasta tercihi
Farmakolojik tedaviler için zayıf tolerans
Farmakolojik tedavide tıbbi kontrendikasyon
Farmakolojik tedaviye yetersiz yanıt
Gebelik durumu, gebelik planlıyor veya emziriyor olmak
Uzun süreli, aşırı analijezik ya da semptom giderici ilaç
Tedavinin etkinliğini azaltacak hastalık ya da ek tedavi öyküsü

Migren
-Spinal
-Masaj
-Egzersiz
-TENS -Nöromodülasyon
-Hiperbarik oksijen
-Relaksasyon egzersizi
-Bilişsel davranışçı terapi (Kanıt A)
-Butterbur (Kanıt A)
-Fewerfew, magnezyum, riboflavin
(Kanıt B)
-CoQ10 (Kanıt C)

GTBA

-Spinal manipülasyon
-Tetik nokta
-Masaj
-TENS
-Akupunktur
-Relaksasyon egzersizi
-Biyofeedback
-Bilişsel davranışçı terapi
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Başağrısı
Tedavisinde
Bilişsel Davranışçı
Terapi
Levent Ertuğrul İNAN1
Derya ULUDÜZ2

GIRIŞ
Kronik migren ve kronik gerilim tipi başağrısı sık görülen ve tedavisinde
zorluklar yaşanılan başağrılarıdır. Kronik başağrısı fizyolojik nosisepsiyonun akut uyarı fonksiyonundan yoksundur ve merkezi sinir sistemi
ve ağrı reseptörlerinde farmakolojik, psikolojik veya anatomik kalıcı
değişikliklere neden olur. Kronik başağrısı önemli bir tıbbi sorun olmakla birlikte psikiyatrik rahatsızlıklarla birlikteliği sık görülür. Kronik ağrılı hastalarda psikiyatrik rahatsızlıklara %30-100 oranında rastlanır ve
depresyon insidansı genel popülasyondan daha yüksek, görülme oranı
%1,5-100’dür. Kronik ağrı semptomları arttıkça depresyonun şiddeti de
artar. Depresyona ek olarak anksiyete de sıktır. Kronik ağrı rahatsızlığı
olan hastaların %31-51’i en az bir kişilik bozukluğu tanısı almıştır. Kronik ağrılı hastalarda yorgunluk ve sinirlilik de sık karşılaşılan semptomlardandır. Kızgınlık ve ümitsizlik gibi duygular da ağrı üzerinde olumsuz
etkiye sahiptir. Bu hastalar, önceden var olan problemlerine ek olarak,
ağrılarına ilişkin olumsuz, gerçekçi olmayan düşünceler inançlar ve
duygusal zorluklar geliştirirler. Hayatlarındaki duygusal stres nedeniyle
olumsuz olay ve streslere odaklanırlar. Sonuç olarak stres-ağrı döngüsü
gelişebilir. Olumsuz düşünceler ve duygusal stres kas gerilimini arttırarak ağrı düzeyini arttırabilir.

1
2

Kronik ağrılı hastalarda
psikiyatrik bulgular normal
populasyona göre çok
sık görülmektedir. Bu
hastalarda kişilik bozukluğu
da sıktır.

Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara SUAM
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Emekli Öğretim Üyesi)
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DSM V de ağrı ile birlikte
olan fiziksel semptom
bozuklukları olarak
sınıflandırılmıştır. Bu
olguların çoğu duygularını
sözel olarak ifade etmekte
zorlanan hasta grubunda
gözlenir.

DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
IV’de yer alan “somatoform ağrı bozukluğu’ DSM V’de “ağrı ile birlikte
olan fiziksel semptom bozuklukları” olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum
sözel olarak duygularını ifade etmekte zorlanan hasta grubunda gözlenir. Bu durumun hastaların ilgi, destek ve bakım almak için öğrenilmiş
bir hastalık davranışı olduğu düşünülmektedir. Bu durum ayrıca ağrı
şiddeti, sürekliliği ve ağrı algısını da etkilemektedir.
Bilişsel ve davranışçı terapi (BDT), ilaç dışı tedavilerin en önemlisidir.
BDT olaylar ve stres durumları sırasında alışılmış davranışları ve olayların yorumlanmasını değiştirerek etki eder. Başağrısını arttıran veya
tetikleyen özgün davranışsal ve psikolojik faktörler bu yolla tespit edilir ve değiştirilir. Ağrı yönetimindeki davranışsal müdahaleler, hastaların bilişsel reaksiyon sistemlerini anlamalarına yardım eder. Hastalar,
ağrı ve stresi tetikleyen faktörleri öğrenirler. Ek olarak hastalar, ağrı ve
stresi deneyimlerken entelektüel, duygusal, davranışsal ve fiziksel durumlarını gözlemlemeyi öğrenirler. BDT ile ayrıca hastalar, düşünce ve
davranışlarının fayda ve zararlarını test etmeyi öğrenirler. Sonuç olarak
hasta, yaşamında yeni düşünce ve davranışları uygulayarak ağrının oluşumunu engelleyebilir ve ağrının neden olduğu işlevsizlik engellenebilir.

BEKLENTILER VE INANIŞLAR
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Tamamen rahatlama
bekleyen, gerçek
dışı beklentileri olan
hastalar hayal kırıklığına
uğrayacaklardır.

Tedavi ile ilgili süreçte hastanın gerçek dışı beklentileri ve inanışları
başağrısı yönetim becerilerini öğrenme motivasyonunu azaltabilir. Başağrısının kontrol edilemeyen belirli bir nedene (örn., “sadece hava değişikliği” ya da “yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü bu bütün ailemde
olan bir durum”) bağlanması davranışçı tedavinin amaçlarını engelleyebilir. Aynı şekilde, sadece hekimin ya da ilaçların yardımcı olabileceğini düşünüp tedavi için pasif bir duruş sergileyen kişilerin, başağrısının
yönetim becerilerini öğrenmek için gereken çabayı göstermeleri olası
değildir. Tamamen ya da anında rahatlama bekleyen hastalar büyük
olasılıkla hayal kırıklığına uğrayacak ve tedaviye devam etmeyeceklerdir. Bu nedenle, başağrısı yönetim becerilerini öğretmeden önce terapötik süreç beklenti ve inançlarını belirlemek önemlidir.

Öz yeterlilik , “Başağrılarını
önlemek ya da
şiddetlerini azaltmak için
yapabileceğiniz birşeyler var
mı?” sorusuyla ölçülebilir.

Öz yeterlilik, kişinin başağrısı ortaya çıkmasını veya şiddetini azaltabilmek için harekete geçebileceğini ve ağrı atakları sırasında kişinin
işlevselliğini arttırabileceği inancını ifade etmektedir. Öz yeterlilik algısı,
ağrı problemlerine adaptasyonu arttırabilirken, kişisel yetersizlik hissi
ağrıya adaptasyon çabalarını zayıflatabilir. Kişisel özyeterlilik algısı, pozitif başa çıkma tepkileri, ağrının önüne geçme ve ağrıyı yönetme konusundaki aktif çabalar ve artmış ağrı toleransı ile ilişkilidir. Öz yeterlilik
kabaca, “başağrılarını önlemek ya da şiddetlerini azaltmak için yapabileceğiniz birşeyler var mı?” sorusuyla ölçülebilir. 25 maddelik Başağrısı

Başağrısı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Spesifik Öz yeterlilik Ölçeği daha geniş kapsamlı
değerlendirme için kullanılabilmektedir.

Başağrısı günlüğü ve izlem
kayıtları
Bir başağrısı günlüğünden elde edilmiş bilgiler,
başağrısı yönetim becerilerini öğrenirken karşılaşılan sorunları, başağrısı özelliklerinin, tetikleyicilerin, uyarıcı işaretlerin tanımlanmasını kolaylaştırabilir. Başağrısı günlükleri aynı zamanda,
tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ilaç tüketiminin ölçülmesini sağlar.
Başağrısı günlüklerinin, tedavi başlamadan bir
ay önce, tedavi süresince ve tedavi sonrası bir
ay süre ile düzenli olarak takip edilmesi tedavi
etkinliğini belirgin ölçüde artıracaktır. Hastaların
davranışçı tedavi süresince, başağrısı tetikleyicileri ya da stres altındaki düşünce ve davranışları
gibi izlemlerini kaydetmeleri faydalı olacaktır.
Her klinik muayenede, başağrısı günlükleri ve izlem kayıtları tedavide yararlı bilgi toplamak için
gözden geçirilir.

DAVRANIŞSAL MÜDAHALE
Çok merkezli çalışmalar ve metaanalitiz sonuçları, davranışçı tedavinin erişkinlerdeki migren
veya gerilim tipi başağrılarında %40-60 oranında
bir azalma sağladığını bildirmektedir. Çocuklar
ve ergenler de bu tedavilere erişkinlere oranla
oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir.

Bilişsel davranışçı müdahale
Tedavi bireysel ya da gruplar halinde, klinik ya da
ev formatında yönetilebilir.

Klinik formatında tedavi: Klinik tedavi 6-12
hafta boyunca, bireysel olarak 45-60 dakikalık
seanslarda; grup ortamında ise 60-120 dakikalık
seanslarda yürütülmektedir.
Ev formatında tedavi: Ev formatlı tedavi ya
da minimal-temaslı tedavi bireysel seanslar için
üç-dört aylık ve 45-60 dakikalık tedavi seanslarından; grup seanslarında ise 60-120 dakikalık
seanslardan oluşmaktadır. Klinik ziyaretlerde,
başağrısı yönetim becerileri ortaya koyulur ve
bu becerileri elde etmede ve uygulamada karşılaşılan problemlere gönderme yapılır. Hastalara
yönelik el kitapları ve ses kasetleri, evde başağrısı yönetim becerilerinin öğrenilmesi ve iyileştirilmesine rehberlik etmektedir.

Seans yapısı
Her iki tedavi formatında da klinik seanslar: (1)
izlem formları ve ödevlerin gözden geçirilmesi,
(2) başağrısı yönetim becerilerinin öğrenilmesi
ve uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tartışılması, (3) mevcut seansın odak noktası olacağı
yeni başağrısı yönetim becerisinin gerekçesinin
sunumu, (4) bu yeni becerinin yönergesi ve uygulaması, (5) ev ödevinin formülasyonu ve (6)
özetten oluşmaktadır.

Tedaviye genel bakış
Çoğunlukla temel başağrısı yönetim becerileri yeterlidir (bkz. tablo 1). Gelişmiş başağrısı yönetim becerileri, bilişsel davranışçı terapi veya
psiko-eğitsel eğitim kullanılarak stres yönetimi
nörolog önderliğinde bu konuda özel eğitim almış psikologlar, danışmanlar tarafından yapılır.
Bu bölümde sunulan temel başağrısı yönetim
becerileri genel klinik uygulamayla daha kolayca
birleştirilebilir.
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Tablo 1. Davranışçı tedavinin yapısı
Hafta Terapist ile
Migren
görüşme
1
1. Klinik ziyaret -Hastayı başağrılarını kendi kendine
yönetmeye yönlendirme
-Tedaviyi açıklama
-Progresif kas gevşetmesi, derin
nefes alma
2
Görüşme yok -Migren tetikleyicilerinin/uyarı
işaretlerinin izlenmesinin başlaması
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
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Gerilim tipi başağrısı
-Hastayı başağrılarını kendi kendine
yönetmeye yönlendirme
-Tedaviyi açıklama
-Progresif kas gevşetmesi, derin nefes alma

-Gevşeme formlarının kısaca gösterilmesi
-Başağrısı uyarı işaretlerinin ve başağrısı ile
ilintili stres etkenlerinin değerlendirilmesi
Telefon
-Ev uygulamasının zorluklarına adres -Ev uygulamasının zorluklarına adres etmek
görüşmesi
etmek
-İpucu kontrollü gevşeme, hatırlama ile
-İpucu kontrollü gevşeme, hatırlama gevşeme
ile gevşeme
Görüşme yok -Hızlı gevşeme becerilerinin günlük -Hızlı gevşeme becerilerinin günlük
aktivitelerde uygulanması
aktivitelerde uygulanması
2. Klinik ziyaret -Gevşeme becerilerinin
-Gevşeme becerilerinin kullanılmasındaki
kullanılmasındaki problemlere işaret problemlere işaret etme
etme
-Başağrısı ile ilintili uyarı işaretlerinin ve
-Başağrısı tetikleyicileri ve uyarı
streslerin tanımlanması
işaretlerinin tanımlanması
-Temel gevşeme becerilerinin geliştirilmesine
-Migren ilaçlarının etkili kullanımının devam etmek ya da gelişmiş stres yönetimi
açıklanması
becerilerinin tanıtılması
-Ağrı yönetiminin gözden geçirilmesi -Ağrı yönetiminin gözden geçirilmesi
-Uyarı işaretleri ve migrene
cevap için bir yönetim planının
geliştirilmesi
Görüşme yok -Yönetim planının uygulanması ve
-Gevşemenin uygulanması ve geliştirilmesi
geliştirilmesi
Telefon
-Gevşeme becerilerinin ya da stres yönetim
Görüşmesi
becerilerinin uygulanmasında karşılaşılan
problemlere işaret edilmesi
Görüşme yok -Yönetim planının
-Gevşemenin ya da stres yönetim
değerlendirilmesine ve
becerilerinin oluşturulması ve geliştirilmesine
geliştirilmesine devam edilmesi
devam edilmesi
3. Klinik ziyaret -Temel başağrısı yönetim
-Hasta için en etkili başağrısı yönetim
becerilerine devam edilmesi ya da
becerilerinin tanımlanması
(1) stres yönetimi veya (2) psiko-Tedaviyi takiben öngörülen problemlerle
eğitsel öz yeterlilik becerilerini
başa çıkma da dahil olacak şekilde bir uzun
tanıtmak
dönem başağrısı yönetim planı geliştirmek ve
nüks etmenin önlenmeye çalışılması
Görüşme yok -Seçilmiş aktivitenin uygulanması ve
düzeltilmesi
Telefon
-Seçilmiş başağrısı yönetim
görüşmesi
becerisinin uygulanmasındaki
zorluklara adres edilmesi
Görüşme yok -Tercih edilen başağrısı yönetim
becerisinin uygulanması ve
geliştirilmesi
-Hasta için en elverişli başağrısı yönetim aktivitelerinin tanımlanması
-Tedaviyi takiben öngörülen problemlerle başa çıkma da dahil olacak şekilde uzun dönem başağrısı
yönetim planı geliştirmek ve ağrıların nüks etmesinin önlenmeye çalışılması
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Migren: Temel migren yönetim becerileri,
gevşeme eğitimi, başağrısının tetikleyicilerinin
ve erken uyarı işaretlerinin teşhisi, başağrısı ilaçlarının etkin kullanımı, ağrı yönetimi ve migren
tetikleyicilerine ve uyarı işaretlerine cevap vermek üzere bir yönetim planının geliştirilmesini
içermektedir (bkz. tablo 1). Yönetim planının
bir parçası olarak, terapist ve hasta hem migren
ilaçlarının etkin kullanımı hem de davranışsal
başağrısı yönetim stratejileri için bir plan geliştirmektedir. Üçüncü ayda tedavi, “temel” migren yönetim becerilerinin uygulanması ve geliştirilmesine odaklanmaya devam eder veya stres
yönetiminde eğitim (kognitif-davranışsal terapi)
ya da psiko-eğitsel yönelimli bilinçlendirme gibi
gelişmiş migren yönetim becerilerine geçilir. En
son tedavi seansı hasta için etkili olduğu kanıtlanmış başağrısı yönetim planına entegrasyonun
yanında, bu becerilerin artırılması ve ağrı nüksünün engellenmesinin altını çizmektedir.

leme ve seansların sürelerinin ve telefon iletişiminin belirlenmesi ile başlar.

Gerilim tipi başağrısı: Temel gerilim tipi başağrısı yönetim becerileri, gevşeme eğitimi sonrasında gevşeme ve ağrı yönetimi becerilerinin
uygulanması üzerine yoğunlaşmaktadır (bkz.
tablo 1). İsteğe bağlı gelişmiş başağrısı yönetimi
ise tedavinin ikinci ayında tanıtılan stres yönetimidir.

3. Tedavi için hastanın aktif olması
gerekmektedir

TEMEL BAŞAĞRISI YÖNETIM
BECERILERI
Hasta eğitimi
Hastanın davranışçı tedaviyi anlamasını sağlamak kritik önem taşımaktadır. İlk tedavi seansında hastalara bu tedavi yaklaşımını, tedaviye
nasıl katılacaklarını ve sonuç açısından neler
beklemeleri gerektiği anlatılır.

1. Davranışçı tedavinin yapısı
Oryantasyon, davranışçı tedavinin bileşenlerinin irdelenmesini de içeren bir gözden geçirme
(örn., migren tetikleyicilerinin ve uyarı işaretlerinin tanımlanması), programın anahatlarını belir-

2. Davranışçı tedavinin gerekçeleri
Davranışçı tedavi için açık gerekçeler sağlanmalıdır. Hastalara başağrısını ağrının başlangıcında
ve devamında çok sayıda çevresel, sosyal, fiziksel ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı biyolojik
bir bozukluk olarak kavramlayan biyopsikososyal
bir model olarak sunuyoruz. Bu model hastaların başağrısını psikolojik bir sorun olarak algılamaksızın, psikolojik ve davranışçı müdahalelerin
önemini anlamasına yardımcı olmaktadır. Gevşeme eğitimi, başağrılarından kaynaklanan veya
başağrısı ile sonuçlanan, fiziksel uyarılma ve kas
gerginliğini azaltmak için kullanılan bir yöntem
olarak tanıtılmıştır. Davranışçı tedavinin tüm gerekçeleri başlangıç tedavi seansında açıklanır;
birbirini izleyen her seansta daha spesifik gerekçeler aralıklı müdahalelerle hastaya anlatılır.

