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Figen GÖKÇAY*

Toplumda en s›k karﬂ›laﬂ›lan yak›nmalardan olan baﬂ a¤r›s› bir semptom olarak çeﬂitli hastal›klar s›ras›nda görülebilir. Ancak pratikte karﬂ›laﬂ›lan baﬂ a¤r›lar›n›n büyük
bir k›sm› primer baﬂ a¤r›s› iken, olas› sekonder nedenlerin
de¤erlendirme hatalar› hasta için ciddi sonuçlar oluﬂturabilir (1,2). Baﬂ a¤r›l› hastalar›n ço¤unda t›bbi ve nörolojik
bak› normal bulundu¤u için de¤erlendirilmede en önemli
faktör iyi al›nan bir öyküdür. Böylece hastan›n yanl›ﬂ de¤erlendirilmesi ve gereksiz incelemelerin yap›lmas› önlenmiﬂ olur.
Baﬂ a¤r›s› öyküsünde de¤erlendirilmesi gereken özellikler
1. Atak baﬂlang›c›
2. A¤r›n›n yerleﬂimi ve süresi
3. Atak s›kl›¤› ve zamanlamas›
4. A¤r›n›n ﬂiddeti ve niteli¤i
5. ‹liﬂkili özellikler
6. Tetikleyici faktörler
7. Düzelmeyi sa¤layan faktörler
8. Sosyal öykü
9. Aile öyküsü
10. Geçmiﬂ baﬂ a¤r›s› öyküsü
11. Baﬂ a¤r›s› etkileri
12. Kullan›lan ilaçlar
Atak baﬂlang›c›: Baﬂ a¤r›s›n›n ortaya ç›k›ﬂ yaﬂ› ve ﬂekli tan› için önemli bilgiler verir. Primer baﬂ a¤r›lar› genellikle
çocukluk ve genç eriﬂkin yaﬂlarda baﬂlarken, 50 yaﬂ üzerinde baﬂlayan baﬂ a¤r›lar›nda hipnik baﬂ a¤r›s› gibi primer bir baﬂ a¤r›s› görülebilirken, özellikle yer kaplayan
oluﬂumlar ve temporal arterit gibi sekonder nedenler d›ﬂlanmal›d›r (3). Kad›nlarda do¤umla iliﬂkili baﬂ a¤r›lar›nda
venöz sinus trombozu akla gelmelidir. Baﬂ a¤r›s›n›n travma veya eforla iliﬂkisi de de¤erlendirilmelidir (4).
1. A¤r›n›n yerleﬂimi ve süresi: A¤r›n›n yerleﬂimi baﬂ a¤r›s›n›n tan›s›nda ipuçlar› verebilir. Hemikraniyal baﬂ a¤r›lar› migren ve küme baﬂ a¤r›s› gibi primer baﬂ a¤r›lar›nda
s›k görülürken, sekonder nedenlere ba¤l› baﬂ a¤r›lar›nda
supratentoriyel lezyonlar genellikle frontal bölgede lokalize olur. Oksipital bölgede lokalize a¤r›larda ise arka çukur
lezyonlar› d›ﬂlanmal›d›r. Ensede lokalize a¤r›larda, subaraknoid kanama, hipertansiyon ve gerilim tipi baﬂ a¤r›lar›
akla gelmelidir. Kraniyal nevraljilerde ise a¤r›n›n lokalizasyonu etkilenen sinirin innervasyon alan›ndad›r. Sekonder nedenlere ba¤l› yani organik kökenli baﬂ a¤r›lar›nda
a¤r›n›n tipik bir süresi yoktur. Oysa primer baﬂ a¤r›lar› a¤*
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r›n›n süresi de göz önüne al›narak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Migren ataklar› 4-72 saat sürerken, küme baﬂ a¤r›lar› için bu
süre 15-30 dakika aras›ndad›r. Epizodik gerilim baﬂ a¤r›lar› ise 30 dakika ile 7 gün aras›nda sürebilir (5).
2. Atak s›kl›¤› ve zamanlamas›: Organik baﬂ a¤r›lar› epizodik veya günlük ve sürekli olabilir. Herhangi bir primer
baﬂ a¤r›s›n› süre olarak taklit edebilir. Bu nedenle a¤r›n›n
s›kl›¤› art›yorsa ileri inceleme yap›lmas› gerekir. Migren
ataklar› s›kl›¤› ve zamanlamas› aç›s›ndan kiﬂisel özellikler gösterse de menstrüel siklusla ve di¤er tetikleyicilerle
(açl›k, uykusuzluk, yorgunluk gibi) iliﬂkili olabilir. Küme
baﬂ a¤r›lar›n›n ise mevsimsel özelli¤i vard›r. Ayda 15 günden fazla olan baﬂ a¤r›lar› kronik baﬂ a¤r›s› olarak tan›mlan›r (5).
3. A¤r›n›n ﬂiddeti ve niteli¤i: Baﬂ a¤r›s›n›n ﬂiddeti VAS
(Vizüel analog skala) ile 1-10 aras›nda de¤erlendirilir.
ﬁiddetin skala ile de¤erlendirilmesi tedavinin etkisinin izlenmesinde önemlidir. SAK ve hipofizer apoplekside baﬂ
a¤r›s› çok ﬂiddetli olup, ani baﬂlar. A¤r›n›n niteli¤i de tan›da yard›mc› bir faktördür. Migren baﬂ a¤r›s› genellikle
zonklay›c› özellikte iken bazen de künt a¤r› ﬂeklinde olabilir. Gerilim baﬂ a¤r›s› mengene ile s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ gibi tan›mlan›r. Sekonder nedenler (beyin tümörü, anevrizma ve arterio-venöz malformasyon kanamalar›) künt veya zonklay›c› özellikte baﬂ a¤r›lar›na neden olabilir.
