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Gerilim Başağrısı % 69

Migren % 7-18

Göz / sinüs hastalıkları % 8

Sistemik infeksiyon % 7

Kafa travması % 3

İlaçlar % 2

İntrakranial tümör % 1

Başağrıları toplumda görülme sıklığı



Başağrılarının genel sıklığı
Tipi

• Gerilim başağrısı 

• Migren    

• Nevraljiler              

• Cluster başağrısı      

• Göz/sinüs hastalıkları        

• Sistemik enfeksiyonlar     

• Kafa travması             

• İlaçlara bağlı                 

• Metabolik hastalıklar     

• Serebrovasküler hastalıklar    

• Diğer intrakranial hastalıklar

Yüzdesi (%)
• 45

• 30

• <1

• <1

• 8

• 7

• 3

• 2

• <1

• <1

• <1



❑ Sadece migren türü baş ağrısının ABD bütçesine

getirdiği yıllık yükün 1.4-17.2 milyar $ arasında

olduğu tahmin edilmektedir

❑ Migrenin İngiliz ekonomisine yıllık yükünün 280

milyon sterlin olduğu belirtilmiştir (30 milyonu

doğrudan -doktor ve tedavi- gideri, geri kalanının iş

gücü kaybına bağlı dolaylı giderlerdir.)

Başağrısının Sosyo-Ekonomik Boyutu 



❑ Doktora başvuru

– Başağrısı ile Dr. Başvuru %38.9

– Migrenliler % 47

– Gerilim tipi %26

❑ Doğru tanı

– Migrenliler %75

– Gerilim başağrısında %50

❑ Doktor seçimi

– Nörolog  %36.9

– Dahiliye  %27.8

– KBB        %16

– Beyin cerr  %12

❑ İlaç kullananların ilacı nasıl 
seçtiği

▪ Doktor tarafından  %33.6

▪ Ağrısı olan başka biri 
tarafından    %32.7

▪ Kendi  tercihi    %29.6

▪ Eczacı     %11.4



BAŞ AĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Anamnez

• Zamansal Profil

• Şiddeti

• Lokalizasyonu

• Karakteri- nitelik

• Tetikleyiciler

• Presipitan faktörler

• Hafifleten faktörler

• Ağrı öncesi bulgular

• Ağrıya eşlik eden 
bulgular

• Kullanılan ilaçlar ve 
alınan cevap

• Ruhsal Durum 



ANAMNEZ

❑Tanı büyük oranda iyi bir anamnez 
almaya ve ağrının özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olmaya dayanır 



Lokalizasyon



Ağrının karakteri

• Zonklayıcı

• Sıkıştırma

• Bıçak saplanır gibi

• Delici oyucu

• Şimşek çakar gibi



Sıklık

▪ Primer başağrılarında ağrı sıklığı kritik öneme 
sahip 

▪ Migren atakları belli bir düzende gelir 

▪ Bir gün içinde birden fazla atak beklenmez







Eşlik eden belirtiler
▪ Migrende bulantı ve kusma görülür. Ayrıca “dizziness”, 

fotofobi, fonofobi, tinnitus ve bulanık görme 

▪ Küme tipi başağrısında göz yaşarması, yüz kızarması, 
burun tıkanıklığı veya akıntısı gibi otonomik belirtiler ve 
parsiyel Horner Sendromu--tek yanlı

▪ Gerilim tipi başağrısına hemen hiç bir şey eşlik etmez 

▪ Aura varlığında artık başağrısının özellikleri önem 
taşımaz, hatta aurayı başağrısı izlemeyebilir (ağrısız aura)

▪ Auralı migrenlilerin tıkayıcı damar hastalıkları yönünden 
artmış bir riske sahip 

▪ Hemipleji ve baziler bulgular şeklinde aurada ise 
triptanların kullanılmamalı



Eşlik eden belirtiler

▪ Sekonder başağrısı bozukluklarına sıklıkla çift görme, 
epileptik nöbetler, tinnitus ve fokal nörolojik bulgular 

▪ Kafa içi kitleleri hastaların yarısında bulantı ile veya 
bulantısız (projektil) kusma