Hastalar pasif bir görev alarak tedaviye girebilir
ve yalnızca görevleri gereği planlanmış randevularına devam edebilirler. Bu görüş tedavinin
uyumunu engeller, ideali tedavinin başında bu
soruna açıklık getirilmesidir. Hastaların başarılı
bir tedavi için aktif olarak işbirlikçi bir sürece katılmasının sağlanması son derece önemlidir. Hekimin ve terapistin rolü başağrılarını iyileştirme
sorumluluğunu almak değil, hastaya başağrısı
yönetimini daha iyi öğrenebilmesi için gerekli
araçları sağlamaktır.

4. Ödev
Hastaların klinik ziyaretleri tedavinin sadece
küçük bir parçasıdır. Başağrısı günlükleri ve izlem formlarının düzenli doldurulması önemlidir.
Davranışçı başağrısı yönetiminin olumlu yanıtları, hastanın klinik seanslarda öğrendiği başağrısı
yönetim becerilerini evde uygulama konusundaki bağlılığına bağlıdır.
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5. Tedavi sonucuna yönelik gerçekçi
beklentiler için cesaretlendirmek
Hastalara, becerileri uygulama ve yaşam biçimi
değişiklikleri yapmanın başağrısı aktivitesinde
orta derecede azalma sağlayabileceği açıklanır.
Bilişsel davranışçı tedavi ile medikal tedaviye
duyulan ihtiyacın azalması; hayat kalitesi, işleyişi ve başağrıları üzerinde kişisel kontrolün
sağlandığı hissi hastayı cesaretlendirecektir. Başağrısı yönetimi eğitiminden kimlerin yarar sağlayacağını ya da bir hastanın kesin olarak hangi
faydayı sağlayacağını söylemek güçtür. Başağrısı
yönetim becerilerinin birkaç ay boyunca düzenli
uygulanmadıkça iyileşmenin gözlemlenmesinin
mümkün olmadığı konusunda da hastalar bilgilendirilmelidir. Başağrısı yönetim becerilerinin
başağrısı sıklığını ve şiddetini hafifletebileceğini
kabul etsek de, davranışçı tedavilerin başağrısı
epizodlarının önlenmesi amacı ile düzenli olarak
kullanılması önemlidir.

Tutum
Hastaların başağrılarını kontrol edebileceğine
inanması, başağrısı ekibinin, hastanın beceri
eğitimi süresindeki gerçek performansı da dahil
performans kavrayışına destek olması önemlidir.
Başlangıçta, küçük başarıları büyütmek ve herhangi bir sorunu sanki tedavinin beklenen bir
aşamasıymış gibi normalize etmek tedavi sürecini kolaylaştırır. Hastalar, tedavi süresince başardıkları her şey için övgülerle yüreklendirilir.
Hastalara, deneyim aşamasındayken, daha zor
işler yaparken ve çeşitli başağrısı yönetim tekniği geliştirirken, tedavi uzmanının öncelikle bir
öğretmen ve antrenör görevi gördüğünü hatırlatmak da faydalı olacaktır.

Gevşeme becerileri
Oryantasyon
Hastalara gevşeme becerilerinin, tüm kaslarda gerginlik seviyesini ve otonom uyarılmasını
azaltabileceğini ve gerilimin erken belirtilerini
tanıyabilmelerini ve böylece kas geriliminin kö704

tüleşmesini hızlıca gevşeme becerilerini kullanarak engelleyebileceklerini ve stresi takip eden
gerginlik seviyelerini düşürebilecekleri açıklanır.
Gevşeme eğitimi, hastalara gün boyunca
önerdiğimiz kas gevşetme eğitimi (KGE) ve “hızlı
rahatlama” tekniklerinden oluşmaktadır. Hastalara karın solunumu, geri çağırma ile gevşeme ve
işaret kontrollü gevşeme gibi çeşitli “hızlı rahatlama” becerileri öğretilir. Hastalar tipik olarak bu
stratejilerin hepsine hakim olamazlar ve hepsini
kendi repertuvarına dahil etmeleri gerekli değildir. Hastalara hangi egzersizleri düzenli yapmak
istediklerine karar vermeden önce hepsini denemeleri önerilir.

Talimatlar
KGE başlamadan önce, klinisyen abdominal solunumu anlatır ve hastalara KGE seansı boyunca
periyodik olarak abdominal solunumu uygulamayı öğretir. KGE, bütün vücudu rahatlatmak
için 12 kas grubundaki gerilim giderme döngüsü ile başlamaktadır. Ancak omuz, boyun ve yüz
kasları öncelikli olarak başağrısı ile ilintili olduklarından daha fazla dikkat çeker. Gevşeme eğitimi süresince karşılaşılan problemlere ve olası
terapötik tepkilere dikkat etmek önemlidir (bkz.
tablo 2). Hastalara, KGE’yi günde en az bir, tercihen iki kere, sabahları ve öğlenleri ya da akşamları uygulamaları önerilir. Hastalara evdeki uygulamalara ilişkin günlük tutmaları da hatırlatılır.
Günlük, uygulamanın tarihini ve 0 (hiç gerginlik
yok ya da hayal edebileceğiniz en rahat şekilde)’dan 100 (aşırı derecede gergin, hatırladığınız
en gergin şekilde) olacak şekilde rahatlama derecelerini içermektedir.
Hastalar ilk kas gevşeme yöntemini öğrendikten sonra, daha kısa bir gevşeme tekniği uygulamaya ve daha küçük kas grupları için egzersizlere teşvik edilir. Her katılımcının ihtiyaçları süreci
belirlemektedir. Kısa gevşeme tekniklerinde ustalaşıldığında, odak gevşeme becerileri günlük
hayata aktarılır.
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Kasların esnetilmesi
Kas esnetme egzersizleri, ağrılı ve sert boyun
ve omuz kaslarını yavaşça uzatmaktadır. Hafifçe
başı yanlara-öne arkaya çevirmek ve diyagonal
çevirmeler yapılarak boyun ve omuz esnetmeleri gösterilir. Başı öne eğik postürü olan hastanın, baş ve boyun duruşunun izlenmesi ve bu
hastanın postural alışkanlığının değiştirilmesi
için çaba gösterilmelidir. Hastaya gün içinde KGE
egzersizinden hemen önce kısa aralıklarla nazik

esnetmeler yapması önerilir. Hastalara tedavide
ilerleme kaydettikçe, başağrısı atağından önce
ya da hemen başlangıcında gergin kaslarını kolaylıkla farkedebileceği anlatılır. Bu farkındalık
hastalara, kaslarını esnetme ya da gevşemelerinde kolaylık sağlamakta, kas gerginliğinin
başağrısı atağına dönüşmesini engellemesine
yardımcı olmaktadır. Kas esnetme egzersizleri
nazikçe yapılmalıdır ki, kasılmış ve sert omuz ve
boyun kasları ağrıya ya da sakatlanmaya dönüşmesin.

Tablo 2. Gevşeme eğitimi: Problemler ve çözümleri
Problemler
A. Hastanın tavrı
1. Hasta, eğitim süresince kendini
eleştirendir
2. Hasta, performansından ötürü
fazlaca endişelidir
3. Hasta, kontrolü bırakacağından
kuşkuludur
B. Beceriyi öğrenme
1. En yaygın sorun hastanın
konsantrasyonu dikkat dağıtan
düşünceler ya da duygularla
dağılmasıdır; bu konu hastayla
uygulama başlamadan önce
konuşulmalıdır
2. Hasta, gevşeme uygulanırken
uyuyakalır
3. Hasta, gerginliğin, gevşemenin
duygulanımlarını ayrımlarken
zorluklarla karşılaşır
4. Belirli bazı kasların gevşetilmesi
zordur

C. Sürdürme ve genelleme
1. Hasta, gevşemeden sonra herhangi
bir geri taşıma etkisi rapor etmez
2. Hasta, günlük durumlarda gerilim
duygulanımı ile gevşeme arasındaki
farkları ayırt ederken güçlük çeker

Çözümleri
1. Kendini eleştiren düşünceleri tanımlamak ve hastanın bunlarla
yüzleşmesine yardımcı olmak. Güvende olduğunu hissettirmek
2. Çok zorlamanın ters etki yaratacağını belirtmek; hastayı sabırlı
olmak konusunda uyarmak, süreç hakkında bilgilendirmek
3. Kontrolü kaybetme korkusu ile ilgili tartışma yapmak; gevşeme
sırasında ortaya çıkabilecek olası duygu dalgalanmalarının
anksiyeteyi tetikleyebileceğini açıklamak
1. Hastayı bu düşüncelerle mücadele etmeme konusunda uyarırken
onları akıllarından geçirmeleri konusunda serbest bırakmak.
Hastalara, bunların gevşeme konusunda ilerledikçe azalacağını
hatırlatmak. İmajinasyon teknikleri kullanılarak (örn., olumsuz
düşünceleri kördüğüme benzeterek düğümün çözüldüğünde
rahatlayacağı hissi konusunda bilgilendirmek) ya da dikkati
odaklamak için kendisine telkin edici geri bildirim ifadeleri
kullanmak (örn., huzurlu, sakin). Rahatsız edici düşünceler devam
ederse ve şiddetlenirse düşünce durdurmayı denemek
2. Gevşeme uygulamalarını yemekten hemen sonra ya da yatmadan
hemen önceye planlamamak. Hastayı yatırmak yerine oturarak
uygulama yapmak
3. Hastanın kasını gevşetirken ya da gererken bir elini o kasın üzerine
koymak. Alternatif germe tekniklerini tanıtmak. Hastanın kısmi
gerginlik ve gevşeme ipuçlarını belirlemesine yardımcı olmak için
kısmi kas gerilimi kullanmak (örneğin sadece bir bölgeyi germek ve
gevşetme ipuçlarını yakalamasını sağlamak)
4. Gerilimi rahatlatıcı dizilimi spesifik kaslarla tekrarlamak; kas
esnetme egzersizlerini gevşeme uygulamasından önce olarak
yapmak
1. Gün içinde düzenli aralıklarla kullanmak için ipucu kontrollü
rahatlama tekniklerini tanıtmak. Uyarılmayı çağrıştıran düşünceleri
veya durumları belirlemek
2. Hastadan son zamanlarda yaşadığı stresli bir durumu anlatmasını
ve herhangi bir kas sıkışmasını; çene orfistleri, kırışan kaşlar, sıkışmış
omuzlar gibi durumları not etmesini istemek
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Kaslarda hızlı gevşeme
Hızlı gevşeme teknikleri hastanın KGE sırasında
öğrendiği gevşeme tepkisini hızlı elde etmesini
sağlamaktadır. Bu sebeple, hızlı gevşemeye girişmeden önce, hastanın KGE’nin tamamını yaparken son derece gevşemeye müsait olması gerekmektedir. Hızlı rahatlama tekniklerini ne zaman
kullanacaklarını belirlemeye yardımcı olmak için
hastalardan periyodik olarak kas gerginliklerini
gözlemlemeleri istenir.

Abdominal solunum
Abdominal derin solunum, nefes vermenin nefes almadan daha uzun sürdüğü, yavaş derin solunumu içermektedir. Başlangıçta, hastalardan
günde iki defa 5-10 dakikalık abdominal solunum uygulamaları yaptırılır. Aynı zamanda hastalardan, nefes alışlarının ritmine katılım sağlayabilmeleri için, kendi kendilerine her bir nefes
ile “rahatla” demeleri istenir. Zamanla “rahatla”
kelimesi hastaya hızlı gevşeme yanıtını verebilmek için bir ipucu niteliği taşıyacaktır.

Bilişsel müdahaleler
Başağrısı hastalarında; polarizasyon modeli
(koyu ve beyaz düşünceler), aşırı genelleme paterni, felaketleştirme, filtreleme deseni, “meli-malı” gibi düşünceler, duygusal akıl yürütme
modeli gibi olumsuz bilişsel özellikler sıklıkla
vardır. Bilişsel müdahalede terapistler, hastalara
Sokratik sorgulama ile yardım eder. Bu yolla hastalar, fonksiyonel olmayan/uygunsuz bilişsel durumlarının farkına varırlar. Bu durum hastaların
bilişsel süreçlerini tersine çevirerek hastaların
alternatif inançlar geliştirmelerini sağlar.

Bilişsel davranışçı tedavi etki
mekanizması
Bilişsel davranışçı terapinin etki mekanizması matriks teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye
göre; korteks, limbik sistem, bazal gangliyon,
talamus, hipotalamus ve beyin sapı birbirine
bağlıdır ve birbirlerini module edici etkiye sahiptir. Nöromatriks teorisi, kapı kontrol teori706

sinin geliştirilmiş halidir ve Melzack tarafından
bulunmuştur. Başağrı sinyali beyinde işlenince,
somatosensonyal korteksteki belirli düşünce ve
hatıralarla limbik sistemdeki duygular aktif hale
gelir. Bu şekilde başağrısı esnasında kişi, duygusal reaksiyon verir; ağrı anında veya ağrıdan sonra belirli duygu ve/veya düşüncelerle karşılaşır.
Benzer şekilde, düşünceler ve duygular ağrı sinyalini modüle eden beyin bölgesini aktive edebilir. Başka bir deyişle, hastalar ağrı deneyimlerini
düşünceleri, hatıraları ve duygularıyla etkileyebilirler. Bu yolla hastalar, periferik ve santral sinir
sistemi fizyolojisini değiştirebilirler.
Stres, ağrıda önemli bir rol oynar. Kronik başağrılı hastalar; stresli olaylara daha fazla maruz
kalabilir, olayları daha stresli algılayabilir, stresin
artmış fizyolojik cevabı, aşırı ağrı hissi ve/veya
düşük ağrı eşiğine sahip olabilir ve BDT’yi stresle
başa çıkmanın artırılması için bir yol olarak görebilir.
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışması ön sonuçlarına göre, etkili bir BDT
terapisi sonrasında prefrontal kortekste yapısal
değişiklikler meydana gelir ve inhibitör nörotransmitterlerin salgılanması artar. Nörogörüntüleme çalışmaları kronik başağrısında; beyin ağı,
beyin morfolojisi ve beyin kimyasının değiştiğini
göstermiştir. Böylece, BDT beyin ağ yapısını ve
işlevini değiştirdiği için genel beyin modifikasyonunun yararlı bir yöntemi olarak kabul edilebilir.

Bilişsel davranışçı tedavinin etkinliği
BDT’nin etkinliği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Williams ve ark. ile Buhrman ve ark. BDT’nin
etkili olduğunu sırasıyla fibromiyaljide ve karma
etiyolojili kronik ağrıda göstermişlerdir. Erişkinlerin yanı sıra BDT çocuklara ve ergenlere de
uygulanabilir. Powers ve ark. BDT’nin kronik
migrende etkin olduğunu saptamışlardır. Ayrıca BDT’nin amitriptilin tedavisi ile beraber daha
etkili olduğunu belirtmişlerdir. Boschen ve ark.,
kronik ağrı, boyun ve sırt ağrısı, artrit, nöropatik
ağrı, başağrısı ve diğer kronik ağrılı hastalara 20
seans BDT uygulamıştır. Tedaviden sonra dep-
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resyon, anksiyete, ağrı skorları önemli ölçüde
azalmış ve yaşam kalitesinde düzelme saptanmıştır.
Kronik başağrısında BDT tedavisi, Amerikan
Başağrısı Konsorsiyumu’nca ‘A’ düzey kanıttadır.
Bu konsorsiyum Amerikan Nöroloji Derneği, Aile
Hekimliği Derneği, Amerikan Başağrısı Derneği
ve diğer ilgili dernekleri içerir. Ek olarak Avrupa
Nöroloji Dernekleri Federasyonu da kronik başağrısı tedavisinde BDT’yi önermektedir. BDT,
antidepresan ve antiepileptik ilaçlar gibi diğer
profilaktik tedavilerle beraber uygulanabilir, bu
sayede tedavi etkinliği %80’leri bulabilir. BDT ile
atağın süresi, şiddeti, sıklığı azaltılabilir ve aşırı
ilaç kullanımı önlenebilir. BDT atak başlangıcında uygulandığında, atağın gelmesini engelleyebiliriz. BDT’nin diğer olumlu yanları yan etkisinin
ve uyum probleminin olmayışıdır. Butler C.A ve
ark.’ın yaptığı metaanaliz derlemesinde; kronik
ağrıda BDT etkinliği saptanmıştır.

SONUÇ
Başağrısı, nörolojik süreçlerden ve psikososyal
faktörlerden etkilenen karmaşık bir biyopsikososyal deneyimdir ve birey, toplum ve iş gücünü
etkileyen, yaşam kalitesini ve fiziksel aktiviteyi
azaltan ve sosyal ilişkilerde bozulmaya neden
olan önemli bir sağlık sorunudur. Biyopsikososyal başağrısı modelinin tanımlanması, multidisipliner bir yaklaşım ihtiyacı doğurmuştur.
BDT’nin; kronik başağrısının şiddetini ve sıklığını
azaltmada ve ağrıya bağlı olumsuz duygu durumu iyileştirmede etkili olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
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Başağrısı Olan
Yaşlı Hastaya
Yaklaşım
Devrimsel Harika ERTEM1
Nebahat TAŞDEMIR2
Yavuz ALTUNKAYNAK3

GIRIŞ

Toplumun önde gelen yakınmalarından biri olan başağrısı, nörolojik hastalıkların yanı sıra sistemik hastalıklara da eşlik edebilen bir semptomdur ve
bireysel, toplumsal, ekonomik bir çok probleme neden olabilir. Dünyada ve
ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Yaşlılarda başağrısına neden olan
veya öncü bulgusu başağrısı olan hastalıklara bağlı mortalite ve morbidite
azımsanmayacak oranda yüksektir (1). O yüzden başağrısı olan yaşlı hastaların erken dönemde tanınması ve tedavisi büyük önem arz etmektedir.
Bu yazıda yaşlı başağrısına önce tanısal yaklaşım yapılacak, ardından da yaşlı hastada sık karşılaşılan bazı birincil ve ikincil başağrıları ele
alınacaktır.