4. ‹liﬂkili özellikler: Baﬂ a¤r›s›na eﬂlik eden bulant›,
kusma gibi özelliklerdir. Bunlar, migren gibi bir primer
baﬂ a¤r›s›na eﬂlik edebilirken, kafa içi kitlelerde de görülebilir. Temporal arteritte lokal deri hassasiyeti ve çene
kladikasyosu eﬂlik edebilen özelliklerdendir. Ateﬂ ve
meninks irritasyon bulgular›n›n varl›¤› da menenjiti
düﬂündürür.
5. Tetikleyici faktörler: Migrende açl›k, uykusuzluk veya
aﬂ›r› uyku, mensturasyon, stres, yorgunluk, baz› yiyecekler
tetikleyici faktör iken, alkol özellikle küme baﬂ a¤r›s›n›
tetikler. Postür ve efor kafa içi kitlelerin neden oldu¤u baﬂ
a¤r›lar›n› art›r›rken, egzersiz veya cinsel iliﬂki de anevrizma kanamalar›na neden olarak ani ve ﬂiddetli baﬂ a¤r›s›
oluﬂturabilir.
6. Düzelmeyi sa¤layan faktörler: Bunlar›n bilinmesi de
hem tan›y› koymada hem tedavi yöntemini belirlemede
önemlidir. Örne¤in migren baﬂ a¤r›s› sessiz, karanl›k bir
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odada uyku ile rahatl›kla geçebilirken, gerilim tipi baﬂ a¤r›s›nda gevﬂeme egzersizlerinin olumlu katk›s› olabilir.
Kullan›lan ilaçlar hakk›nda da hastalardan bilgi al›nmal›d›r. ‹lac›n dozu de¤erlendirilmelidir. ‹laç aﬂ›r› kullan›m› ve
buna ba¤l› baﬂ a¤r›s› konusunda hasta bilinçlendirilmelidir.
7. Sosyal öykü: Hastan›n sosyal öyküsünün de¤erlendirilmesi tan›ya büyük katk› sa¤layabilir. E¤itim, meslek özellikleri, alkol-sigara al›ﬂkanl›klar›, depresif duygu durumun
olup olmad›¤› de¤erlendirilmelidir.
8. Aile öyküsü: Baz› baﬂ a¤r›lar›nda ailesel özelli¤in önemi vard›r. Örne¤in, migrende benzer baﬂ a¤r›lar› ailede de
s›k karﬂ›laﬂ›l›r. Migrenlilerin % 80’inde birinci dereceden
akrabada migren vard›r (6). Gerilim tipi baﬂ a¤r›s›nda daha ender olsa da ailesel özellik söz konusudur.
9. Geçmiﬂ baﬂ a¤r›s› öyküsü: Baﬂ a¤r›s›n›n tan›s›nda geçmiﬂ baﬂ a¤r›s› özellikleri ve kullan›lan ilaçlar›n dozunun
bilinmesinin önemi büyüktür. Çünkü eskiden beri migren
baﬂ a¤r›lar› olan bir hastan›n aﬂ›r› ilaç kullan›m› (En az 3
ayd›r, ayda 15 günden fazla analjezik ve NSAI ilaçlar›n
veya 10 günden fazla triptan-ergotamin gibi spesifik migren ilaçlar›n›n kullan›lmas›) nedeniyle baﬂ a¤r›s› s›kl›¤›
artm›ﬂ olabilir (7).
10. Baﬂ a¤r›s› etkileri: Do¤ru tan› ve uygun tedavinin sa¤lanmas›nda hastan›n kay›plar› iyi de¤erlendirilmelidir.
Primer baﬂ a¤r›s› örne¤i olan migrende iﬂ gücü kayb›na neden olan ﬂiddetli a¤r›larla uygun bir tedavi ile mücadele etmek gerekir. Yeni baﬂlayan bir baﬂ a¤r›s›nda sekonder nedenler d›ﬂland›ktan sonra hastaya gerekli aç›klamalar yap›lmal›, hasta ve yak›nlar›n›n endiﬂeleri giderilmelidir.
11. Kullan›lan ilaçlar: Yeni baﬂlayan bir baﬂ a¤r›s›nda
hastan›n o dönemde kullanmakta oldu¤u ilaçlar sorgulanmal›d›r. Nitrogliserin gibi vazodilatatörlerin de baﬂ a¤r›s›
oluﬂturabilece¤i akla gelmelidir.
Baﬂ a¤r›s› tan›s›nda alarm bulgular (4):
 50 yaﬂ sonras› baﬂlang›ç - temporal arterit,
kraniyal kitle lezyonu
 Akut baﬂlang›ç - SAK, hipofizer apopleksi
 Erken sabah baﬂlang›c› - kitle
 Baﬂ a¤r›s› progresyonu - tümör, subdural
hematom
 Sistemik hastal›kla birlikte olan baﬂ a¤r›s›
(Malinite, AIDS)- metastaz, menenjit
 Fokal nörolojik belirti veya bulgu - kitle, AVM,
inme, kollajen hastal›klar
 Papil ödem - kitle, psödotümör serebri
 Daha önce de var olan baﬂ a¤r›s› özelli¤inde
de¤iﬂiklikler
 Ortostatik baﬂ a¤r›s› - intrakraniyal hipotansiyon
 Sistemik bulgularla (ateﬂ, kilo kayb›) birlikte baﬂ
a¤r›s›-menenjit, ansefalit, sistemik enfeksiyon
 Oksipital yerleﬂimli baﬂ a¤r›s›-arka çukur lezyonlar›