▪ Temporal arterit polimiyalji romatika, subfebril ateş ya 
da görme kaybı; çene klodikasyosu TA için 
patognomonik



Tetikleyici Faktörler

▪ Akut fakat yinelemeyen başağrısında tetikleyen neden 
özellikle önemli

▪ Örneğin öksürmek, ıkınmak gibi kafa içi basıncı arttıran 
veya güçlü bir efor ya da cinsel ilişki gibi etkinlikleri 
takiben gelişen akut başağrısı akla ilk olarak parenkimal 
veya subaraknoid kanamayı getirmeli 

▪ Nörolojik ve fizik muayenenin normal olması halinde, 
özellikle de yineleyen bir durum söz konusuysa, 
idyopatik durumlar da akla gelmeli

▪ Örneğin “öksürük başağrısı”, “orgazm başağrısı”, “efor 
başağrısı”, “gökgürültüsü başağrısı” gibi 



MUAYENE

▪ Vital Bulgular: TA, AKB, Ateş…. 

▪ Fundoskopik muayene

▪ Ense sertliği

▪ Patolojik refleks



Gözdibi









LABORATUVAR

• Tetkiklerde öncelik sırası ön tanıya bağlı olarak 
değişir

– Biyokimyasal incelemeler

– Direk kafa grafileri

– BBT

– MRI

– LP

– EEG

– MR anjio-venografi





Nöro-görüntüleme / CT veya MRI Endikasyonları

▪ 50 yaşın üstündeki bir hastada ilk 

defa baş ağrısı 

▪ Ani başlangıçlı ve dayanılmaz baş 

ağrısı

▪ Ağrı patterninde belirgin değişiklik 

(sıklıkta, şiddetinde veya süresinde 

artış )

▪ Tipik migren aurasından farklı 

semptom ve bulgular (çift görme, 

körlük gibi )

▪ Konfüzyon, dizziness (baş 

dönmesi ), duyu kaybı

▪ Meningeal bulgular: Ense sertliği, 

Kernig veya Brudzinski

▪ Malignansi, kafa travması veya 

konvulziyon öyküsü

▪ Var olan baş ağrısında kötüleşme



Meningeal arterler

Anterior serebral

arter 

Venöz 

sinüsler

Orta serebral 

arter

İnternal karotid 

arter

İnternal ve eksternal

Karotid arterler

AĞRIYA DUYARLI DAMARSAL YAPILAR



Dura mater

Skalp kasları

Sinüs mukozası

Kutanöz sinirler

Dişler

Ağrıyı ileten

Kraniyal sinirler

(5,7,9,10)

Servikal sinirler

Boyun kasları

AĞRIYA DUYARLI YAPILAR VE AĞRIYI İLETEN SİNİRLER







Başağrıları sınıflandırılması

▪ Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS) 
tarafından 2004 yılında yayınlanan ve 
2013te revize edilen başağrıları
sınıflamasına göre;

▪ Primer

▪ Sekonder



Primer başağrıları

• Merkez sinir sistemi veya diğer sistemlerin 
hastalıkları ile ilişkili olmaksızın, ortaya çıkan 
başağrıları 

• Başağrılarının yaklaşık %90’ının üzerindeki 
kısmını primer başağrıları oluşturmakta 



Sekonder başağrıları

• Sinir sistemini veya diğer sistemleri tutan 
hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan baş 
ağrıları 

• Sekonder başağrılarının kendine özgü bir tipi 
yoktur, her türlü primer başağrısını taklit 
edebilir 



Başağrısı Bozukluklarının 
Uluslararası sınıflaması 

❑Primer
1. Migren

2. Gerilim tipi başağrısı

3. Küme başağrısı ve diğer trigemino-otonomik sefaljiler

4. Diğer birincil başağrıları: saplanma, ekzersiz, seksüel aktiviteyle ortaya çıkan, hipnik, 
thunder-clap, new daily-persistent