Migren, gerilim tipi ve
trigeminal otonomik
sefaljiler gibi birincil
başağrılarının prevalansının
yaşla birlikte azalırken,
ikincil başağrılarınsa
prevalansının arttığı
belirtilmektedir.

Yapılan çalışmalar, yaşla birlikte başağrısı prevalansının azaldığını
göstermektedir (2,3,4). Başağrısının; genç yetişkinlerde (21-34 yaş)
prevalansı kadınlarda %92, erkeklerde % 74, 55- 74 yaşlarında kadınlarda % 66, erkeklerde % 53, 75 yaş üzerinde ise kadınlarda % 55, erkeklerde % 22 olarak saptanmıştır (2,3). Başağrısının yaşlı kadınlarda 10.,
yaşlı erkeklerde ise 14. en sık görülen genel hastalık semptomu olduğu
söylenmektedir(3). Prencipe ve ark.’ları çalışmalarında; kadınlarda (%
62,1), erkeklerden (% 36,6) daha fazla başağrısının görüldüğünü, yaşla birlikte başağrısının prevalansının azaldığını (65-74 yaş grubunda %
56,7, 75-84 yaş grubunda % 45,2 ve 86-96 yaş grubunda % 26,1) bildirmişlerdir (4).

1
2
3

Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği

713

Tanıdan Tedaviye BAŞAĞRISI

Migren, gerilim tipi ve trigeminal otonomik sefaljiler gibi birincil başağrılarının prevalansının yaşla birlikte azalırken, ikincil başağrılarınsa
prevalansının arttığı belirtilmektedir. (2, 3). Pascual ve ark.’larının yaptığı çalışmada; başağrısı şikayeti ile nöroloji polikliniğine başvuran 65 yaş
ve üzerindeki bireylerin % 63’ünün kadın olduğu ve en fazla gerilim tipi
başağrısı (% 43), idyopatik trigeminal nevralji (% 19) ve ikincil başağrısı
(%15) (serebrovasküler hastalık, temporal arterit, intrakraniyal tümor
gibi) tanısı aldığı ifade edilmektedir (5). Ayrıca bu çalışmada yaşlı popülasyonunda yeni başlangıçlı başağrısı sıklığı % 19,7 iken genç erişkinlerde bu oran % 1,6 sıklıkta olduğu belirtilmiştir (5). Karaali ve ark.’larının
çalışmalarında ise; 50–83 yaş grubundaki bireylerin % 43’ünde migren,
% 35’inde gerilim tipi başağrısı, % 7’sinde günlük süreğen başağrısı, %
5.5’inde ikincil başağrıları ve % 6.8’inde sınıflandırılamayan başağrıları
saptanmıştır (6). Yıldız ve ark.’larının araştırmasında da benzer şekilde
50 yaş üzerindeki hastaların % 79’unun migren, % 17’sinin gerilim tipi,
% 8,3’ünün servikojenik başağrısı tanısı aldığı bildirilmiştir (7).

YAŞLILARDA GÖRÜLEN BİRİNCİL VE İKİNCİL
BAŞAĞRILARI
Migren, gerilim tipi,
trigeminal otonomik
sefaljiler ve hipnik
başağrılarını içeren birincil
başağrıları yaşlılarda
görülen başağrılarının üçte
ikisini oluşturur.

Uluslararası Başağrısı Derneği Klasifikasyonu Başağrıları Sınıflamasına göre başağrıları nedenlerine göre birincil ve ikincil başağrıları olarak ayrılır. Migren, gerilim tipi, trigeminal otonomik sefaljiler ve hipnik
başağrılarını içeren birincil başağrıları yaşlılarda görülen başağrılarının
üçte ikisini oluşturur (8). İkincil başağrılarının genç erişkinlere göre yaşlı
populasyonunda daha sık görülmesi, semptomların prezentasyonunun
gençlere göre daha farklı seyretmesi ve tedavide değişikliklerle birlikte
olabilmesi nedeniyle dikkatli bir değerlendirme yapmayı gerektirmektedir. Yaşlı popülasyonda sık görülen birincil ve ikincil başağrıları şunlardır:

Birincil Başağrıları
•
•
•
•

Migren
Gerilim tipi başağrısı
Trigeminal otonomik sefaljiler
Hipnik başağrısı

İkincil Başağrıları
İnflamatuar/Enfeksiyonel/Vasküler/Yapısal Nedenli
Başağrıları;
•
•
•
•
•
•
•
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Dev hücreli arterite bağlı başağrısı
Serobrovasküler hastalığa (iskemik ve hemorajik inme) bağlı başağrısı
Malign hipertansiyona bağlı başağrısı
İntrakranial kitle, lezyona (tümör, subdural hematom) bağlı başağrısı
İntrakranial enfeksiyona (menenjit ve ensefalit) bağlı başağrısı
Servikojenik başağrısı
Enfeksiyona bağlı başağrısı

Başağrısı Olan Yaşlı Hastaya Yaklaşım

Metabolik/Sistemik Nedenli Başağrıları;
• İlaçlara bağlı başağrısı (rebaund sendromunu içeren baş ağrıları)
• Hipoksi/ hiperkapniye bağlı başağrısı (kronik solunum hastalıkları,
uyku apnesi)
• Anemi, polistemi nedenli başağrıları
• Elektrolit dengesizlikleri zemininde gelişen başağrıları (hipokalsemi,
hiponatremi)
• Psikiyatrik bozukluğa bağlı başağrıları (depresyon başağrısı)
• Kronik renal bozukluk başağrısı

Başağrılı Hastaya Tanısal Yaklaşım
Başağrısı bulunan yaşlı bir hasta değerlendirilirken ilk yapılması gereken bir ikincil başağrısı durumunun dışlanmasıdır. Bu karar öyküye,
genel tıbbi ve nörolojik muayenelere dayandırılır. Eğer kuşkulu özellikler mevcutsa, tanı için beyin nörogörüntüleme çalışmaları, kan ve/
veya beyin-omurilik sıvı örneği inceleme testlerinin yapılması gerekli
olabilir. İkincil başağrısı dışlandığında ise yapılması gereken birincil başağrısı bozukluğunun doğru tanısının konulmasıdır. Birincil başağrısı
hastalarınında ataklar arası dönemde genel ve nörolojik muayeneler
normal bulunur. Bu nedenle, doğru tanı için elimizdeki en yararlı gereç
ayrıntılı öyküdür. İlk değerlendirme sırasında ikincil başağrısı bozukluğu olasılığını düşündürecek aşağıdaki başağrısı alarm belirtileri gözden
geçirmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlk veya hayatının en şiddetli başağrısı
Akut başlangıç
Sıklığı veya şiddeti giderek artan başağrısı
Yeni başlayan başağrısı
Egzersizle birlikte ortaya çıkan başağrısı (öksürük, efor, cinsel aktivite ile belirmesi)
Belirli bir şekle uymayan başağrısı
Tedaviye yanıt vermeyen başağrısı
Sabah olan veya uykudan uyandıran başağrısı
Hiç yer değiştirmeyen başağrısı
Alışılmadık, uzun süren veya sebat eden aura
Eski başağrısının özelliklerinde açıklanamayan değişiklik
Nörolojik başka yakınmaların veya bulguların eşlik ettiği başağrısı
(ateş, ense sertliği, papil ödem, görme kaybı, nöbet, lateralizasyon
bulguları, şaşkınlık, uyku hali gibi).

Bu tür kuşkulandırıcı durumlar yoksa normal nörolojik muayenesi
olan bir hastada birincil başağrısı tanısı için güçlü bir izlenim oluştuğundan görüntüleme yöntemleri gibi yardımcı inceleme yöntemleri çoğu
kez gerekli değildir. Yaşlı hastalarda görülen birincil başağrıları içinde
en sık karşılaşılanlar migren ve gerilim tipi başağrılarıdır (3). İyatrojenik

İyatrojenik bir tablo olan
analjezik ilaç aşırı kullanım
başağrısı en sık beşinci
dekatta görülmekte ve
yaş arttıkça prevalansı
azalmaktadır. 65 yaş
üzeri başağrılı hastalarda
analjezik ilaç aşırı kullanım
başağrısı için prevalans
%1,0–1,5 olarak bildirilmiştir
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bir tablo olan analjezik ilaç aşırı kullanım başağrısı en sık beşinci dekatta görülmekte ve yaş arttıkça prevalansı azalmaktadır. 65 yaş üzeri
başağrılı hastalarda analjezik ilaç aşırı kullanım başağrısı için prevalans
%1,0–1,5 olarak bildirilmiştir (4,9) .
Yaşlı Başağrılı hastaya yaklaşımda aşağıdaki özellikler ayrıntılı olarak
ele alınmalıdır (10,11):
1- Hastanın özellikleri: Başağrısının başlangıç yaşı tanı konulmasında önemli ipuçları verir. 50 yaşından sonra başlayan başağrıları öncelikle bir kitle lezyonu veya temporal arterit gibi ciddi bir sorunu yani ikincil başağrılarını akla getirmelidir. Migrenlilerin sadece %2’sinde ağrının
başlangıcı 50 yaşın üzerindedir (3). Küme tipi başağrısı ortalama başlangıç yaşı 25-45’tir. Gerilim tipi başağrısı ise genelde 20-40 yaşlarında
ortaya çıkar. Hipnik başağrısı sendromu ileri yaş hastalığıdır (50 yaşından sonra). Gençlik yıllarında da görülebilen ama genelde 40 yaşların
üzerinde rastlanan “analjezik aşırı kullanım başağrısı”, sık karşılaşılan
bir başağrısı nedeni olarak nedeni olarak hatırlanmalıdır. Hastanın cinsiyeti de önem taşıyabilir. Migren için genç kadınlarda erkeklere oranla
3 kat fazla bir sıklıktan söz edilebilirken, menopozdan sonra aradaki bu
oranda fark azalmaktadır. Küme başağrılarında ise erkek egemenliği
çarpıcıdır (11,12).
2- Başağrısının karakteri ve şiddeti: Ağrı şiddeti ve karakteri primer
başağrılarında yaşla değişmez. Sekonder başağrıları genellikle yaşlıda
gerilim başağrısını taklit eder ancak diğer ağrı tipleri de değişen oranlarda görülebilir (11,13).
3- Başağrısının başlangıcı: Kafa travması ardından ortaya çıkan
başağrısı bir ‘post-kontüzyon’ başağrısı bozukluğunu veya kafa içi bir
patolojik süreç olasılığını akla getirmelidir. Ancak kafa travması hem
migreni hem de küme başağrılarını tetikleyebilir ve durum yaşla daha
belirgin hale gelir (14).
4- Başağrısının yerleşimi: Yaşlılarda primer başağrılarının başalangıç yerleri ve yerleşimleri gençlerden farklı değildir. Sekonder başağrılarının başlangıç yerleri ve yerleşimleri ise ilgili hastalıklarda ayrıntılı
olarak anlatılacaktır.
5- Başağrısını tetikleyen nedenler: İleri yaş grubunda, gençlere kıyasla dikkat edilmesi gereken, yeni tip başağrısına neden olabilecek ya
da altta ki primer başağrısını tetikleyebilecek ilaç ve maddelerin kullanımının, maruziyetinin sorgulanmasıdır (nitrogliserin, sildenafil, dipridamol, çeşitli antbiyotikler vb. ).
Yaşlıda organik hastalıklarda
ortaya çıkan başağrısı
genelde özel bir patern
göstermez, sıklığı ve diğer
özellikleri progresiftir.
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6- Başağrısının sıklığı ve süresi: Yaşlıda organik hastalıklarda ortaya
çıkan başağrısı genelde özel bir patern göstermez, sıklığı ve diğer özellikleri progresiftir. Primer başağrıları ilgili özellikler ise genellikle genç
grupla aynıdır.

Başağrısı Olan Yaşlı Hastaya Yaklaşım

7- Başağrısına eşlik edenler: Primer başağrılarında eşlikçiler yaşla değişmez. Yaşlıda temporal arterit; kafa derisinde sınırlı bir hassasiyet,
halsizlik, polimiyalji, subfebril ateş veya başka bir
sistemik belirti ile ya da görme kaybı veya inme
ile beraber olabilir. Eğer mevcutsa çene kladikasyosu, temporal arterit için patognomoniktir.
8- Emosyon ve sosyal faktörler: Öykü alınırken hastaya aile, evlilik ve iş ilişkileri sorulmalı ve
stres faktörleri varsa ortaya çıkarılmalıdır.
9- Özgeçmiş ve uyku paterni: Yaşlıda glokom,
yeni tanınan hipertansiyon diyaliz, hipotirodi, sinüzit gibi hastalıklar ve yeni başlanmış oral kontraseptif dahil tüm tedaviler mutlaka bilinmelidir.
Kadınlarda oral kontraseptif kullanımı veya postmenapozal hormon replasman tedavisi ağrının
şiddetini, sıklığını, süresini ve komplikasyonlarını
arttırabilir. Hormon replasmanı, migrenli hastalarda alt grup değişimine neden olabilir (aurasız
migrenin auralıya dönüşmesi gibi) (11). Uyku paterni çok ağrı için önemlidir. Şöyle ki; Anksiyete
ile ilişkili başağrısında hasta uykuya dalmakta
zorluk çeker. Hipertansiyon ağrısı uyanırken olur
ve gün ilerledikçe azalır. Uyku apnesi de yaşlıda
sık rastlanan bir durumdur, özellikle kilolu kişilerde sabah baş ağrılarına yol açabilir. Uyku paterni ayrıca profilatik tedavide ilaç seçiminde de
önem taşır.

Başağrılı Yaşlı Hastanın Muayenesi
Başağrılı yaşlı hastanın değerlendirilmesinde
ayrıntılı fizik ve nörolojik muayene yapılması temeldir. Aşağıdaki noktalar özellikle önemlidir.
1.Vital Bulgular
2. Baş Muayenesi
3. Göz Muayenesi
4. Kulak - Burun - Boğaz Muayenesi
5. Yüz Muayenesi

Yaşlıda Başağrısı Tanısında
Yardımcı Yöntemler
Radyolojik testler: Artık çok seyrek kullanılan
diğer direkt filmler yaşlıda, fraktürleri, ayrık
sütürleri, pineal gland itilmesini, dövme bakır
görünümü ile kafa içi basınç artışını gösterir;
intrakranyal kalsifikasyonlar, sella büyüklüğü
ve erozyonları konusunda bilgi verir. Ayrıca litik
lezyonlar ile hiperosteozis ve metastazları gösterebilir. Baziler invajinasyon konusunda yardımcı
olur.Yaşlı başağrısı ayrıcı tanısında MRG günümüzde birçok açıdan BT incelemesinin önüne
geçmiştir (11,15).
Lomber ponksiyon (LP): Kafa içi enfeksiyon
ve subaraknoid kanama tanılarını koymak amacıyla klinik şüphe varsa, ense sertliği ve ateş
mevcudiyetinde yapılmalıdır. Post-LP başağrısı
riski vardır. HANDLE (Headache and neurological
deficits with cerebrospinal fluid lymphocytosis)
sendromunda da geçici nörolojik defisitleri olan
hastalarda LP lenfositozu göstermek amacıyla
yapılır (15).
Diğer tanı testleri (Rutin biyokimya araştırmaları, tam kan sayımı, sedimantasyon, elektrokardiyografi, tiroit fonksiyon testleri gibi): Başağrısının ikincil nedenlerini ve hastanın genel
durumunu araştırmak için yapılmalıdır. Elektroensefalografi yaşlı başağrısı tanısında çok sık kullanılmaz. Ancak yaşlılarda inme, geçici iskemik
atak ve nöbetler başağrısı ile prezente olabileceği için EEG kullanımı düşünülmelidir. Pozitron
emisyon tomografi (PET), fonksiyonel MRG gibi
çalışmalar ise migrenin patofizyolojisini açıklama yönünden araştırmalarda kullanılan yöntemlerdir. Transkranyal magnetik stimülasyon ve
diğer elektrofizyolojik yöntemler de araştırma
amaçlı uygulanmaktadır (11).
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YAŞLI HASTADA SIK RASTLANILAN BİRİNCİL
BAŞAĞRILARI
Migren
Migreni olan yaşlı bireylerin
% 2-3 kadarında genç ya
da erken yetişkinlerdekine
tam benzer klinik özellikleri
içeren migren spektrumu
görülmektedir.