Sabit lateralizasyon gösteren baﬂ a¤r›s› - kitle
lezyonu
Kafa travmas› öyküsü - subdural, epidural,
intraserebral hematom
Ense sertli¤inin varl›¤› - SAK, menenjit
Kiﬂilik ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i - kitle lezyonu

Akut ve ﬂiddetli baﬂ a¤r›s› nedenleri
1. Nörolojik nedenler
2. Oftalmik nedenler
3. Nazal-dental-otolojik nedenler
4. Sistemik, metabolik ve toksik nedenler
Nörolojik nedenler:
 Nörovasküler nedenler
a. SAK
b. Serebrovasküler hastal›k (dural sinüs
trombozu, arteriyel disseksiyon)
c. Temporal arterit
 ‹ntrakraniyal nonvasküler nedenler
a. Tümör
b. Menenjit, ansefalit
c. Hidrosefali
 Servikal patolojiler
a. Arnold-Chiari malformasyonu
b. Servikal spinal patolojiler
 Primer baﬂ a¤r›s›
Oftalmik nedenler:
 Glokom
 Uveit
Nazal-dental-otolojik nedenler:
 Akut sinüzit
 Diﬂ absesi
 otit media/eksterna, mastoidit
Sistemik, metabolik/toksik nedenler:
 Viral enfeksiyonlar
 Hipoksi, CO entoksikasyonu, hipoglisemi
 Hipertansif kriz
 Miyokard enfarktüsü
 SLE; Behçet hastal›¤› gibi sistemik hastal›klar
Baﬂ a¤r›s›na neden olabilen ilaçlar:
 Antibiyotikler (sulfonamid, tetrasiklin)
 Kardiyovasküler ilaçlar (izosorbid, nifedipin,
nitrogliserin)
 G.‹.S ilaçlar› (famotidin, ranitidin, lansoprazol,
omeprazol)
 Hormonlar (östrojen, progesteron, tamoksifen)
 Psikiyatrik ilaçlar (dekstroamfetamin, SSRI,
metilfenidat, fenotiazinler)
 Di¤er ilaçlar (diklofenak, dipridamol, sildenafil,
levodopa, nitritler, monosodyum glutamat,
tiramin, teofilin)
Baﬂ a¤r›s›na, yeni baﬂlanan bir ilac›n neden oldu¤u düﬂünüldü¤ünde ilaç kesilir, ilaç kesimini izleyerek baﬂ a¤r›s› or-
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tadan kalkarsa, baﬂ a¤r›s› kesilen ilaçla iliﬂkilendirilir (8).
Baﬂ a¤r›s›na yaklaﬂ›mda do¤ru tan› ve tedavi için baﬂ a¤r›s› s›n›flamas› ve sistematik yaklaﬂ›m temeldir. Bugün
kullan›lan s›n›flama uluslararas› baﬂ a¤r›s› toplulu¤unun
(IHS ) 2004 s›n›flamas›d›r (5). S›n›fland›rmada tan› kriterlerinin bilinmesi hastan›n özelliklerinin de¤erlendirilmesini sa¤lar ve klinisyene iyi bir rehber olur.
Baﬂ a¤r›s› bozukluklar›n›n uluslararas› s›n›flamas›- 2004
(IHS)