❑Sekonder
5. Baş ve/veya boyun travmasına bağlanan başağrıları

6. Kranial veya servikal damarsal bozukluklara bağlanan başağrıları

7. Damarsal olmayan kafaiçi bozukluklara bağlanan başağrısı

8. Bir maddeye veya bunun bırakılmasına bağlanan başağrısı

9. Enfeksiyona bağlanan başağrısı

10. Homeostazis bozukluğuna bağlanan başağrısı

11. Kranium, boyun, gözler, sinüsler, ağız yada diğer fasiyal ya da kranial yapıların    
bozukluklarına bağlanan başağrısı ya da fasiyal ağrılar

12. Psikiyatrik bozukluğa bağlanan başağrısı

13. Kranial nevraljiler ve yüz ağrısının merkezi nedenleri



Primer Başağrıları (2013 beta versiyonu)
1. Migren
1.1 Aurasız migren
1.2 Auralı migren

1.2.3 Hemiplejik migren
1.2.4 Retinal migren

1.3 Kronik migren
1.4 Migren komplikasyonları
1.5 Olası migren
1.6 Migren ile ilişkili olabilecek periyodik sendromlar
2. Gerilim tipi başağrısı (perikranyal duyarlılığın eşlik ettiği ve etmediği tipler)

2.1 Seyrek epizodik gerilim tipi başağrısı
2.1 .1 Seyrek epizodik gerilim tipi BA ve perikranyal hassasiyet
2.1.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği seyrek epizodik gerilim BA

2.2 Sık epizodik gerilim tipi başağrısı
2.2.1 Sık epizodik gerilim tipi BA ve perikranyal hassasiyet
2.2.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği sık epizodik gerilim tipi başağrısı

2.3 Kronik gerilim tipi BA
2.3.1 Kronik gerilim tipi BA BA hassasiyet
2.3.2 Perikranyal duyarlılığın eşlik etmediği Kronik gerilim tipi BA

2.4 Olası gerilim tipi BA
2.4.1 Olası seyrek epizodik gerilim BA
2.4.2 Olası sık epizodik gerilim BA
2.4.3 Olası kronik gerilim BA



4.Diğer Primer Başağrıları - beta

4.1 Primer öksürük başağrısı

4.2 Primer egzersiz başağrısı

4.3 Cinsel aktivite ile ilişkili primer başağrısı

4.4 Primer gök gürültüsü başağrısı

4.5 Soğuk uyarımlı (stimulus) başağrısı

4.6 Dışarından basınç (eksternal kompresyon) BA

4.7 Primer saplanıcı başağrısı

4.8 Nummuler başağrısı

4.9 Hipnik (uyku) başağrısı

4.10 Yeni günlük persistan (ısrarlı) başağrısı

Kranial nevraljilerden bu gruba- bölüm 3’ten 1’e



❑ Başağrısı bulunan bir hasta değerlendirilirken, ilk yapılması 
gereken bir sekonder başağrısı bozukluğunun dışlanması

❑ Sekonder başağrısı bozuklukları dışlandığında, yapılması 
gereken primer başağrısı bozukluğunun doğru tanısının 
konması

❑ Aynı hastada birden fazla başağrısı varsa, her biri ayrı ayrı tanı 
alır 

❑ Başağrısı tanımlayan bir hastada daha önceden tanı konmuş 
bir primer başağrısı olsa bile, yeni tanımladığı başağrısı 
özelliklerinin önceki ağrılarıyla uyumlu olup olmadığını 
anlamaya yönelik olarak tekrar bilgi alınmalı ve muayene 
edilmeli 



“başağrısı alarm belirtileri” !!!
• İlk veya hayatının en şiddetli 

başağrısı

• Akut başlangıç 

• Sıklığı veya şiddeti giderek 
artan başağrısı

• Yeni başlayan başağrısı:

– Kanserli hastada

– 50 yaş üzerinde

– Kafa travmasının ardından

• Egzersiz, pozisyon değişikliği, 
öksürük, ıkınma ile ortaya 
çıkan başağrısı

• Belirli bir şekle uymayan 
başağrısı

• Sabah olan veya uykudan 
uyandıran başağrısı

• Hiç yer değiştirmeyen başağrısı
• Alışılmadık şekilde uzun süren 

veya sebat eden aura
• Eski başağrısının niteliğinde 

değişiklik
• Nörolojik başka bulguların eşlik 

ettiği başağrısı
– (ateş, ense sertliği, papilödem, 

görme kaybı, nöbet, lateralizasyon
bulguları, şaşkınlık, uyku hali gibi)





MİGREN

39

Migren







• ‘evet’ dedi Mary kendini bayılacak gibi 
hissederek…Başındaki ağrı odayı ateşe veriyordu. 
İskemle ve masaların çevresinde parıltılı haleler 
oluşuyordu. Ancak teslim olmayacaktı ; hayır bu kez 
değil. Willie baktı; alevden bir çerçevenin ortasında 
solgun ve sakin bir şekilde duruyor gibiydi…bütün 
sabah boyunca her an, ölümden bile fazla  korktuğu 
Baş Ağrısı’nın ortaya çıkabileceğini hissetmişti.

• Ateşten mengene başını çevrelediğinde, ağrıdan 
etrafını göremez oluyor ve çoğu kez kendini ağrıdan 
kusa kusa yerde yatar halde buluyordu. Diğer sıradan 
baş ağrılarından ayırt edebilmek için…ağrısı birkaç yıl 
önce başlamıştı davranışı çılgın bir kadınınki gibiydi…



Migren

• Ataklar halinde (paroksismal)

• Sıklıkla tek taraflı

• Zonklayıcı (pulsatil) başağrısı

• En sık 25-34 yaşlar

• Her yaşta başlayabilir ve ileri yaşlarda azalır 
%90’ı ilk ataklarını 40 yaş öncesi geçirirler 

• Kadınlarda ve genç yetişkinlerde daha sık

• Ailevi yatkınlık: yaklaşık %50sinde aile öyküsü

• %75-80’ni aurasız, %20-25’ni auralı migren 



Migren
• 1.1 Aurasız migren
• 1.2 Auralı migren
• 1.2 Auralı migren 

– 1.2.1 Tipik Auralı migren
– 1.2.1.1 Başağrılı Tipik Aura
– 1.2.1.2 Başağrısız Tipik Aura

– 1.2.2 Beyinsapı auralı migren
– 1.2.3 Hemiplejik migren (genetik araştırmalar)

• 1.2.3.1 Familial Hemiplejik migren (FHM)
– 1.2.3.1.1 Familial Hemiplejik migren tip 1 (FHM1)
– 1.2.3.1.2 Familial Hemiplejik migren tip 2 (FHM2)
– 1.2.3.1.3 Familial Hemiplejik migren tip 3 (FHM3)
– 1.2.3.1.4 Familial Hemiplejik migren diğer lokus

• 1.2.3.2 Sporadik hemiplejik migren

– 1.2.4 Retinal migren

• 1.3 Kronik migren
• 1.4 Migren komplikasyonları
• 1.5 Olası migren
• 1.6 Migren ile ilişkili olabilecek periyodik sendromlar







Sıklığı kadınlarda %12-24, erkeklerde %5-12





Türkiye Başağrısı epidemyolojisi
Çalışması

• Miğren Prevalansı

– Erkek % 10.9

– Kadın % 21.8

– Toplam%16.4

• Aurasız Migren Prevalansı

– Erkek   % 8.5

– Kadın   % 17.1

– Toplam%12.9

• Auralı Migren Prevalansı

– Erkek    % 2.3

– Kadın    % 4.7

– Toplam % 3.5



• Migrenden söz edildiği zaman çoğunlukla 
başağrısı sadece “şiddetli ağrı boyutu” ile 
değerlendirilmekte

• Hâlbuki ağrı, migrenin sadece bir dönemi

• Migren serebral disfonksiyona bağlı olarak 
şekillenen ve farklı dönemler içinde ortaya 
çıkan bir semptomlar kompleksi





































migren?