Genetik geçişli ve daha çok gençlerde görülen, sistemik bulguların eşlik edebildiği bir ağrı sendromudur (16,17, 18,19). Amerikan Migren
Çalışma Grubunun yaptığı bir araştırmada 65 yaş üstü migren prevalansını kadınlarda % 7, erkeklerde % 3,5 olarak saptanmıştır (20). Yaşın
artmasıyla prevalans ve insidansında azalma görülmekle birlikte yaşlılardaki en sık ikinci sırada görülen birincil başağrısını oluşturur (19). Yaş
gruplarına göre kadınlar arasında yapılan diğer bir çalışmada ise sıklığın
65-69 yaşlarındaki kadınlarda % 6.8, 70-74 yaşındaki kadınlarda % 3.4,
80 yaş ve üzerindekilerde ise % 5 olduğu bildirilmektedir (21,22). Genç
erişkin kadınlarda migren erkeklerden 3 kat fazla görülse de menopozdan sonra bu oran azalmaktadır (12). Migren bazı hastalarda ilk kez
50 yaşın üzerinde de ortaya çıkabilir (23). Migreni olan yaşlı bireylerin
% 2-3 kadarında genç ya da erken yetişkinlerdekine tam benzer klinik
özellikleri içeren migren spektrumu görülmektedir. Yaşlı bireylerde
migren ataklarının özellikleri, genç bireylerdekine benzer olup; tek ya
da çift taraflı zonklayıcı başağrısı bulantı, kusma, fotofobi, fonofobiyi
içermektedir. Aurasız migren yaşlılarda daha fazla görülür. Yaşlılarda
migren aurası başağrısıyla beraber ya da başağrısız olabilir. Yaşlılarda
başağrısız aura “yaşamın sonunda migrenin eşlik etmesi” (late-life migraine accompaniment) ya da “migren eşdeğerleri” (migraine equivalents) olarak tanımlanmaktadır.
Migrenin akut tedavisinde kullanılan triptanlar koroner arter hastalığı ve iskemik inme öyküsü olan yaşlılarda kullanımı kontraendikedir.
Ergot alkoloidlerin de koroner, periferal ve serebral arter hastalıkları
olanlarda kullanımı uygun değildir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların
(NSAİİ’lar) kardiak (hipertansiyon), peptik (gastrit veya ülser) ve renal
(intertisyel nefrit, sıvı tutulumu, ödem gibi) yan etkileri kullanımını kısıtlar. Valproik asit ve topiramat migrenin önleyici tedavisinde sık kullanılsa da yaşlılarda doz titrasyonuna dikkat edilmelidir. Amitriptilin en
fazla araştırılmış migren önleyici tedavilerden olup antikolinerjik yan
etkileri dolayısıyla yaşlı migren hastalarında kullanımı uygun değildir.
Migren profilaksisinde B kanıt düzeyi olan venlafaksin, renal yetmezliği
olan yaşlı hastalarda düşük dozda kullanılmalı ve yaşlılarda ağız kuruluğu, konstipasyon, sersemlik ve konfüzyona neden olabileceği unutulmamalıdır. Hipertansiyon, esansiyel tremor ve konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda beta blokerler migren profilaksisinde tercih
edilebilir. Memantin, N-methyl-D-aspartat (NMDA) reseptörünü bloke
ederek santral sensitizasyonun önüne geçer; yaşlılarda migren önleyici
ve bilişsel bozukluğun eşlik ettiği yaşlılarda tercih edilebilir. Botulinum
Toksin A enjeksiyonu ve büyük oksipital sinir blokajı oral ilaç kullanı-
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mının uygun olmadığı veya tedaviye dirençli hastalarda uygulanabilir.
Erenumab, fremanezumab ve galkanezumab gibi CGRP (kalsitonin gen
ilişkili peptid) hedefleyen monoklonal antikorların tedavileri, düşük yan
etki profili (konstipasyon, enjeksiyon yeri ağrısı gibi) nedeniyle bu grup
migren hastasında kullanılabilir (1).

Gerilim tipi başağrısı
Gerilim tipi başağrısı (GBA) 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerde en sık görülen ve yıllık prevalansı % 78 ve % 16–44 arasında bildirilen bir başağrısı tipidir (24,25). 65 yaş üzeri ilk kez başağrısı şikayeti ile başvuran
hastaların % 55,6-% 80,6’sı GBA tanısı almaktadır (25). Batıda yapılan
çalışmalar bu ağrı sıklığının toplumda epizodik tipte % 60’lara kadar
çıktığını, hatta aştığını, süregen tipte ise daha düşük oranlarda kaldığını göstermektedir (26,27). GBA özelliksiz, hafif, çift taraflı ya da yaygın
orta derecede değişen başağrısı olarak bilinmektedir. Sıkıştırıcı başağrısı, en sık gerilim tipi başağrısında ifade edilir. Hastalar gerilim tipi baş
ağrılarını sıklıkla bant gibi veya mengene gibi olarak tanımlarlar. Kronik
gerilim tipi başağrısı kalıcı donuk ve doluluk hissi ile giden bir ağrıdır. Bu
nedenle, başağrısı tanımlayan bir hastada daha önceden tanı konmuş
bir birincil başağrısı olsa bile, yeni tanımladığı başağrısı hakkında, bu
başağrısı özelliklerinin önceki ağrılarıyla uyumlu olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tekrar anamnez almak ve hastayı klinik ve radyolojik yönden tetkik etmek gereklidir. Beyin tümörü veya metastatik neoplazmlar, hemorajik veya iskemik inme, subdural hematom, hidrosefali
ve menenjit GBA’nın klinik özelliklerinde semptomlarla eşlik edebileceği için kırmızı bayrak işaretleri (alarm bulguları) dikkatle incelenmelidir
(28,29) (Tablo 1).

65 yaş üzeri ilk kez başağrısı
şikayeti ile başvuran
hastaların % 55,6-% 80,6’sı
GBA tanısı almaktadır.

Trigeminal otonomik sefaljiler
Trigeminal otonomik sefaljiler (TOS) kısa süreli, tek taraflı, otonomik
bulguların eşlik ettiği bir grup birincil başağrısını ifade etmektedir (30).
Epizodik (bir yıldan kısa süreli ve en az 1 ay başağrısının eşlik etmediği) ve kronik (1 yılı aşkın süren ve 1 aydan kısa remisyonun olmadığı)
olarak iki tipe ayrılır. Yaşlı hastalarda TOS tanısından şüphelenildiğinde
serebral venöz tromboz, serebellopontin köşe tümörü, hipofiz tümörü, sinüzit, karotis arter diseksiyonu, kavernöz sinüs lezyonları, glokom,
trigeminal sinire bası, nazofarengeal karsinoma gibi patolojilerden ayırt
etmek amacıyla yapısal ve nörovasküler görüntüleme ve sedimentasyon/CRP gibi ölçümler yapılmalıdır (31,32).
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Tablo 1: Yaşlı Hastalarda Başağrısı Öyküsünde Kırmızı Bayrak İşaretleri
Sistematik semptomlar
İkincil risk faktörler
>50 yaş üzeri başlayan ağrı
Gök gürültüsü başağrısı
Fokal nörolojik bulgular
Pozisyonla ilişkili olması
Valsalva manevrası - başağrısı şiddetlenmesi
Başağrısı şiddetinde ve paterninde değişiklik

Yaşlılarda küme başağrıları
nadir görülmektedir ve
sıklıkla genç yetişkinlik
dönemde başlayan ağrıların
devamıdır.

Ateş, miyalji, halsizlik, kilo kaybı.
İmmunsupresyon, malinite, enfeksiyon
Temporal arterit
Subaraknoid kanama
Ensefalit, kitle, inme
İntrakranyal hipotansiyon, servikojenik Arka çukur
patolojileri

Küme başağrısı: Yaşlılarda küme başağrıları nadir görülmektedir ve
sıklıkla genç yetişkinlik dönemde başlayan ağrıların devamıdır. Yaşlılarda görülen tüm başağrılarının %4’ünü küme başağrısı oluşturur (33).
Kronik küme başağrıları daha geç yaşlarda görülür ve sıklıkla psödodemans, şiddetli ajitasyon beraberinde görülebilir. Anormal nörolojik
muayene, 4 saatten uzun süren başağrısı, ağrının tekrarlayarak devam
etmemesi ve tedaviye yetersiz yanıt varlığında küme başağrısının ikincil
nedenleri araştırılmalıdır (34).
Hemikrania Kontunia: İnsidansı bilinmemekle birlikte 40’lı yaşlarda
pik yapmakta olan ve az sıklıkta görülen bir TOS’dir. Herhangi bir yaşta
başlayabileceği bildirilmiştir (35). Her zaman tek taraflı olması, en az bir
otonomik bulgunun eşlik etmesi ve indometazine tam yanıt alınması
klinik özellikleridir (30). Yaşlı bireylerde sık rastlanabilen renal disfonksiyon, kardiak sorunlar ve peptik ülser gibi tıbbi durumlar nedeniyle
nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımının sınırlı olması, bu tip
başağrısının tedavisinde indometazin kullanımını sınırlamaktadır. Topiramat, lamotrijin, gabapentin ve melatonin alternatif tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır (32,36).
Paroksismal Hemikrania: Oldukça nadir görülen bir TOS tipi olan
paroksismal hemikrania, tek taraflı, gün içi birçok kere tekrar edebilen
ve 2-30 dakika sürebilen, otonomik bulguların eşlik ettiği bir başağrısıdır (30). İndometazine tam yanıt vermesi tanı koydurucu özelliği olup
bu başağrısının tedavisi yaşlı hastalarda hemikrania kontunia’daki gibi
uygulanabilir (37).
SUNCT ve SUNA: SUNCT (konjunktival kızarıklık ve yaşarmalı ani
başlangıçlı, kısa süreli tek yanlı nevraljiform başağrısı atakları) ve SUNA
(kranyal otonomik semptomların eşlik ettiği kısa süreli tek yanlı nevraljiform başağrısı) oldukça nadir görülen TOS tipleri olmakla birlikte yaşlılarda görülme sıklığı bilinmemektedir. Lamotrijin tedavide ilk seçenek
olup döküntü ve Stevens- Johnson sendromu açısından dikkatli olmak
gereklidir. Gabapentin, topiramat ve karbamazepinin yararlı olduğunu
bildirilmiştir (38).
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Hipnik başağrısı
Tipik olarak gece uykuya daldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkan orta
şiddette başağrılarıdır. Gençlerde de görülmekle birlikte 50 yaş üzeri
görülme sıklığı artar ve ortalama başlangıç yaşı 60’tır (39). Prevalansı
bilinmemekle birlikte kadınlarda daha sık görülür. Üçüncü basamak başağrısı merkezlerine başvuran yaşlıların %1,7’inde hipnik başağrısının
eşlik ettiği bildirilmiştir (39). Ağrı genellikle baskı hissi ya da zonklama
şeklindedir, birden başlar ve tüm başa yayılır. Genellikle uykunun REM
döneminde ortaya çıkar ve kişiyi uyandırır. 15 ile 60 dakika arasında
değişen sürelerde görülür (nadiren 180 dakikaya uzayabilir), gecede
birkaç kez tekrarlayabilir (30). “Alarm saati başağrısı” da denilir. Nadiren tek taraflı olabilse de bu ağrılar genellikle yaygındır. Serebellar hemanjioblastom, hipofiz tümörleri, arka çukur neoplazmları, uyku apne
sendromu, nokturnal hipertansiyon, ACE inhibitörü tedavisinin de benzer klinik tablolar oluşturabileceği akılda tutulmalıdır. Bu tür baş ağrıları bulunan hastalar genellikle yatarken alınan kafein 60 mg, 200-600
mg lityum karbonata veya 5-10 mg melatonine cevaplıdır (40). Ancak
yaşlı hastalarda ilaç yan etkileri açısından doz titrasyonuna dikkat edilmelidir.

Üçüncü basamak başağrısı
merkezlerine başvuran
yaşlıların %1,7’inde hipnik
başağrısının eşlik ettiği
bildirilmiştir

Birincil Öksürük başağrısı
Öksürükle, hapşırıkla ortaya çıkan, eskiden Valsalva manevrası başağrısı denen çok nadir bir birincil başağrısı tipidir. Prevalansı %1 olan birincil öksürük başağrısının ortalama başlangıç yaşı 60’tır (41). Erkeklerde
kadınlara oranla daha sık görülür. Başağrısı öksürük, hapşırık veya bir
Valsalva manevrasından (ağırlık kaldırma, zorlanma, dışkılarken ıkınma,
sümkürme, ağlama veya şarkı söyleme) hemen sonra veya birkaç saniye içinde ortaya çıkar. Başağrısı çok şiddetlidir ve patlayıcı veya yarılma
gibi bir nitelik gösterir, 1 saniyeden 2 saate kadar sürebilir, genellikle iki
yanlıdır (30). Başın öne eğilmesi veya yatmak mümkün olmayabilir, öksürüğün önlenmesi ile başağrısı engellenebilir. Kusmanın eşlik etmesi
başağrısının ikincil bir nedenle ilişkili olduğunu düşündürür. Öncül bir
solunum yolu enfeksiyonu bazen bulunur. Hastaların çoğu atak aralarında ağrısızdır, ancak bazı olgularda atakların ardından künt bir ağrı
birkaç saat boyunca sürebilir. Genç erişkinlerde Chiari malformasyonu
ve yaşlı öksürük başağrılılarda ise arka çukur patolojileri, karotis ve vertebral arter hastalıkları, intrakranyal anevrizmalar ayırıcı tanıda mutlaka incelenmelidir. Öksürük başağrısı, indometazine yanıt verir (41).

Genç erişkinlerde Chiari
malformasyonu ve yaşlı
öksürük başağrılılarda ise
arka çukur patolojileri,
karotis ve vertebral arter
hastalıkları, intrakranyal
anevrizmalar ayırıcı tanıda
mutlaka incelenmelidir.
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YAŞLI HASTADA SIK
RASTLANILAN İKİNCİL
BAŞAĞRILARI
Kranyal nevraljiler
Kranyal nevraljiler, trigeminoservikal çekirdekteki trigeminal sinir ve C1,2,3 arasındaki konverjansa bağlı servikal yapılardan dermatom
boyunca yayılan ağrıları ifade eder (42). Baş ve
boyun ağrısı, trigeminal, intermedial, glossofaringeal, vagal, oksipital sinirler tarafından taşınır.Bu sinirlerin basıya, distorsiyona, soğuk veya
diğer zararlı uyarılara maruz kalması veya santral yollarda ortaya çıkan bir lezyonla uyarılması
sonucunda semptomatik ya da idiyopatik olarak
ilgili sinirin innerve ettiği alanda akut saplanıcı
veya sabit bir ağrı ortaya çıkar.
En sık görülen kranyal nevralji olan trigeminal nevralji iyi tanınan bir klinik tablodur ve ayırıcı tanıda genelde problem yaratmaz. Trigeminal nevralji tek taraflı, kısa şimşekvari ağrılar ile
karakterize, ani başlayıp ani sonlanan (4sn-2dakika arası sürer) ve trigeminal sinirin ikinci veya
üçüncü dalının dağılım alanı ile sınırlı (birinci
dalda %5) bir durumdur (30). Trigeminal kök
liflerinin basısı veya demiyelizasyonu nedeniyle
oluşur. Ağrı genelde yüz yıkama, traş olma, sigara içme, konuşma ve/veya diş fırçalama (tetik
faktörler) gibi uyaranlarla ortaya çıkabildiği gibi,
sıklıkla spontan da olabilir. Nazolabial oluk ve/
veya çenedeki küçük alanlar (tetik alanları) ağrının tetiklenmesine eğilimli bölgelerdir. Ağrılar
değişik dönemler boyunca durabilir. Bazen zeminde künt bir ağrı devam edebilir. Tetik noktalarının daha çok idiyopatik tipte olduğu düşünülmektedir. Klasik trigeminal nevralji yaşlılarda sık
görülür, sıklıkla superior serebellar arterin dahil
olduğu nörovaskuler basılar nedeniyle gelişir.
Yaşlı hastalarda herpes zoster enfeksiyonu, multiple skleroz, neoplazmlar da yapısal değişikliğe
neden olarak semptomatik trigeminal nevralji
sebebi olabilir (1).

722

Nevraljiform ağrı sıklıkla tek taraflıdır, bilateral
görüldüğünde multipl sklerozdan kuşkulanılmalıdır. Ağrı sırasında o taraf yüz kaslarında spazm
gelişebilir (ağrılı tik). Diğer sözü edilen sinir alanlarına ait nevraljiler de tanımlanmıştır ama çok
seyrektir. Tedavide analjezikler etkisizdir, altın
standart olarak kabul gören karbamazepin (100200 mg yavaşça yanıt alınana dek titre edilerek
ve lökosit, elektrolit ile transaminazlar izlenerek)
veya benzer etkide olduğu bildirilen okskarbazepin ilk seçenek ilaçlardır. Ataksi, sersemlik hissi,
baş dönmesi, hiponatremi, trombositopeni, osteoporoz, karaciğer enzimlerinde yükselmeye sebep
olabileceği için yaşlı hastalarda bu ilaçların kullanımına dikkat etmek gerekir (43). Karbamazepin
ve okskarbazepinin antikoagülan, metronidazol,
kalsiyum kanal blokörleri, makrolid antibiyotikleri
ve trisiklik antidepresan ilaçlarla etkileşebileceği
de akılda tutulmalıdır. Gabapentin, pregabalin ve
lamotrijin gibi diğer bazı epilepsi ilaçları ve baklofen karbamazepine yanıt vermeyen hastalarda
kullanılabilir. Tedavi bazı hastalarda düşük dozlarla
da sağlanabileceği için düşük dozla başlanıp klinik
duruma göre yan etkiler açısından takip edilerek
arttırılmalıdır. İlaç tedavisine dirençli olgularda sinirin sıkıştığı bölgeyi rahatlatmaya yönelik mikrovasküler dekompresyoncerrahi girişim yapılabilir.
Cerrahi işleme uygun aday olamayan hastalar sinir blokajı, radyofrekans ablasyon ve stereotaktik
nörocerrahiden fayda görebilirler (44).