Primer baﬂ a¤r›s›
1. Migren
2. Gerilim tipi baﬂ a¤r›s›
3. Küme baﬂ a¤r›s› ve di¤er trigeminal otonomik
baﬂ a¤r›lar›
4. Di¤er primer baﬂ a¤r›lar› (primer saplan›c›,
primer öksürük, primer eksersiz baﬂ a¤r›s›, cinsel aktivite
ile iliﬂkili primer baﬂ a¤r›s›, hipnik baﬂ a¤r›s›, primer gök
gürültüsü baﬂ a¤r›s›, süregen hemikraniya, yeni günlük ›srarl› baﬂ a¤r›s›,
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 Kraniyal ve servikal vasküler bozukluklarla iliﬂkili baﬂ a¤r›s›
 Non-vasküler intrakraniyal nedenlerle iliﬂkili
baﬂ a¤r›s›
 Madde kullan›m› veya eksikli¤i ile iliﬂkili baﬂ
a¤r›s›/ ilaç aﬂ›r› kullan›m baﬂ a¤r›s›
 Enfeksiyonla iliﬂkili baﬂ a¤r›s›
 Homeostaz bozuklu¤u ile iliﬂkili baﬂ a¤r›s›
 Kranyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, diﬂler, a¤›z ya da yüz yap›lar› ile iliﬂkili baﬂ a¤r›s›
 Psikiyatrik bozukluklarla iliﬂkili baﬂ a¤r›s›

Sekonder baﬂ a¤r›s› standart tan› kriterleri (14)
1. BA neden olabilece¤i bilinen bir baﬂka hastal›¤›n olmas›
2. BA’n›n di¤er hastal›kla zamansal iliﬂkisi
3. Neden oldu¤u düﬂünülen hastal›¤›n tedavisinden sonra 3 ay içinde BA azalmas› veya kaybolmas›
Kraniyal nevraljiler, santral ve primer yüz a¤r›s› ve di¤er
baﬂ a¤r›lar› (5)

Primer baﬂ a¤r›s›nda temel yaklaﬂ›m;
1. Dikkatli öykü
2. Nörolojik bak›
3. Uygun s›n›flama
4. Uygun tedavi

Kraniyal nevraljiler ve yüz a¤r›s›n›n santral
nedenleri
 Di¤er baﬂ a¤r›lar›, kraniyal nevralji, santral ve primer
yüz a¤r›s›

Migren; Toplumda oldukça s›k görülen ve tan› kriterleri
net olan bir baﬂ a¤r›s› olmas›na ra¤men halen tan›s› yanl›ﬂ
konabilmektedir. S›kl›kla unilateral olup, bulant›, kusma,
fotofobi ve fonofobi eﬂlik eder. Ciddi iﬂ gücü kayb› ve sosyal aktivitelerde bozulmaya neden olur. Uygun ve etkin tedavilerle (atak tedavisi ve profilaktik tedavi) iﬂ gücü kayb›
azalt›lmaya çal›ﬂ›l›r (9,10).