Başağrısı

• 4-72 saat sürüyorsa

• Ataklar halinde geliyorsa

• Ağrılar şiddetli olabiliyorsa

• Işığa, sese aşırı duyarlılık varsa

• Sıklıkla tek taraflı ise

• Zonklayıcı ise

• Hareketle artıyorsa

• Bulantı ve/veya kusma varsa

migren olabilir





Uluslararası  Başağrısı  Derneği Aurasız 
Migren tanı kriterleri

❑ A. Aşağıdaki kriterlere (B-D) uyan en az 5 atak 

❑ B. İlaç almazsa veya tedavi etkili olmazsa 4-72 saat süren BA atakları 

❑ C. Aşağıdaki özelliklerden en az 2’sinin varlığı  
a. Tek taraflı yerleşim

b. Zonklayıcı özellik 

c. Günlük aktiviteleri engelleyecek şiddetli BA

d. Fiziksel aktivite ile şiddetlenme

❑ D. BA sırasında aşağıdakilerden en az biri olmalı 
a. Bulantı / kusma

b. Fotofobi ve fonofobi

❑ E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz  
a. Öykü, fiziksel ve nörolojik muayene sekonder bir BA düşündürtmemeli

b. Sekonder bir BA düşünülürse uygun incelemelerle dışlanmalı

c. Sekonder bir neden varsa, BA’nın daha önce başlaması



1.2 Auralı Migren
❑ A. Aşağıdaki kriterlere (B ve C) uyan en az 2 atak 

❑ B. Aşağıdakilerden en az birisini içeren fakat motor kuvvetsizliğin olmadığı aura:

1. görsel

2. duyusal

3. konuşma ve / veya dil

4. motor

5. beyinsapı

6. retinal

❑ C. Dört karakteristik bulgudan  en az ikisi: 

1. En az bir aura semptomunun 5 dk veya daha uzun sürede  yayılması (yavaş yavaş gelişmesi ) ve  / veya iki 

yada daha fazla semptomun ardarda görülmesi

homonim görsel belirtiler ve/veya tek taraflı duyusal belirtiler

2. Her bir  aura semptomunun en az 5-60 dakika  sürmesi

3. En az bir bir aura semptomunun  unilateral olması

4. Aurayı takiben 60 dk içinde BA ortaya çıkması (daha önce D kriteri idi)

❑ D. Bulgular başka bir tanı ile açıklanmamalı ve TİA dışlanmalı



MİGRENDE 3 SORU TESTİ (ID MIGRAINE)

❖ Son 3 ayda 2 kez veya daha fazla baş ağrısı 
yaşamış bir kişinin baş ağrıları bir doktora 
danışmayı düşündürüyor veya günlük 
yaşamını etkiliyorsa, aşağıdaki üç soruyu 
kendisine sormalı:



ID MIGRAINE

MİGRENDE 3 SORU TESTİ (ID MIGRAINE)

3 sorunun en az ikisi pozitif ise TEST POZİTİF

Son 3 ay içinde baş ağrınız sırasında aşağıdakileri yaşadınız mı?

1. Midenizde bulantı veya rahatsızlık hissettiniz mi?

2. Baş ağrısı sırasında ışık rahatsız etti mi?

3. Baş ağrılarınız en az bir gün işten güçten kısıtladı mı?



❑ Bu üç sorunun ikisine veya üçüne yanıt 'EVET' ise, test 
pozitif ve "Migren" olma olasılığı %93. 

❑ ID Migren tarama testi denen ve ülkemizde de geçerliliği 
birkaç çalışma ile ortaya konulan bu test pozitif olduğu 
halde tanı hala migren olmayabilir ama bu düşük bir olasılık. 
Veya test negatif veya tüm yanıtlar HAYIR olduğunda, kişi 
yine de migrenli olabilir ama olasılık yine düşük.

❑ Migrenlilerin yalnızca yüzde 19'unda bu test negatif 
bulunmuş, yüzde 81'inde ise pozitif.

❑ Sonuçta bu test migren tanısı koyma testi değil ama bu testi 
kendine uygulayan kişide pozitif bir sonuç çıkması, büyük 
olasılıkla migren anlamına geliyor ve migren tanısını 
doğrulanması için doktora gitmeli. 