Postherpetik nevralji
Nörotropik bir virüs olan varisella zoster enfeksiyonu sonrası en az 3 ay sonra etkilenen dermatomda nevraljik ağrının ortaya çıkmasıdır. Elli
yaşın üzerinde insidansı dramatik olarak artan
postherpetik nevraljinin dokuzuncu dekatta yıllık insidansının 11/1000 olduğu bildirilmiştir
(48). İmmun sistemi baskılayan hastalığı olanlarda tekrarlama riski %6 daha fazladır. Sürekli
yanıcı bir ağrıya aralıklarla zonklayıcı, delici, batıcı nitelikte ağrılar eklenir, bu ağrılı durum çoğu
hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler.
Topikal tedaviler (lidokain veya kapsaisin), gabapentin, pregabalin, trisiklik antidepresanlar tedavide kullanılabilecek ajanlardır (49).
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Temporal arterit
Diğer adıyla dev hücreli arterit, başlıca orta ve büyük boy arterleri etkileyen bir sistemik vaskülittir. Belirti ve bulguları arasında başağrısı
dışında, görme kaybı, çenede kladikasyon, halsizlik, kilo kaybı ve miyaljiler yer alır (polimiyalgia rheumatica). Sıklıkla 50 yaşından sonra görülen temporal arteritin insidansi 18-30/100.000 olarak bildirilmiştir (45).
Kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülür. Yeni ortaya çıkan başağrısı bulunan veya ağrı paterninde belirgin bir değişiklik tanımlayan
yaşlı bir hastada mutlaka bu tanı akla gelmelidir. En belirgin bulgusu
olan başağrısı, olguların %70-90’ında mevcuttur ve üçte birinde de ilk
belirtidir. Aralıklı veya sürekli olabilir; tipik olarak şakaklarda lokalize,
zonklayıcı bir ağrıdır. Sıklıkla beraberinde kafa derisi hassasiyeti ve tutulan damarların üzerinde cilt hassasiyeti bulunur. Kas ağrısı ve eklem
katılığı gibi belirtileri olan ‘polimiyalgia romatika’ ateş, kilo kaybı, gece
terlemeleri, çene (masseter) kladikasyonu (özellikle çiğnerken), amorozis fugaks (hastaların yarısında iki yanlı olabilir), kalıcı körlük (sıklıkla
herhangi bir uyarı olmaksızın) veya kısmi görme kaybı (sıklıkla anterior iskemik optik nöropatiye bağlı olarak) görülebilir. Diplopi ve kranyal
sinir felci nadir görülür. Ayrıca seyrinde koroner, mezenterik, hepatik
ve renal arter iskemisi, aort rüptürü, inme ve geçici iskemik ataklar da
ortaya çıkabilir. En tutarlı laboratuar bulgusu eritrosit sedimantasyon
hızındaki (ESH) artıştır. ESH >50 mm/saat ve temporal arter biyopsisinde mononükleer hücre veya granülomatöz inflamasyonun eşlik ettiği
vaskülitin tespit edilmesi tanı koydurucu özelliklerdendir. Bunun dışında, C-reaktif protein ile interlökin-6 düzeylerinin artışı ve karaciğer
enzimlerinde hafif bir yükselme ile hafif bir anemi de sık görülür. Çok
nadiren ESH normal bulunabilir. Aspirin, NSAİ veya sistemik steroid kullanan hastalarda ESH düşerek yalancı negatif sonuç verebilir.
Temporal arter biyopsisi tanıda altın standarttır ve mümkünse steroid tedavisinin başlanmasından sonra en geç 48-72 saat içinde yapılmalıdır. Biyopside klinik olarak etkilenmiş (hassasiyet, endurasyon
veya nabız zayıflığı bulunan) bir arter en az 5 mm boyunda incelemeye
alınmalıdır. Biyopsi negatifse (hastalık yama tarzı lezyonlar oluşturduğu
için bu mümkündür), pozitiflik oranını arttırmak için birden fazla kesit
incelenmelidir. Eğer yine negatif bulunursa ve tanı olasılığı yüksekse,
diğer temporal arterden tekrarlanmalıdır. Bazen teknik nedenlerle biyopsi tekrarı da negatif kalabilir, klinik şüphe netse ve sedimantasyon
yüksekse temporal arterit tanısından vazgeçilmemelidir.

Diğer adıyla dev hücreli
arterit, başlıca orta ve büyük
boy arterleri etkileyen bir
sistemik vaskülittir.

Temporal arter biyopsisi
tanıda altın standarttır
ve mümkünse steroid
tedavisinin başlanmasından
sonra en geç 48-72 saat
içinde yapılmalıdır.

Tipik klinik bulguları olan ve ESH’da artış görülen bir hastada, temporal arter biyopsi sonucu beklenirken hemen tedaviye başlanmalıdır.
Tedavinin başlıca hedefi ani gelişen ve geri dönüşümsüz görme kaybının önlenmesidir. Başlangıçtaki prednizon dozu günlük 60-80 mg.’dır
(minumum 0,75 mg/kg dozunda); görme kaybı olan olgulara intravenöz metilprednizolon 500-1000 mg uygulanması önerilmektedir (46).
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Başağrısı ve sistemik belirtiler tipik olarak steroid başlandıktan kısa bir
süre sonra düzelme gösterir. Hasta belirtilerin kontrolü için en az 6 ay-1
yıl süre ile bir idame dozu almalıdır. Eldeki sınırlı veriler, steroidlerin
dışında en tutarlı biçimde etkili immunsupresif ilacın siklofosfamid olduğunu ve bir relaps sonrasında verildiğinde steroidin daha hızlı azaltılarak kesilebilmesini sağlayabildiğini düşündürmektedir. Ayrıca azotiopürin kullanımını da savunan klinisyenler vardır (47).

Tolosa-Hunt sendromu
Tolosa-Hunt (THS) sendromu, kavernöz sinüs, superior orbital fissür
veya orbitanın granülomatöz inflamasyonuna bağlı gelişen retrobulber
ağrı ve oftalmoplejinin eşlik ettiği nadir bir durumdur (30). Etyolojisi
hala bilinmeyen THS tanısı koyabilmek için tümör, vaskülit, menenjit,
sarkoidoz, diabetik oftalmopleji ve psödotümör gibi ağrılı oftalmopleji
yapan nedenlerin dışlanması gerekmektedir (50).
Üçüncü, dördüncü ve/veya altıncı kranyal sinirlerin paralizisi ile
giden, genellikle kendiliğinden düzelen, ancak alevlenme ve yatışma
eğilimleri sergileyen epizodik bir tablodur. Bazen trigeminal birinci dal
ve optik, fasyal veya akustik sinir tutulumu da eklenebilir. Tedavi edilmezse haftalarca devam eden tek yanlı orbital ağrı söz konusudur. Bu
sendromda kavernöz sinüs, superior orbital fissür ve/veya orbitada MR
(kontrast verilmesi genellikle gerekmektedir) ve biyopsi ile granülomatöz bir lezyonun varlığı gösterilebilir. Tedavide oral metilprednizolon
(günde 50 mg) veya intravenöz prednizolon 1 gr/gün başlanır; steroid
dozu klinik takibe göre azaltılıp semptomlar tamamen düzelene kadar
kullanmaya devam edilir (50).

Serebrovasküler olay ile ilişkili başağrısı

Akut iskemik inme veya
geçici iskemik atakla
eşzamanlı olarak özellikle
posterior dolaşım
iskemilerinde daha belirgin
olmak üzere, % 17-34
oranında başağrısı görülür.
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İleri yaş grubunda, serebral iskemi, hematom, damarsal malformasyonlar, arteritler başağrısına neden olur. Akut iskemik inme veya geçici
iskemik atakla eşzamanlı olarak özellikle posterior dolaşım iskemilerinde daha belirgin olmak üzere, % 17-34 oranında başağrısı görülür.
Kadın cinsiyet, migren öyküsü, serebellar iskemi ve kan basıncının
120/80 mm/Hg’dan az olduğu hastalarda başağrısı daha sık eşlik eder
(1,51). Ağrının belli bir özelliği yoktur, hafif ya da şiddetli olabilir, bulantı ve/veya kusma eşlik edebilir. Başğarısının şiddeti iskemik alanın lokalizasyonu veya boyutu ile korele değildir. Serebral hemorajilerde ise
başağrısı %34–58 oranında görülür. Serebellar ve lober kanamalarda,
talamik, beyin sapı, kaudal kanamalara göre daha sık görülür. Başağrısı
şikayetinin başlangıç semptomu olduğu serebral hemorajili hastalarda
intraventriküler kanama, orta hat şifti, şiddetli hidrosefali ve mortalite
riski anlamlı olarak artmıştır (52). Ağrı şiddetlidir, kanama ile aynı tarafa
lokalize olur, 24 saatten uzun sürer. Bazen kanamadan önce haberci
başağrıları olabilir. Tedavide spesifik tedavi yaklaşımı yoktur, çok şiddetli ağrılarda tek doz yüksek kortikosteroid denenebilir. Subaraknoid
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kanama sıklıkla “hayatımın en şiddetli başağrısı” olarak tarif edilir. Beş
dakikadan kısa bir sürede gürültülü bir tablo ile prezente olur. Bulantı,
kusma ve boyun sertliği eşlik edebilir Rüptüre olmamış anevrizmalarda ve arteriovenöz malformasyonlarda ortalama % 18 oranında ağrı
görülebilir ve bu ağrılar atipik özelliklerde birincil başağrılarını taklit
edebilir. Ani başlangıçlı başağrısı ve Horner Sendromunda karotis arter diseksiyonu düşünülmelidir. Karotis diseksiyonunda % 60-95 sıklıkta
aynı taraflı baş, yüz yarısı ve boyunda ağrı eşlik eder. Vertebral arter
diseksiyonlarının %70’inde boyun ve oksipital bölgede ağrı şikayeti de
bulunur (1). Başağrısı, sinüs ven trombozunun (SVT) en yaygın semptomudur. SVT’ye eşlik eden başağrısı migrenöz karakterli veya gerilim tipi
başağrısının özelliklerinde olabilir. Ağrı uzanma veya Valsalva manevrasıyla artar (53). İleri yaş grubunda, karotis anjioplasti yapılmış hastalarda ilk 1 hafta içinde gelişen ve bir ayda geçen başağrısı tanımlanırken,
karotis endarterektomi uygulanan hastalarda, yaygın hafif bir başağrısı
yanı sıra 2-3 saat süreli, günde birkaç kez yineleyen küme benzeri başağrısı da görülebilir (6).

İlaç aşırı kullanım başağrısı
Aşırı ilaç kullanım başağrısı ergotamin, triptan, basit analjezikler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, opioidler ve kombine analjeziklerin ayda
10-15 günden fazla alınmasına bağlı olarak gelişen ikincil nitelikte başağrısıdır. Genç ve yaşlılardaki prevalansı aynı olup %1’dir. Tipik bir klinik tablosu yoktur. Tüm başa lokalize, künt, sıkıştırıcı veya zonklayıcı
olabilir. Genelde hafif, eşlikçi semptomu olmayan devamlı bir ağrıdır.
Uluslararası Başağrısı Derneği sınıflamasına göre kriterler; öncesinde
bir başağrısı olması (çok ağırlıklı olarak migren), günlük veya çok sık
ağrı (> 15 gün/ay); analjezik ilaçların uygunsuz kullanımı (ilaç kullanımı
> 10 gün ayda ve > 3 ayı aşan zamandan beri) ve ilaçların bırakılması
ile düzelme olarak özetlenebilir (30). Sigara, fiziksel inaktivite ve kadın
cinsiyet bu tip başağrısı gelişimi için risk faktörlerindendir (54).

Aşırı ilaç kullanım başağrısı
ergotamin, triptan, basit
analjezikler, nonsteroid
antiinflamatuar ilaçlar,
opioidler ve kombine
analjeziklerin ayda 10-15
günden fazla alınmasına
bağlı olarak gelişen ikincil
nitelikte başağrısıdır.

İntrakraniyal neoplazmlar
Altta yatan bir beyin tümörü varlığı başağrısı hastalarının etyolojide
en çok korktuğu durumlardan biri olsa da 50 yaş üzeri yeni başlayan
başağrısı olan hastalarda beyin tümörü sıklığının %0,28 olduğu bildirilmiştir (55,56). Uluslararası Başağrısı Derneği sınıflamasının tanımına
göre intrakranyal neoplazma bağlı başağrıları kriterleri şunlardır; intrakranyal neoplazmın gösterilmesi, başağrısının neoplazm gelişimiyle
ilişkili olması, lezyonun kötüleşmesiyle başağrısının da paralel olarak
belirgin kötüleşmesi ve neoplazmın tedavisi sonrası başağrısında düzelme şeklindedir (30). Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve opioidler
başağrısına fayda eder, ayrıca steroidler de ödem ve hidrosefali gelişiminin önüne geçerek başağrısı tedavisinde yardımcı olmaktadır (55).
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Posttravmatik başağrısı

Travma sonrası başağrısı
akut olarak 7 gün içinde
ortaya çıkar, 3 ayda düzelir,
3 ay üzerinde kronik ağrılar
ortaya çıkabilir.

Travma sonrası başağrısı akut olarak 7 gün içinde ortaya çıkar, 3 ayda
düzelir, 3 ay üzerinde kronik ağrılar ortaya çıkabilir. Travmatik beyin
hasarı olan hastaların %37-82’ninde başağrısı gelişebilmektedir (57)
Yaşlılarda posttravmatik başağrısının daha az geliştiği bildirilse de bu
hastaların daha az bildirimi veya bu konuda az sayıda araştırma olmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir (58). Yaşlılarda travmaya bağlı kronik subdural hematomda da başağrısı sık görülür. İlerleyici başağrısı ve
bilişsel bozukluk varlığında subdural hematom akla gelmelidir. Kraniyotomi ameliyatlarından sonra akut veya kronik formda başağrıları ortaya
çıkabilir. Posterior fossa işlemlerinde özellikle akustik nörinomlar için
yapılan suboksipital kraniyotomilerde ağrı daha fazladır. Travma sonrası kronik başağrıları tedaviye dirençli olabilir. Antidepresanlar, valproik
asit, gabapentin, pregabalin, topiramat gibi antiepileptikler ve davranışsal terapiler tedavide kullanılabilir (59).

Spontan intrakranyal hipotansiyon
Yıllık insidansı 5/100,000 olan ve orta yaşlarda pik yapan spontan intrakranyal hipotansiyon sıklıkla servikal ve torakal sinir köklerinden
beyin omurilik sıvısı sızması nedeniyle gelişir (60). Ayağa kalkmakla
artan ve uzanmakla kısa sürede azalan başağrısı klasik bulgusudur. Ancak başağrısı süresi uzadığında bu bulgu eşlik etmeyebilir (61). Boyun
ağrısı ve sertliği, bulantı, kusma, görme bozuklukları, kulak çınlaması,
ekstremitelerde uyuşma gibi semptomlar da bulunabilir. Yaşlı olgularda tedavide öncelikle yatak istirahati ve hidrasyon önerilirken teofilin
ve kafein kullanımında dikkatli olunmalıdır. Fayda görmeyen hastalara
otolog epidural kan yaması uygulanır (1).

Bir madde veya bunun kesilmesine bağlı başağrısı
Simetidin, ranitidin,
omeprazol, lansoprozol
gibi gastrointestinal sistem
ilaçları migrenöz karakterli
ısrarcı, orta şiddetli başağrısı
yapabilirler.
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Yaşlı popülasyonda kronik hastalıkların daha sık görülmesinden dolayı
kullandıkları sistemik etkili ilaçlar başağrısına neden olabilir. Yaşlılarda
yeni başlayan başağrısında kullanılan ilaçlar kesinlikle sorgulanmalıdır.
Bunlardan en çok bilinen gliseril trinitrat (nitrogliserin) tansiyon kontrolü ve vazodilatatör amaçlı kullanılır. Başağrısı ilaç alımından 10 dk. sonra ağrı başlar ve 1 saat içinde geçer, kronik kullanımındaysa bir haftada
tolerans gelişir. İzosorbit dinitrat, sodyum nitroprussid, mannitol benzer baş ağrılarına neden olurlar. Sildenafil, dipridamol gibi fosfodiesteraz inhibitörleri, bilateral frontotemporal bölgede zonklayıcı başağrısı
ortaya çıkarabilirler. Atenolol, hidralazin, kalsiyum kanal blokerleri ve
klopidogrel başağrısı yapan kardiyak ilaçlardandır. Amiodaron nadiren kafaiçi basınç artışı ve ağrıya neden olabilir. Simetidin, ranitidin,
omeprazol, lansoprozol gibi gastrointestinal sistem ilaçları migrenöz
karakterli ısrarcı, orta şiddetli başağrısı yapabilirler. Astım ilaçlarından
teofilin, aminofilin terbütalin vasküler tipte ağrı yaparken, antiparkin-
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soniyen dopa agonistleri de migren benzeri başağrısı yapabilir. SSRI
grubu antidepresanlar, onkolojik ilaçlar da başağrısı yapabilmektedirler
(6,11). Başağrısı tedavisi için kullanılan aspirin, asetaminofen, ibuprofen, naproksen, kodein ve kafein içeren kombine ağrı kesiciler ve triptanların kendisi de rebound (analjezik) başağrısına neden olabilir.

Uyku apne sendromu başağrısı
Orta ve ileri yaşlıların %3’ünde görülen uyku apne sendromunda hastaların %12–18’inde uyku apne başağrısı bulunur (62). Apne şiddetiyle
başağrısı ilişkilidir. Başağrısı sabahları 30 dakikadan uzun süreli ve iki
yanlı basınç hissi şeklindedir. Apne tedavisinden sonra ağrılar düzelir
(11). Başağrısı yakınmalı tüm yaşlı hastalar sabahları olan başağrısı açısından mutlaka sorgulanmalıdır.

Orta ve ileri yaşlıların
%3’ünde görülen uyku apne
sendromunda hastaların
%12–18’inde uyku apne
başağrısı bulunur.

Arteriyel hipertansiyon başağrısı
Tansiyon yükselmesi başağrısı yapabilir, burada kan basıncının yükselme hızı ve miktarı önemlidir. Normotansif bireylerde ani olarak kan
basıncının 160/100 mmHg üzerine, hipertansif bireylerde ise 250/150
mmHg üzerine çıkması ile hipertansif ensefalopati tablosu gelişebilir ve
hastalarda ciddi başağrısı ve ek semptomlar görülebilir, bu hastalarda
beyin görüntülemede posterior reversibl lökoensefalopati ile uyumlu
bulgulara dikkat edilmelidir. Hipertansif kriz sırasında iki yanlı, zonklayıcı ve fiziksel aktivite ile artan başağrısı ortaya çıkar, tansiyon düşürüldükten sonra başağrısı kısa sürede düzelir. Hafif (140-159/90-99
mmHg) veya orta (160-179/100-109 mmHg) kronik arteryel hipertansiyon başağrısına neden olmaz (63,64).