‹laç aﬂ›r› kullan›m baﬂ a¤r›s›: Baﬂ a¤r›s›na yatk›n bir hastada semptomatik ilaçlar›n aﬂ›r› kullan›m›na ba¤l› olarak
ortaya ç›kan baﬂ a¤r›s›d›r. 3 aydan daha uzun süredir
analjeziklerin ayda 15 günden fazla, triptanlar›n ve ergotaminin ayda 10 günden fazla kullan›mlar› söz konusudur.
Kesin tan› için baﬂ a¤r›s› ilaçlar kesildikten sonra 2 ay
içinde kaybolmal›d›r (5,7).

Gerilim tipi baﬂ a¤r›s›; Primer baﬂ a¤r›lar›n›n en s›k görülen tipidir. A¤r› bilateral yerleﬂimli olup, dakikalar ve günlerce sürer. Bas›nç hissi veya s›k›ﬂt›r›c› özelliktedir. Genellikle hafif veya orta ﬂiddettedir. Epizodik ve kronik ﬂekilleri vard›r. S›k ataklarda antidepresan ilaçlarla profilaktik
tedavi uygundur (11).

Baﬂ a¤r›s› tan›s›n›n alt›n standart›, hastan›n baﬂ a¤r›s› öyküsünün al›nmas› ve nörolojik muayenesinin yap›lmas›d›r.
Böyle bir yaklaﬂ›m sekonder baﬂ a¤r›s› sendromlar›n›n tan›nma olas›l›¤›n› art›r›r. S›n›fland›r›lamayan baﬂ a¤r›lar›nda gere¤inde KBB ve Göz konsültasyonlar› yap›lmal›d›r.
Baﬂlang›c› yeni olan, ilerleyici baﬂ a¤r›s›na nörolojik hastal›k gibi yaklaﬂ›lmal› ve ay›r›c› tan›da ileri incelemeler
yap›lmal›d›r.

Küme baﬂ a¤r›s› ve di¤er trigeminal otonomik baﬂ a¤r›s›;
Orbital, periorbital veya temporal yerleﬂimli, tek tarafl›,
15-180 dakika süreli, kraniyal otonomik semptomlar›n eﬂlik etti¤i çok ﬂiddetli primer baﬂ a¤r›s›d›r. Paroksismal hemikraniya ve SUNCT di¤er trigeminal otonomik baﬂ a¤r›lar›d›r. Küme baﬂ a¤r›s› ata¤›nda h›zl› etkili triptan formlar› etkili olabilirken profilakside kortikosteroidler ve kalsiyum kanal blokeri olan verapamil veya lityum etkilidir
(12).



Di¤er primer baﬂ a¤r›lar›ndan ; idyopatik saplan›c› baﬂ a¤r›s› ve cinsel aktiviteye eﬂlik eden baﬂ a¤r›lar› indometasine yan›t veren baﬂ a¤r›lar›d›r.

AYIRICI TANIDA KULLANILAN ‹LER‹
‹NCELEMELER (9)
Sedimentasyon
Temporal arter biopsisi
BT ve/veya MRG
Anjiografi (MRA-DSA)
MR Venografi
BOS incelemesi (bas›nç ve di¤er)
BT miyelografi
Servikal radyolojik incelemeler

Sekonder baﬂ a¤r›s› nedenleri (8,13)
 Baﬂ ve/veya boyun travmas› ile iliﬂkili baﬂ a¤r›s›

6 aydan uzun süreli tekrarlayan baﬂ a¤r›lar›na yaklaﬂ›m
farkl›d›r. Bunlar primer baﬂ a¤r›s› aç›s›ndan de¤erlendiril-
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melidir. Primer baﬂ a¤r›s› olan migrende en s›k düﬂünülen
yanl›ﬂ tan› sinüs baﬂ a¤r›s›d›r. Oysa IHS altta bir akut rinosinüzit olmad›kça sinüs baﬂ a¤r›s›n› tan›sal bir antite
olarak kabul etmemektedir (5).
Baﬂ a¤r›lar›na do¤ru tan›sal yaklaﬂ›m, uygun tedaviyi sa¤lamakta, gereksiz incelemeleri ve cerrahiyi engellemekte
ve bu ﬂekilde hastalar›n yaﬂam kalitesi artmaktad›r.
Baﬂ a¤r›l› (BA) hastada tan› algoritmas›


BA öyküsü ve t›bbi öyküde
alarm belirtiler var m›? Evet sekonder nedenleri d›ﬂla

patoloji





Hay›r Primer BA

   



Hay›r fizik ve nörolojik bak›da Evet
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Hay›ratipik özellikler Evet
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