ID MIGRAINE





Tetikleyiciler







Patogenez

• Patofizyoloji karışık ve halen net olarak izah 
edilememiş



Patogenez







Auralı Migren Patogenezi
• Kortikal yayılan depresyon (KYD): Aura 

başlangıcında kısa süreli bir hiperemi 
sonrası uzun süreli nöronal uyarılabilirlikte 
ve kan akımında azalma (oligemi) 

• Bu, beynin posterior bölgelerinden yavaş bir 
şekilde öne doğru dk.da 3 mm/dk bir hızla 
yayılır

• KYD== COX-2, TNF-ά, IL-1β, galanin ve 
metaloproteinazları kodlayan çeşitli genlerin 
aktivitesini arttırır. 

• MMP’lar, KYD’da ekstrasellüler ortama 
salgılanan NO, K+, araşidonik asit, adenozin, 
prostoglandinlerin pia-aroknoid membrana 
ulaşarak perivasküler trigeminal aksonları 
sensitize veya aktive etmesine izin verir



TEDAVİ



TEDAVİ

Presipitanların 
kontrolü

Atak Tedavisi

Spesifik
Triptan
Ergo

Nonspesifik
Analjezik

Antiemetik
Sedatif

Proflaktik
Alternatif tdv
Akupunctur
ve diğerleri



TEDAVİ

Presipite eden faktörlerden kaçınma

• Düzenli uyku

• Fazla uyumamak

• Düzenli günlük egzersiz

• Düzenli beslenme

• Öğün atlamamak

• Tetikleyici diyetten kaçınma

• Aşırı yorgunluktan kaçınma

• Oral kontraseptif yasağı













bilmek önemli…!!!

• Ağrı başlamadan önce aura döneminde 
verilen triptan grubu ilaçların etkisiz 
kalacağını

• Migrenlilerde allodini geliştiğinde triptana 
cevabın kaybolması



Profilaksi ilaçları

• Beta blokerler Dideral, Beloc Zok

• Antikonvülzanlar Convulex SR, Topamax

• Antidepresanlar Laroxyl

• Kalsiyum Kanal Antagonistleri Isoptin SR

• Pizotifen

• Montelukast sodyum

• Lisinopril

• Diğerleri riboflavin, mineraller

Migrende profilaktik tedavi







++++ Beta blokerler

++++ Valproik asit, Topiramat

+++ Amitriptilin

++ Verapamil, Flunarizin

++ SNRI

++ SSRI

++ Pizotifen

+ Riboflavin, Magnezyum

Migrende profilaktik tedavi



Profilaktik tedavi
komorbidite ve seçim

migren + hipertansiyon → beta bloker

migren + anjina → kalsiyum kanal blokeri

migren + stres → beta bloker

migren + depresyon → trisiklik antidepresan, SSRI

migren + insomni → trisiklik antidepresan

migren + epilepsi → valproat



Profilaktik tedavi
komorbidite ve kısıtlama

migren + epilepsi → trisiklik antidepresan

migren + depresyon → beta bloker

migren + obezite → valproat, flunarizin



Profilaktik tedavi
yan etkiler nedeniyle kısıtlama

astma → beta bloker

Raynaud → beta bloker

yaşlı kalp hastası → trisiklikler,
kalsiyum kanal blokeri
beta bloker

zayıf beden → beta bloker

dikkat gerektiren iş → trisiklikler, beta bloker

karaciğer disfonksiyonu → valproat



Primer Başağrıları

1. Migren

2. Gerilim tipi baş ağrısı

3. Küme (cluster) ve diğer trigeminal otonomik baş

ağrıları

4. Diğer primer BA’ları



Gerilim-tipi baş ağrısı

Başağrısı

• çok değişken süreli

• hafif (veya orta) şiddette

• Sıkıştırıcı

• Bilateral

• Hareketle artmıyor

• beraberinde ışığa duyarlılık ve 

bulantı yok, 

gerilim-tipi baş ağrısı olabilir



102



IHS Sık EGTBA tanı kriterleri

A. En az 3 aydır aşağıdaki kriterlere (B-D) uyan en az 10 BA atağı olması; kişinin 
BA olan günleri toplamı ayda 1 günden sık ve 15 günden az olması, yılda 12 
günden fazla ve 180 günden az olmalı 