Boyun, Göz, Diğer Yüz ve Kafa Yapılarına Ait Baş
Ağrıları
Servikojenik başağrısı:
Tek taraflı, boyun ağrısını başağrısının takip ettiği ve boyun hareketleri
ile ağrının tetiklendiği boyundan öne doğru yayılan ağrılardır. Prevalansı %4,1 ve ortalama görülme yaşı 60 üzeri olan servikojenik başağrıları
servikal bölge kas, eklem, diskler, sinir ve sinir köklerindeki hasardan
kaynaklanır. Whiplash tarzı travma ortaya sonrası sık rastlanır (65,66).
Servikal yapının ve onu uyaran sinirlerin blokajı sonrası başağrısında
azalma tanı kriteridir (30) Fizik tedavi modaliteleri (kas esnetme, boyun
traksiyonu) ve TENS kısmen fayda eder. Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikal başağrısı tedavisinde etkinliği gösterilmiştir (66).

Tekrarlayıcı büyük oksipital
sinir bloklarının servikal
başağrısı tedavisinde
etkinliği gösterilmiştir.

Akut glokom başağrısı:
Klinkte gözde ve frontal bölgede çok şiddetli ağrı, bulanık görme, ışıklar
etrafında renkli halkalar görme, bulantı ve kusma görülür. Konjuktivada
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kanlanma, ışığa yanıt vermeyen orta derecede
dilate pupil bulgular arasındadır. Glokomun tedavisiyle başağrısı düzelir (30). Küme başağrısıyla karışabileceği bildirilmiştir. (67).

Temporamandibular eklem
bozukluğu başağrısı:
Costen sendromu olaran bilinen temporamandibuler eklem hastalıklarıyla ilişkili başağrılarıdır.
Eklemin hipermobilitesi, dislokasyonu, osteoartrit, romatoid artrite bağlı gelişebilir. Çene hareketi sırasında ses gelmesi, eklem kapsüllerinde
hassasiyet, çeneyi açmada zorlanma ve sert yiyeceklerin çiğnenmesi ile baş ve yüzde ağrı hissedilir (30). Antiinflamatuar ilaçlar (steroid veya
nonsteroidler), kas gevşeticiler, antidepresan ve
antiepileptik ilaçlar tedavide denenebilir.
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GIRIŞ
Acil servise başvuran hastaların %4’ünde başağrısı şikayeti bulunmaktadır. Altta yatan sebebe
göre başağrıları Uluslararası Başağrısı Derneği
(IHS) tarafından primer veya sekonder olarak
sınıflandırılmışlardır (Tablo-1). Acil servise başvuruda genel popülasyonda olduğu gibi, primer
baş ağrıları sekonder başağrılarına göre çok
daha yaygındır, başvuruların %3,8 ‘ini sekonder
sebepli başağrıları oluşturmaktadır. Hastayı ilk

değerlendirmede amaç, primer/sekonder ayırımını yapmak, primer başağrılarında uygun,
hızlı tedavi yöntemleri ile hastayı rahatlatmak,
sekonder başağrılarında da hayatı tehdit edebilecek yüksek riskli hastalıkları hızlıca ayırt etmektir. Acil serviste başağrılı hasta değerlendirmesinin temelini anamnez, sistemik ve nörolojik
muayene, düşünülen ön tanıya yönelik uygun
tetkikler oluşturur.

Tablo-1 Uluslararası Başağrısı Topluluğu’nun ICHD-3 Sınıflandırması
Bölüm I - Primer Başağrıları 1. Migren 2. Gerilim tipi başağrısı 3. Trigeminal otonomik başağrıları 4. Diğer
primer başağrıları
Bölüm II- Sekonder Başağrıları 5. Baş ve/veya boyun travmasına bağlı başağrısı 6. Kraniyal veya servikal
damarsal bozukluklara bağlı başağrısı 7. Damarsal olmayan intrakraniyal bozukluklara bağlı başağrıları 8.
Madde kullanımı veya kesilmesine bağlı başağrısı 9. Enfeksiyona bağlı başağrısı 10. Homeostaz bozukluğuna
bağlı başağrısı 11. Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, ağız ya da diğer yüz veya kraniyal yapıların
bozukluklarına bağlı başağrısı ya da yüz ağrısı 12. Psikiyatrik bozukluklara bağlı başağrısı
Bölüm III- Ağrılı kraniyal nöropatiler, diğer yüz ağrıları ve diğer başağrıları 13. Ağrılı kraniyal nöropatiler ve
diğer yüz ağrıları 14. Diğer başağrısı bozuklukları (sınıflandırılamayan)

1
2

Uzm. Dr., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Prof. Dr., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
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ANAMNEZ
Başağrısı tanısı için altın standarttır. Hastanın
yaşı, cinsiyeti, ağrının başlama zamanı, süresi,
şiddeti, şekli, sıklığı, lokalizasyonu, gün içinde
ortaya çıkma zamanı, sürekli mi aralıklı mı geldiği, eşlik eden bulgular, ağrıyı tetikleyen veya
şiddetlendiren, hafifleten sebepler, pozisyonla
ilişkisi, ailede başağrısı öyküsü ,komorbid hastalıklar, kullanılan diğer ilaçlar, travma öyküsü
tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. Belirtilen sorulara göre ortaya çıkan ağrı özellikleri primer ve
sekonder başağrısı açısından yol gösterir.
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ya çıkarken, migren kliniği bu yaş grubunda farklılık gösterebilir, ağrı şiddeti daha azdır ve eşlik
eden bulantı ve kusma belirgin değildir. Migren
eşlikçileri denen görsel, duysal ve konuşma ile
ilgili bozukluklar ortaya çıkar bu bulgular ataklar
halinde gelir sonrasında % 50 oranında ağrı eşlik
edebilir ama bunların geçici iskemik ataktan ayırıcı tanısının yapılması gereklidir. Gerilim tipi başağrısı da % 10-15 oranında ileri yaşta grubunda
başlayabilir.

Hasta Anamnez Özellikleri

50 yaş üzeri özellikle temporal arterit ve diğer sekonder ağrı sebepleri ayırt edilmelidir. Sekonder başağrılarından özellikle trigeminal nevralji de ileri yaşta ortaya çıkar.

Yaş

Cinsiyet

Başağrısının 10 yaş altı, 50 yaş üstünde ve sıkça
görüldüğü, beklenen yaş grubu dışında bir yaşta
görülmesi durumunda sekonder sebepler dikkatlice araştırılmalıdır. Çocukluk çağında da migren başağrısı görülmekle birlikte 10 yaş altı özellikle oksipital lokalizasyonlu ağrılarda sekonder
sebepler araştırılmalıdır. Primer başağrılarından
hipnik, birincil öksürük başağrısı ileri yaşta orta-

Primer başağrılarından migren için kadınlarda
erkeklere oranla 3 kat fazla bir sıklıktan söz edilebilirken, gerilim tipi baş ağrılarında böyle bir
cinsiyet ayırımı söz konusu değildir. Küme baş
ağrıları erkeklerde daha fazla görülür.

Başlama zamanı-Ani başlangıç
Ani ve yeni başlangıçlı başağrısı, geçmişte benzer
ağrı yaşanmaması her zaman sekonder başağrısı

Acil Servisde Başağrısı Yönetimi

için önemli ipuçlarıdır. Zamana göre baş ağrıları
dört gruba ayrılabilir:
(1) Ani başlayan ve gök gürültüsü şeklinde:
Yeni ani başlangıçlı, geçmişte benzeri yaşanmamış bir başağrısında sekonder sebepler mutlaka
dışlanmalıdır. Ani başlayıp, birkaç saniye veya
dakika sonra maksimum yoğunluğa ulaşan bir
ağrıda subaraknoid kanama (SAK) yanı sıra, geri
dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu, karotis ve vertebral arter diseksiyonları, serebral sinüs ven trombozu, hipofizer apopleksi,
akut açı kapanması glokomu, rüptüre olmamış
serebral anevrizmalar, üçüncü ventrikülün kolloid kisti ve hipertansif ensefalopati sebepleri de
göz önünde bulundurulmalıdır.
(2) Yakın zamanda başlayıp progresif seyreden: Herpetik veya Lyme menenjiti, beyin tümörü, apsesi, intrakraniyal hipertansiyon, temporal
arterit gibi başağrısının birçok tehlikeli nedeni
tedricen artan başağrısı ile ortaya çıkabilir.
(3) Hasta tarafından iyi bilinen ve epizodik
ataklarla gelen ağrılar: Migren statusu, küme
başağrısı atağı, özellikle testere paterninde ataklarla seyreden SUNCT sendromu ,tedaviye dirençli trigeminal nevralji ağrıları epizodik olarak
acil servis başvurusuna neden olabilirler.
(4) Kronik günlük baş ağrıları: (3 aydan fazla,
ayda 15 günden fazla başağrısı): Kronik migren,
kronik küme ve diğer otonom bulgulu başağrıları, yeni başlangıçlı günlük ısrarcı başağrısı, ilaç
aşırı kullanım başağrısı acil servise başvuran
kronik seyirli bazı ağrı örnekleridir. Aylarca veya
yıllarca devam eden kronik baş ağrıları daha
sık birincildir, ağrı karakterinin değişmesi, yeni
nörolojik muayene bulguların ortaya çıkması
durumunda ikincil nedenlerin ekarte edilmesi
gerekir.

Ağrı şekli ve şiddeti
Sekonder başağrılarında, ağrının şiddeti ve tabiatı genelde değişken ve ilerleyicidir. Genel olarak zonklayıcı başağrıları vasküler, inflamatuvar
enfeksiyöz sebepleri, oyucu yanıcı batıcı ağrı

özellikleri trigeminal otonomik başağrılarını, sıkıştırıcı basınç hissi tarzında ağrılar gerilim tipi
başağrısını, gökgürültüsü gibi patlayıcı ağrılar
subaraknoid kanamayı, şimşek çakar gibi ağrılar
nevraljileri ve SUNCT sendromunu akla getirir.
Fakat sekonder sebepli başağrılarının primer
başağrısı özelliklerini taklit edebileceği ve kronikleşen primer başağrılarında ağrı şeklinin değişebileceği unutulmamalıdır. Primer başağrılarından gerilim tipi başağrısının şiddeti hafif orta
iken, küme başağrısı çok şiddetlidir. Migrende
orta-şiddetli ağrılar vardır. Sekonder başağrılarında altta yatan sebebe göre şiddet değişse de
subarakniod kanama en şiddetli ağrılardandır.

Ağrı süresi ve sıklığı
Sekonder sebeplere bağlı başağrıları bazıları hariç genelde özel bir patern göstermez, sıklığı ve
diğer özellikleri progresiftir. Primer baş ağrılarında ağrı sıklığı ve süresi, tanı ve ayırıcı tanıda
yardımcı olur. Migren; ataklar belli bir düzende
gelir, genelde ayda 2-8 kez ortaya çıkar, ağrı süresi ilaç kullanılmadığında 4 saat ile 3 gün arasındadır. Epizodik Gerilim Tipi Başağrısı; 30 dk-7
gün süreli ağrılar, ayda 15 günün altında değişik
sıklıklarda görülebilir. Küme Başağrısı; özellikle
mevsim geçişlerinde, 15 dk-3 saat süreli ağrılar,
günde 1-8 arası bir sıklıkta gelir. Paroksismal Hemikrania; 2 -30 dk süreli ağrılar, günde 1-50 kez
ortaya çıkabilir. SUNCT Sendromu: 1-600 saniye süreli, günde ortalama 60 (2-200) atak gelir.
Hemikraniya Kontünya; hiç geçmeyen temel bir
ağrının üzerine değişik sıklık ve sürede olabilen,
otonom bulguların eşlik ettiği şiddetli ağrı atakları eklenir.

Ağrı lokalizasyonu
Ağrının hep aynı lokalizasyonda olması ya da taraf ve yer değiştirme tanı açısından ip ucu verebilir. Migren başın arka veya ön kısmından başlayıp tek taraflı kalabilir, tüm başa yayılabilir ve
ataklarda taraf değiştirebilir. Gerilim tipi başağrısı iki taraflı iken, küme başağrısı ağrı periyodunda
tek taraflı orbital supraorbital temporal bölgede
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hissedilir ve çok nadiren taraf değiştirir. Daha
önce tanımlanmayan akut subakut başağrılarında belirgin lokalizasyonlarda daha çok sekonder
başağrıları akla gelmelidir. Trigeminal nevraljinin
tek taraflı, yüzde, sıklıkla trigeminal sinirin 1.2.
dalında görülmesi tipiktir. Yüz, göz çene boyun
gibi belli lokalizasyonlarda akut sinüzit, oküler
inflamasyon, glokom, dental veya kulağa ait nedenler, temporal arterit, servikojenik başağrısı
daha nadir olarak arteryel diseksiyon ağrı sebebi
olabilir. Enseden başlayıp tüm başa yayılan akut
şiddetli başağrısında subaraknoid kanama, menenjit, akut hipertansif kriz, özellikle posterior
dolaşımın iskemileri, intraserebral hemorajiler,
kafa içi basınç artışı sendromu atlanmamalıdır.
Çocukluk çağı başağrılarında oksipital bölge başağrılarında sekonder sebepler açısından dikkatli olunmalıdır.

Ağrıyı tetikleyen- arttıran faktörler
Akut baş ağrıların da eşlik eden diğer bulguların
yanı sıra, ilk defa ya da tekrarlayıcı bir şekilde ağrıyı başlatan veya artıran sebepler hem primer
hem de sekonder başağrısı tanısı için önemli
olabilir. Hasta her zaman tetikleyicilerin farkında
olamayabileceğinden kullandığı ilaçlar, yaşam
şekli, işi, diğer hastalıkları, girişimsel işlemler,
travma , enfeksiyon öyküsü, ağrı ortaya çıktığında yapılan aktiviteleri sorgulamak önemlidir. Alkol alımı, stres, menstrüasyon, hava değişimleri,
bazı yiyecekler, açlık, iş, çalışma ortamı migren
dahil bir çok başağrısı atağını tetiklemektedir

Aile Öyküsü
Birinci veya ikinci derece akrabalar arasında ailesinde subaraknoid kanama (SAK) öyküsü olan
başağrısı hastası, önemli ölçüde daha yüksek
SAK riski altındadır. Birden fazla aile üyesinde eş
zamanlı baş ağrıları, karbon monoksit zehirlenmesini düşündürür.

Ağrıya neden olan veya artıran
durumlar
Yüze dokunma, yıkama, diş fırçalama, konuşma, çiğneme, esneme: Trigeminal Nevralji,
736

SUNCT
Spinal anestezi, lomber ponksiyon, ağır kaldırma: İntrakraniyal hipotansiyon
Ters baş boyun hareketi, masaj, travma: Servikal arter diseksiyonları
Minör yada majör travma: Epidural, subdural kanama, postravmatik başağrısı, ilk migren
veya küme başağrısı atağı
Cinsel aktivite: Subaraknioid, parankimal kanama ve diğer kafa içi basınç artışına sebep olan
sekonder sebepler, primer cinsel aktivite başağrısı
Fiziksel aktivite: Diseksiyon, serebral hemorajiler, kardiyak, primer egzersiz başağrısı, migren
Öksürme, ıkınma : Arnol chiari malformasyonu, diğer kraniyo servikal bileşke anormallikleri, anevrizma, AVM gibi damarsal patolojiler .
Gebelik–Postpartum Dönem: Preeklampsi beraberinde olabilecek PRES, serebral venöz
sinüs trombozu, hipofizer apopleksi ve geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu
özellikle gebelik ve postpartum dönemde ortaya
çıkan sekonder başağrısı sebepleridir. Doğum
sonunda ıkınma eylemine bağlı dural yırtıklara,
spinal anesteziye bağlı postural intrakraniyal hipotansiyon başağrısı ortaya çıkabilir.
Hızlı kilo alımı: Benign intrakraniyal hipertansiyon
Kullanılan ilaçlar: Bazı kalsiyum kanal antagonistleri, koroner dilatörler, nitratlar, amantadin, sildenafil, dipridamol, simetidin, reserpin,
indometazin, hormonal tedaviler, bazı antibiyotikler başta olmak üzere çeşitli ilaçlar başağrısını başlatabilir. Kadınlarda oral kontraseptif
kullanımı veya postmenopozal hormon tedavisi
ağrının şiddetini, sıklığını, süresini değiştirebilir,
migren atakları sıklaşabilir. Antikoagülan kullanımının sorgulanması önemlidir. Antikoagülanlar
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beyin dahil kanama riskini artıracağından kafa
travması olan ve antikoagülan kullanan hastalara küçük travmalarda bile bilgisayarlı tomografi
çekilmelidir. Yasadışı uyuşturucular: Kokain, metamfetamin ve diğer sempatomimetik ajanlar
dahil olmak üzere bir dizi yasa dışı uyuşturucuda
başağrısı direkt etkilere bağlı yada intrakraniyal
kanama, intravenöz kullanımlarda beyin apsesine kadar giden komplikasyonların sonucu ortaya
çıkar.
Karbon monoksit zehirlenmesi: Kanda normal karboksihemoglobin ( CO-Hb ) düzeyi %0,53 dür. Sigara içenlerde artıp %4-12 seviyesine
ulaşabilmektedir. Zehirlenme kan CO-Hb seviyesi %15 iken başlar. Toksik düzey %20-50, öldürücü düzey ise %50-60’nın üzeridir. CO-Hb % 20-30
düzeyi ve üzerinde santral sinir sistemi bulguları,
şiddetli başağrıları ortaya çıkar.
Uyku: Başağrısı ve uyku bozuklukları arasındaki ilişki karmaşık ve çok boyutludur. Baş ağrıları
uyku bozukluklarının artmasına ya da ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi, uyku bozuklukları
da baş ağrılarına neden olup, var olan baş ağrılarını arttırabilirler. Bazı ağrı tipleri sadece uykuda ortaya çıkarlar. Uyku apne sendromu kendisi
başağrısına yol açar, sabahları 4 saat içerisinde
düzelen, kronik başağrılarına sebep olabilir. Polisomnografiyle tanı konulur ve apne tedavisi ile
başağrıları geçer. Özellikle uyku ve evrelerinde
ortaya çıkan başağrıları vardır. Hipertansiyon ağrısı uyanırken olur ve gün ilerledikçe azalır. Akut
sinüzit ağrısı ise sabah ortaya çıkar ve gün ilerledikçe artar. Kafa içi basınç artışı sendromunda
ağrı sabaha karşı ortaya çıkar, gün içinde hafifleyerek dalgalanmalar gösterir. İlaç aşırı kullanım
başağrısı da uykudan uyandıran ağrılara yol açabilir. Primer başağrılarından hipnik başağrısı ileri
yaşta özellikle kadınlarda, tipik olarak her gece
saat kurmuş gibi uykudan uyandıran başağrısı ile
karakterizedir. Küme tipi başağrısı uykuda ortaya
çıkabilir. Migrenlilerde başağrısı genellikle uyanıkken başlar, migren ağrısı genelde uykuda düzelme eğilimindedir, ancak uzun ataklarda ertesi

sabah da ağrı devam edebilir. Uykusuzluk veya
çok uyuma migren ataklarını tetikleyebildiği gibi
depresyon gibi komorbid hastalıkların bulgusu
olabilir. Ayrıca kişinin uyku düzeni örneğin migren profilaktik tedavisini belirlerken önemli rol
oynar. Kronik gerilim tipi başağrısına uyku bozuklukları eşlik edebilir.
HIV ve immünosupresyon: HIV ve diğer bağışıklığı baskılanmış hastalar; toksoplazmoz, beyin apsesi, menenjit ve malignensi dahil olmak
üzere intrakraniyal hastalıklar için önemli risk
altındadır. Özellikle yeni başlayan başağrısı, nöbet veya değişen mental durum gibi yüksek riskli özellikler mevcutsa, bu tür hastalarda agresif
tetkikler yapmak gereklidir.
COVİD-19 Hastalığı-Aşı Hikayesi: Covid 19
geçiren hastalarda başağrısı tüm yaş grupları için çok yaygın semptomdur, ağrılar şiddetli,
uzun ve ağrı kesicilere dirençli olabilir. Uzamış
başağrılarında meningoensefalit, sinüs trombozu gibi SSS tutulumları atlanmamalıdır. Covid 19
aşısının ikinci dozundan sonra genellikle hafif ve
kısa süreli başağrıları görülür

Ağrı öncesi görülen veya eşlik eden
semptomlar
Bulantı, kusma: Migren, kafa içi basınç artışı
Işık, ses, koku hassasiyeti: Migren
Ağrı öncesi, parlak ışık, kırık çizgi, bir tarafı görememe, bulanık görme: Auralı migren, ilk
atakta, kafa arkası patolojileri, kafa içi basınç artışı gibi sekonder sebepler
Ağrı öncesi parestezi, konuşma bozukluğu:
Auralı migren ilk defa oluyorsa serebrovasküler
olayın dışlanması gereklidir
Fokal nörolojik defisit: Serebrovasküler hastalıklar, SSS tümörleri, enfeksiyonları, hemiplejik
migren, HaNDL
Gözde yaşarma, kızarma: Trigeminal otonomik başağrıları, Rinore: Akut sinüzit
Ateş: Menenjit, ensefalit, akut sinüzit
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Görme bozukluğu ile birlikte yaygın kas, vücut ağrıları: Temporal arterit

SİSTEMİK SORGULAMA VE
MUAYENE
Özellikle akut subakut başağrıları olmak üzere başağrısı hastası değerlendirilirken hastanın
kilosu dahil ateş, tansiyon ve nabız değerleri
önemlidir. Enfeksiyon bulguları, geniz ve kulak
akıntısı, enfekte çürük diş, döküntüler, kızarıklıklar, kısa boyun düşük saç çizgisi ayırıcı tanı için
önemlidir. Muayenede sinüsler, sinir ve temporal arter trasesi, temporamandibüler bölge
palpe edilmeli, travma yoksa boyun hareketleri
değerlendirilmelidir.

NÖROLOJİK MUAYENE
Bilinç değişiklikleri-konuşma bozuklukları: Başağrılı hastadaki bilinç değişiklikleri sıklıkla sekonder başağrılarında görülür. Nadiren baziler
tip migrende bilinç ve yüksek kortikal fonksiyonlarda bozukluk, migren aurası sırasında disfazik
konuşma görülebilir.
Ense sertliği: SSS enfeksiyonları, subaraknoid
kanama
Görme keskinliği: Başağrısı ile birlikte görme
keskinliğindeki azalma fronto bazal tümörlerde
optik sinir basısı ile atrofi sonucu, temporal arteritte optik sinir ve temporal arter iskemisine
bağlı ortaya çıkar. KİBAS’a bağlı papil ödeminde
başlangıçta görme kaybı yoktur, zamanla sekonder optik atrofi gelişmesi ile görme bozulur.
Papillitte ise başlangıçtan itibaren görme bozukluğu mevcuttur. Retinal migrende geçici pozitif
ve negatif özelliklerde tek gözde görme kaybı
atakları mevcuttur. Auralı migrende aura fazında
pozitif (yanıp sönen ışıklar noktalar,çizgiler) veya
negatif (görme kaybı) homonim görsel alan defekti tanımlanır.
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Oküler Motor Sinir Muayenesi: Periorbital
ağrı ile 3.4.6. kraniyal sinir paralizilerinde kavernöz sinüs, süperior orbital fissür, orbital apeks
patolojileri ve her sinirin ayrı etiyolojik patolojileri, Tolosa-Hunt sendromu, rekürren ağrılı oftalmoplejik nöropati, iskemik oküler motor sinir
paralizisi (diyabetik nöropati ) akla gelmelidir.
Horner Sendromu: Karotis arter diseksiyonu, serebral iskemi, akciğer apeks tümörü gibi
sekonder başağrısı nedenleri dışında, primer
başağrılarından küme başağrısı, paroksismal
hemikraniya, hemikraniya kontünya’da atak sırasında parsiyel horner gözlenebilir.
5. kraniyal sinir ( trigeminal sinir) muayenesi: Hem duyusal ve hem de motor lifleri taşıyan
trigeminal sinirin muayenesi , nükleer, preganglionik, ganglionik ve periferik düzeyde bir çok
hastalık tarafından tutulup bilinen birçok baş ve
yüz ağrısı patolojisinin ortak paydasını oluşturduğundan önemlidir.
Trigeminal Nevralji; 5. Kraniayal sinirle ilgili
en bilinen ağrılı hastalık olan trigeminal nevraljinin sekonder sebepli, semptomatik olan
formunda muayenede trigeminal sinir alanında
objektif duyu kusuru ve diğer patolojik nörolojik
bulgular mevcuttur ve sinire bası yapan tümörler, anevrizmalar, multipl skleroz gibi altta yatan
bir neden söz konusudur.
Herpes Zoster Oftalmikus- Postherpetik Nevralji. Trigeminal siniri etkileyen infeksiyöz ve
inflamatuvar nedenlerin başında gelen Herpes
Zoster infeksiyonunda trigeminal sinirin oftalmik dalında , şiddetli olabilen ağrı takip eden
günlerde döküntüler ortaya çıkar. Ağrı günler ve
haftalar içinde azalıp kaybolurken özellikle ileri
yaş grubunda olmak üzere hastaların üçte birinde döküntülerin olduğu yerde , aylarca devam
eden, şiddetli, sürekli, yanıcı ve buna eklenen
aralıklı saplanıcı ağrılar şeklinde devam eden
postherpetik nevralji gelişebilir.

Acil Servisde Başağrısı Yönetimi

Gradenigo Sendromu; süpüratif otitis media
komplikasyonu olarak ipsilateral VI.kraniyal sinir
paralizisi ve trigeminal sinir dağılımında baş ve
yüz ağrısı mevcuttur.
Raeder Paratrigeminal Sendromu; ipsilateral
okülosempatik paralizi ( Horner sendromu ) ile
birlikte trigeminal sinirin oftalmik bölümünün
dağılımında şiddetli, tek taraflı yüz ve başağrısı
ile karakterizedir.
Kavernöz sinüsü tutulumu ile giden bazı ağrılı
hastalıklarda sinüsten geçen diğer kraniyal sinirlerin yanında V. sinirin dalları da tutulabilir.
Motor, Duyu, Yürüyüş Muayenesi: Başağrısı
sınıflamasındaki değişik sekonder başağrılarında ve ağrılı kraniyal nöropatilerde hastalığa göre
değişmekle birlikte kalıcı yada geçici motor , yüzeyel, derin ve kortikal duyu bozuklukları, değişik paternlerde yürüyüş bozuklukları başağrısına
eşlik eder. Primer başağrılarında ise atak anında, reversibl olarak hemiplejik migrende motor
güçsüzlük, beyin sapı auralı migreninde ataksiye
bağlı yürüyüş bozuklukları görülür.

TETKİKLER
Başağrılı hastada tetkikler sekonder başağrılarını
ayırt etme amaçlı kullanılır ve nörogörüntüleme,
BOS incelemesi ve kan testlerini içerir. Anamnez,
sistemik ve nörolojik muayene sonucunda ağrı
anamnezi kırmızı bayrak özellikleri içeriyorsa düşünülen sekonder başağrısına yönelik tetkikler
yapılmalıdır. Uzun yıllardır olan, karakter değiştirmemiş migren, gerilim tipi, küme gibi primer
başağrılarında ek tetkike gerek yoktur fakat hasta takiplerinde farklı karakterde ağrı özellikleri,
yeni muayene bulguları ortaya çıkarsa tetkik
yapılmalıdır. Primer başağrıları sınıflamasında
nadir görülen diğer primer başağrıları olarak
tanımlanan başağrılarında ( örn gökgürültüsü,
öksürük, hipnik) sekonder sebepler uygun tetkik
yöntemleri ile dikkatlice dışlanmalıdır. Bu grup
başağrısı değerlendirmelerinde tetkiklerinin uygun ve yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Nörogörüntüleme ve diğer tetkikler, sekonder

başağrılarını düşündüren anamnez ve muayene bulgularında istenmelidir (tablo 2). Ayrıca
düşünülen sebebe yönelik uygun teknikle tetkik istemek doğru tanı için önemlidir, örneğin
intrakraniyal hipotansiyonda kontrastlı kraniyal
manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ayırıcı
tanı ve subdural hematom gibi komplikasyonlar
için beyin tomografisi, kaçağın yerini tespit etmek ve doğru tedavi için BT veya MR myelografi,
sintigrafi yapılacak tetkik algoritmasını oluşturur. Tolosa Hunt sendromunda kavernöz sinüse
yönelik kontraslı beyin ve orbital MRG, sinüs
trombozu düşünülüyorsa kontrastlı kraniyal MR
ve MR venografi, özellikle genç trigeminal nevralji hastalarında 3,0 tesla kontrastlı beyin MRG
ve MR anjiyografi anjiyografi çekilmesi önemlidir. Tanı ayırıcı tanı için gerektiğinde kan tetkikleri, direkt grafiler, tomografi, MRG, doppler
ultrasonografi, anjiografiler, beyin omurilik sıvı
incelemeleri düşünülen hastalığa göre seçilerek
yapılmalıdır (Tablo-3 ). Hamilelik sırasında tercih
edilen görüntüleme yöntemi MRG’ dir. 3 tesla
veya daha düşük MR ve MR anjiografi için maternal veya fetal risk tanımlanmamıştır. Gadolinyum kontrastından hamilelik sırasında kaçınılmalıdır çünkü fetal gelişimsel anormallikler, fetal
enflamatuar durumlar ve spontan düşük riski ile
ilişkilendirilmiştir. Venöz görüntüleme için gadolinyumsuz MR venografi istenmelidir. Hamilelikte bilgisayarlı tomografi çekiminden kaçınılır,
fetal malformasyon için radyasyon dozunun eşik
değeri 10-50 mGy’dir. Standart baş ve servikal
tomografi çekimi uterusa 0,1 mGy’den az radyasyon verir. Bu yüzden SAK gibi çok hayati bir
hastalık düşünülüyorsa geliş zamanı nedeniyle
MRG ile sonuç alınamayacağı düşünülüyorsa bir
defa olmak üzere kontrastsız beyin tomografisi
çekilebilir. Endikasyon konulduğunda , normal
zamandaki kontrendike durumlar ve hastaya yararı göz önünde bulundurularak gebelik boyunca lomber ponksiyon yapılabilir.
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Tablo-2 Başağrısı Anamnezinde Kırmızı Bayrak Bulguları
1. 10 yaş öncesi , 50 yaş sonrası başlangıç
2. Başağrısının giderek artması ve tedaviye yanıt vermemesi
3. Sabah erkenden başlangıç
4. Ani başlangıç ( gökgürültüsü başağrısı)
5. Kişinin yaşamındaki en şiddetli başağrısı
6.Sistemik hastalık varlığı( malignite, AIDS), ateş, miyalji, kilo kaybı gibi bulgular
7. Ağrı karakterinde değişim, ilerleyici dirençli kusma
8.Öksürük, ıkınma, öne eğilmekle, yatar pozisyonda ağrıda artış
9. Ortostatik başağrısı
10. Her zaman aynı tarafta ağrı, oksipital bölge
11.Ağrının beklenen yaştan farklı yaş grubunda ortaya çıkması
12. Hamilelik veya postpartum dönemde yeni başlayan başağrısı
13. Nörolojik muayene bulguları varlığı

Tablo 3. Başağrısı Tetkik Algoritması

BAŞAĞRISI + EŞLİK EDEN BULGU AYIRICI TANI
Akut çok kısa sürede şiddetlenen Subaraknoid kanama, hipofiz
başağrısı (gökgürültüsü)
apopleksisi, AVM ya da YKL’nin içine
kanama
Pozisyonla artan yada hafifleyen İntrakraniyal Hipotansiyon
başağrısı
İntrakraniyal Hipertansiyon

Hamilelik veya postpartum
Preeklampsi-Eklampsi, Serebral
dönemde yeni başlayan başağrısı Sinüs Ven Trombozu, İntrakraniyal
hemoraji, Pitüiter Apopleksi,
Reversibl Vazokonstriksiyon
Sendromu
Öksürük , öne eğilip kalkma,
Kraniyo- servikal bileşke, beyin sapı
ıkınma gibi valsalva manevraları hastalıkları, Arnold Chiari Send.
ile başlayan ağrılar
Sistemik hastalıkla birlikte
Menenjit, ensefalit, sistemik
başağrısı (ateş, ense sertliği,
infeksiyon, kollajen vasküler hastalık
döküntüler)
Seksüel aktivite, ağır egzersizle
ilk defa ortaya çıkan şiddetli
başağrısı
Kanser ya da HIV’li bir hastada
yeni başlayan başağrısı

Subaraknoid kanama, servikal arter
diseksiyonu, intrakraniyal kitle

Menenjit (kronik ya da
karsinomatozis), beyin abseleri
(toksoplasma), metastazlar
50 yaş üstü başlayan başağrıları İntrakraniyal kitle, temporal artrit
Lateralizan nörolojik semptomlar Kitle, AVM, inme, kollajen vasküler
hastalık (antifosfolipid antikorları
içeren)

Başağrısı’nın giderek artması ve
tedaviye yanıt vermemesi
Papilödem
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TETKİK
Beyin tomografisi,(BT) ,Lomber
Ponksiyon, MRG
Nörogörüntüleme tetkikleri
(intrakraniyal hipotansiyonda mutlaka
kontrastlı), lomber ponksiyon (beyin
omurilik sıvısının basınç ölçümü)
Gebelikte mutlak gerekli ise BT,
kontrassız MRG, MR venografi , MR
veya BT anjiografi

Nörogörüntüleme (BT, MR, MR AnjioVenografiden gerekenler)
Nörolojik görüntüleme yöntemleri,
lomber ponksiyon
Nörogörüntüleme ( BT-BT anjiografi,
MR,MR Anjiografi-Venografi den
gerekenler ), lomber ponksiyon
Kontrastlı beyin MR, lomber ponksiyon,
PET

Kontrastlı beyin MR, sedim ,CRP
Nörolojik görüntüleme yöntemleri
((BT, MR, MR Anjio-Venografi den
gerekenler) DSA,
kollajen vasküler hastalıkların
araştırılması
İntrakraniyal kitle , subdural
Beyin BT, kontrastlı beyin MR,
hematom, ilaç aşırı kullanımı
ilaçların gözden geçirilmesi
İntrakraniyal kitle, idyopatik
Nörolojik görüntüleme yöntemleri
İntrakraniyal hipertansiyon, menenjit ( BT, MR, MR Anjio-Venografi den
gerekenler),
lomber ponksiyon

Acil Servisde Başağrısı Yönetimi

Subaraknoid Kanama: Ani başlangıçlı gökgürültüsü başağrısının en sık nedenidir. Ani başlangıç anahtar özelliktir. Başağrısı başlangıçta sıklıkla
tek taraflıdır, bulantı, kusma, ense sertliği ve daha
az sıklıkta ateş, kardiak disritmiler eşlik eder. İlk
24 saatte kontrastsız CT veya flair sekanslarda
MRG, gerekirse Lomber Ponksiyon yapılmalıdır

ACİL SERVİSTE SIK GÖRÜLEN
SEKONDER BAŞAĞRILARI
Acil serviste sık görülen primer ve sekonder başağrıları tablo 4 ve 5 de özetlenmiştir
Baş ve boyun travması veya yaralanmasına
bağlanan başağrısı: Akut ve kronik formda başağrıları olur. Akut form, travmayı takiben 7 gün
içinde ortaya çıkar. 30 dk üzeri bilinç kaybı, 13
altı GKS, 48 saatten fazla süren amnezi, tanısal
beyin sarsıntısı bulgularından birinin olması gereklidir ( hafif travmalarda bilinç kaybı yoktur ya
da 30 dk altındadır). Başağrısı travmadan sonra
3 ay içinde düzelir. Travma sonrası migren, servikojenik başağrısı, küme başağrısı şeklinde ağrılar da ortaya çıkabilir

Dev Hücreli Arterit: Tüm arteritler içinde başağrısı ile ilişkisi en belirgin sık görülen sistemik
vaskülittir. 50-60 yaş üzeri görülür. Şiş ve duyarlı
saçlı deri arteri vardır. Temporal arterde nabız
azalmış veya alınmayabilir. Vizüel iskemik komplikasyonlar %25 oranında görülür, %10 kalıcı körlük gelişebilir
Servikal Arter Diseksiyonu: Karotis diseksiyonunda başağrısı sıklıkla başlangıç semptomudur.
Ağrı diseksiyon ile aynı taraftadır. Boyun, yüz,
frontal temporal bölgede sabit şiddetli ağrı ortaya çıkar (ort 4-5 gün) % 53 ağrılı horner sendromu ortaya çıkar, pulsatil tinnutus, tat duyusunda
bozukluk, diplopi gibi bulgular eşlik edebilir. Diseksiyonlar % 70 oranında 50 yaş altı görülürler

Kraniyal veya Servikal Damarsal Bozukluklara
Bağlı Başağrısı: Vasküler hastalığa bağlı başağrısı
genellikle ani pik yapan hiperakut bir şekilde gelişir. Sıklıkla başka nörolojik bulgular eşlik eder.
İskemik inmede; % 17-34 başağrısı görülür.
Baziler dağılımdaki inmelerde daha sıktır. TİA’da
migren aurasından farklı olarak fokal defisit ani
olarak başlar ve negatif fenomenler daha sıktır.
Tablo-4 ACİL SERVİSTE SIK GÖRÜLEN BAŞAĞRILARI
Sekonder BA
Baş ve/ veya boyun travması
Kraniyal veya servikal damarsal boz
İskemik inmeler
Serebral hemorajiler (hematom, SAK)
Karotis vertebral arter ağrısı (diseksiyon)
Arterit (dev hücreli, SSS anjiitisi)
Beyin ven trombozu
Damarsal Olmayan Kafaiçi Bozukluklar
BOS basınç yüksekliği (idiyopatik, sekonder,
hidrosefali)
BOS basınç düşüklüğü (idiopatik, LP sonrası, fistül)
intrakraniyal neoplaziler
Madde veya Bunun Kesilmesine Bağlı
Karbonmonoksit zehirlenmesi
İlaç aşırı kullanım başağrısı-(NSAI, ergotamin,
triptan)
Enfeksiyonlara Bağlı Başağrısı
Kafa içi enfeksiyonlar - Sistemik enfeksiyonlar
Homeostaz Bozukluklar
Arteriel Hipertansiyon
Kafatası,Boyun.Göz,Kulak,Yüz Hastalıkları
Akut glokom, rinosinüzit

Primer Başağrıları
Migren
(auralı, aurasız)
Migren statusu
Trigeminal Otonomik BA
Küme BA
SUNCT
Paroksismal hemikrania
Hemikraniya kontünya
Diğer Birincil Başağrıları
Hipnik başağrısı
Yeni günlük ısrarlı başağrısı
Birincil saplanma başağrısı
Nummular başağrısı
Birincil gökgürültüsü başağrısı
Ağrılı kraniyal nöropatiler, diğer yüz, başağrıları
Trigeminal nevralji
Postherpetik nevralji
İskemik okülomotor sinir paralizisi
Ağrılı optik nörit
Tekrarlayıcı ağrılı oftalmoplejik nöropati
Santral nöropatik ağrı ,Tolosa-Hunt Sendromu
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Yaş, cinsiyet
Ne zamandır baş ağrısı var, daha önce
böyle bir ağrı yaşadı mı
Başının neresi ağrıyor
Ağrı ne kadar sürüyor, şekli,şiddeti,sıklığı
Eşlik eden bulgular, pozisyonla artıp
azalıyor mu
Tetikleyici nedenler
Ek hastalıklar, kullandığı ilaçlar,travma
hikayesi
10 yaş öncesi , 50 yaş sonrası başlangıç
Başağrısı’nın giderek artması ve tedaviye
yanıt vermemesi
Sabah erkenden başlangıç
Ani başlangıç ( gökgürültüsü başağrısı)
Kişinin yaşamındaki en şiddetli başağrısı
Sistemik hastalık varlığı( malignite,AIDS)
,ateş, miyalji, kilo kaybı gibi bulgular
Ağrı karakterinde değişim,ilerleyici dirençli
kusma
Öksürük ıkınma, öne eğilmekle, yatar
pozisyonda ağrıda artış
Her zaman aynı tarafta , oksipital bölge
ağrısı
Ağrının beklenen yaştan farklı yaş grubunda ortaya çıkması
Hamilelik veya postpartum dönemde yeni
başlayan başağrısı

Aurasız Migren +
Migren Statusu
Tek taraflı ,Zonklayıcı, 472 saat süren ve rutin
fizik aktivitelerle
şiddetlenen başağrısı.
*Ağrıya Bulantı ve/veya
kusma,fotofobi ve
fonofobiden en az bir
tanesi eşlik eder
Migren Statusu ;72
saatten uzun süren,
güçten düşüren migren
atağı ,Süre
dışında ağrı özellikleri
aurasız migren
özelliklerinde Uyku ile
kesinti veya ilaca bağlı
kısa süreli iyileşmeler
kabul edilmez
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Tablo-5
Acil Serviste Başağrısı
Değerlendirmesi

1Baş ve/veya boyun travmasına
bağlı başağrısı
2. Kraniyal veya servikal
damarsal bozukluklara bağlı
başağrısı
3.Damarsal olmayan
intrakraniyal bozukluklara bağlı
başağrıları
4 Madde kullanımı veya
kesilmesine bağlı başağrısı
5.Enfeksiyona bağlı başağrısı
6. Homeostaz bozukluğuna
bağlı başağrısı
7. Kraniyum, boyun, gözler,
kulaklar, burun, sinüsler, ağız
ya da diğer yüz veya kraniyal
yapıların bozukluklarına bağlı
başağrısı ya da yüz ağrısı
8. Psikiyatrik bozukluklara bağlı
başağrısı
Bölüm III- Ağrılı kraniyal
nöropatiler, diğer yüz ağrıları

Anamnez al, sistemik ve
nörolojik muayene yap

Kırmızı Bayrak Bulgularını
Sorgula

Sekonder
Başağrıları

yok
Primer Başağrıları
1. Migren
2. Gerilim tipi başağrısı
3. Trigeminal otonomik başağrıları
4. Diğer primer başağrıları

Auralı Migren
Görsel,duysal,konuşma
bozuklukları yanısıra
beyin sapı bulguları ve
geçici hemipleji atakları
ile seyredebilen migren
aurası 5 ila 20 dakika
içinde gelişir ve
çoğunlukla 60
dakikadan kısa sürer,
Baş ağrısı sıklıkla
auranın bitiminden
sonraki 60 dakika içinde
ortaya çıkar

Düşündüğün hastalığa yönelik
hızlıca test yap Kan,Tomografi,,MRG
,Doppler,Anjiografi,Beyin Omurilik
sıvı incelemeleri (Tablo 3)

Gerilim Tipi Başağrısı

Trigeminal Otonomik
Başağrıları
1Küme Başağrısı

*Otuz dakikadan 7 güne

2 Paroksismal
Hemikrania

kadar süren zonklayıcı
olmayan sıkıştırıcı /basıcı
başağrısı hafif veya orta
şiddette ve
bilateral yerleşimlidir
*Yürüme ya da merdiven
çıkma gibi günlük fiziksel
aktivitelerle şiddetlenmez
*Migrenden farklı olarak
iştahsızlık olabilse de
bulantı ya da kusma
ağrıya eşlik etmez
*Fotofobi fonofobiden
sadece biri eşlik eder

3 SUNCT/SUNA

Diğer Primer Başağrıları
1.Öksürük ba

4 Hemikrania Kontünya

2.Egsersiz ba

KÜME BAŞAĞRISI:

3.Seksüel aktivite ile

Şiddetli-çok şiddetli
unilateral orbital,
supraorbital ve/veya
temporal 15- 180 dakika
süren ağrıya,
konjunktival hiperemi
lakrimasyon , nazal
konjesyon , rinore ,göz
kapağı ödemi ,alın ve yüz
yarısında terleme, myozis
pitozis huzursuzluk veya
ajitasyon gibi
bulgulardan en az bir
tanesi eşlik eder. Ağrı
sıklığı gün aşırı 1 atak
ile günde 8 atak arası
değişebilir

ilişkili ba
4.Gökgürültüsü ba
5.Soğuk uyaranı ba
6.Dıştan uygulanan
basınca bağlı ba
7.Saplanıcı ba
8.Nummüler ba
9.Hipnik başağrısı
10.Yeni günlük ısrarlı ba

Acil Servisde Başağrısı Yönetimi

Serebral Sinüs Ven Trombozu: En sık semptom olan başağrısı olguların %85 inden fazlasında görülür ve bazen tek bulgu olarak karşımıza
çıkar. Genelde tek taraflıdır, iki taraflı veya belli
bir alana lokalize (frontal, temporal vb.) olabilir. Band şeklinde saran bir ağrı olarak karşımıza
çıkabileceği gibi, zonklayıcı veya gök gürültüsü
şeklinde de görülebilir Başağrısı sıklıkla KİBAS
bulguları ile birliktedir
Reversible Vazokonstriksiyon Sendromu: İntraserebral arterlerin geri dönüşümlü vazokonstriksiyonudur. Saniyeler içinde yoğunluğu zirveye
çıkan bir başağrısı olan gök gürültüsü başağrısı
ile kendini gösterir, başağrısı SAK’ı taklit eder.
Birkaç gün veya hafta tekrarlanan günlük şimşek
çakar tarzda baş ağrıları tipiktir. Birkaç saniye
içinde başlar 1-2 saat içinde geçer.
Pituiter (hipofizer) Apopleksi: Hipofiz bezi ya
da adenomundaki akut kanama veya infarkt sonucu gelişen nadir ve acil bir durumdur. Sella içi
basıncın ani artışı nedeniyle akut olarak ortaya
çıkar. Ani başlangıçlı şiddetli başağrısı ile birlikte görme kaybı ve hipopituitarizm klinik tabloyu
oluşturur. Ani başlayan, şiddetli ve analjeziklere
yanıt vermeyen retroorbital, bifrontal veya diffüz başağrısı, görme alanı defektleri (sıklıkla bilateral hemianopsi), görme keskinliğinde azalma
ve oftalmopleji (3, 4, 6. kraniyal sinir paralizisi)
oluşabilir Hipofiz apopleksisinde endokrin fonksiyon bozuklukları sıktır. Özellikle en sık ve hayatı
tehdit eden ACTH eksikliğidir.
Tümörlere bağlı başağrısı: Sabahları uyandığında var olan, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği
başağrılarıdır. Belli evreye kadar gerilim tipi başağrısını taklid edebilir, ek anamnez ve nörolojik
muayene bulgularına dikkat etmek gerekir.
İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı: Migrenli hastalarda Ayda 10 gün ve üzeri ergotamin, triptan,
opioid, kombine analjezik kullanımı, Ayda 15
gün ve üzeri basit analjezik kullanımı bağımlılık
yapıp, ayda 15 günün üzerinde kronik tedavilere
dirençli başağrısına yol açmaktadır. Ülkemiz için

özellikle ergotamin aşırı kullanımı ciddi sorun
yaratmaktadır. Fazla kullanılan ilaç kesildikten 2
ay sonra ağrılar eski haline döner. Enfeksiyon ile
ilişkili başağrıları: İntrakraniyal enfeksiyonlar ve
sistemik, kulak, burun, boğaz, paranazal sinüs
enfeksiyonlarında başağrısı görülebilir. Ateş, genel düşkünlük hali ve yaygın başağrısı görülür.
İntrakraniyal enfeksiyonlarda, fokal nörolojik
bulgular, ense sertliği ve bilinç bozukluğu eşlik
eder.
Hipertansiyon Başağrısı: Kronik hafif ve orta
dereceli hipertansiyon başağrısının önemli sebebi değildir. Normotansif ve hipertansif hastalarda kan basıncı ani paroksismal yükselmesi
önemli akut ve paroksismal hipertansif krizlerde
(sistolik 180 üzeri, diyastolik 120 mmHg üzeri) bilateral zonklayıcı, fiziksel aktivite ile artan
başağrısı oluşur, tansiyon normale döndükten 1
saat sonra geçer. Hipertansiyon, kronik tedaviye
dirençli grup daha ağırlıklı olmak üzere primer
başağrılarında komorbid olarak daha sık görülebilir.
Akut glokom: Ağrı, bulanık ışıklar etrafında
renkli halkalar görme, frontal bölgede başağrısı,
bulantı, kusma, görme de azalma, konjuktivada
kanlanma, ışığa yanıt vermeyen, orta derecede
dilate pupil, kornea ödemi ile seyreder, acil değerlendirilmesi gereklidir.
Trigeminal nevralji: Tek taraflı,sıklıkla trigeminal sinirin ikinci ve üçüncü nadiren birinci duysal
hissedilen, kısa (2sn-2dk), ani başlayıp ,sonlanan
şimşek çakar tarzda, tetiklenen, tekrarlayıcı şiddetli ağrı paroksizmleri ile karakterizedir. Günlük
yaşam aktivitelerini ciddi anlamda etkileyebilir.
Sonuç olarak acil servise başağrısı şikayeti ile
başvuran hastayı değerlendiren doktorun pratik
olarak nasıl bir yol izleyeceğini önceden iyi bilmesi gereklidir. Çalıştığı hastanenin acil servis
koşullarını da göz önünde bulundurarak hızlı bir
şekilde başağrısının primer mi yoksa sekonder
sebeplere bağlı ortaya çıktığı ortaya konmalıdır.
Özellikle de hastanın hayatını tehdit eden subaraknoid kanama, kafa içi basınç artışı yapmış yer
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kaplayan kitleler, menenjit, hipofizer apopleksi
gibi acil tanı ve tedavi gerektiren kritik sekonder bir hastalıkları göz önünde bulundurmalıdır.
Doktor hastayı gördüğü anda muayene başlar
(cinsiyet, kilo, yatış yada oturuş pozisyonu, yüzde ,gözde ödem, otonom bulgu) hasta ve gerekli
görülürse hasta yakınından anamnez alınır. Araç
içi-dışı veya farklı şekillerde kafa travması ekarte edildikten sonra anamnezde özellikle her biri
çok önemli olan diğer kırmızı bayrak bulguları
sorgulanıp verilen bilgiler doğru analiz edildiğinde tanı için önemli bir adım atılır. Örneğin ani
başlayıp çok kısa sürede şiddetlenen, gökgürültüsü vasfında, kişinin yaşamındaki en şiddetli
başağrısı doktora subaraknoid kanamayı düşündürür. Anamnezle veya hemen sonrası ateş,
tansiyon gibi vital bulgular sistemik sorgulama
ve muayene sistemik veya santral sinir sistemi
enfeksiyonları, hipertansif ensefalopati için yol
gösterir.
Kadın hastalarda gebelik mutlaka sorgulanmalıdır. Bu durum bazı sekonder başağrıları için
yol gösterici olurken aynı zamanda tetkik planlanırken de farklı yol çizmemizi gerektirebilir. Ülkemizde özellikle kış aylarında olası karbonmonoksit zehirlenmesi mutlaka akılda tutulmalıdır.
Hasta ilk görüldüğü andan anamnez alınıp sistemik değerlendirme yapılırken aslında nörolojik
muayenesi de başlamıştır. Bilinç , yüksek kortikal
fonksiyonlar, konuşma gibi. Ense sertliği ve göz
dibi muayenesi ve diğer nörolojik muayeneler
hızlıca tamamlandıktan sonra hastada sekonder
başağrısı düşünülüyorsa hemen tetkik ve takip
planı yapılır. Amaç öncelikle hayatı tahdit eden
kritik bir hastalığı ekarte etmektir. Kan tetkikleri enfeksiyonlar, toksik durumlar, ve metabolik
ensefalopatiler için yol gösterici olabilir. Sekonder başağrısı düşünülen hastaya tanı ve dışlama
amaçlı ilk olarak konrastsız beyin tomografisi
yapılır. SAK; serebral hemoraji, kafatası kırıkları
gibi patolojileri göstermede önemlidir. BT negatif SAK, menenjit ön tanılarında kontrendike
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durumlar dışlandıktan sonra lomber ponksiyon
yapılmalıdır. Pratikte çoğu acil serviste BT ile birlikte öncelikle serebral iskemiyi dışlamak için Difüzyon MRG çekilir ve flair sekans çekime eklenir. MRG özellikle iskemik olaylar, çoğu tümörler
için BT'den daha sensitiftir İmmün yetmezlikli
olup BT'si normal olan veya intrakraniyal hipotansiyon düşünülen hastalara kontrastlı MRG
MR yapılmalıdır.
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