B. Başağrısı süresi 30 dakika ile 7 gün arasında değişir. 

C. Aşağıdaki özelliklerden en az 2’sinin varlığı:
a. Basınç, sıkışma, ağırlık şeklinde künt ağrı

b. Bilateral lokalizasyon 

c. Günlük aktiviteleri engellemeyecek ölçüde hafif veya orta şiddette baş ağrıları

d. Fiziksel bir aktivite ile (merdiven çıkmak gibi) baş ağrısı şiddeti artmaz. 

D. D. BA sırasında aşağıdakilerden 2’si: 
a. Ağrı sırasında bulantı/ kusmanın olmaması, ancak İştahsızlık olabilir.

b. Fotofobi ve fonofobi olmaması veya yalnızca birinin bulunması

E. E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz
a. Öykü, fiziksel ve nörolojik muayene sekonder bir BA düşündürmemeli,

b. Öykü, fiziksel ve nörolojik muayene sekonder bir BA düşündürse bile bu uygun 
incelemelerle  dışlanmış olmalı







3. Trigeminal otonomik başağrıları- 2013 beta
3.1 Küme başağrısı

3.1.1 Epizodik küme BA
3.1.2 Kronik küme BA

3.2 Paroksismal hemikrania
3.2.1 Epizodik Paroksismal hemikrania
3.2.2 Kronik Paroksismal hemikrania

3.3 Short-lasting unilateral neuralgiform BA atakları
3.3.1 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection

and tearing (SUNCT)
3.3.1.1 Epizodik SUNCT
3.3.1.2 Kronik SUNCT

3.3.2 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic
symptoms (SUNA) (eklerden gelecek)

3.3.2.1 Epizodik SUNA
3.3.2.2 Kronik SUNA

3.4 Hemikrania kontinua (diğer primer BA’dan bu gruba geldi)
3.5 Olası trigeminal otonomik BA

3.5.1 Olası küme BA
3.5.2 Olası Paroksismal hemikrania
3.5.3 Olası Short-lasting unilateral neuralgiform BA atakları
3.5.4 Olası Hemikrania kontinua

SUNCT: Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (Konjunktival kanlanma ve 
yaşarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform başağrısı atakları)



Küme Başağrısı
A. Aşağıdaki B-D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak

B. Şiddetli veya çok şiddetli, unilateral orbital, supraorbital ve/veya 
temporal lokalizasyonlu, tedavi edilmediğinde 15-180 dakika süreli 
ağrı

C. Aşağıdaki bulgulardan en az 1’i ağrı ile aynı tarafta eşlik etmeli
1. İpsilateral konjunktival injeksiyon ve/veya göz yaşarması

2. İpsilateral nazal konjesyon ve/veya burun akması

3. İpsilateral göz kapağı ödemi

4. İpsilateral alın ve yüzde terleme  

5. İpsilateral miyozis ve/veya ptozis

6. Huzursuzluk ve ajitasyon hissi

D. Atak sıklığı gün aşırı 1’den günde 8’e kadar değişir

E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz
1. Grup 5-13 deki hastalıklara ait şüphe olmamalı

2. Grup 5-13 deki hastalıklara ait şüphe varsa, uygun incelemelerle dışlanmalı

3. Grup 5-13 deki hastalıklardan biri bulunduğunda, ilk başağrısı atağının bu bozuklukla 
zamansal ilişkisi olmamalı
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Paroksismal hemikrania

A. Aşağıdaki B-D ölçütlerini karşılayan en az 20 atak

B. Unilateral orbital, supraorbital ve/veya temporal 
lokalizasyonlu, 2-30 dakika süren şiddetli ağrı atakları

C. BA’na aşağıdaki bulgulardan en az 1’i eşlik etmeli
1. İpsilateral konjunktival injeksiyon ve/veya göz yaşarması

2. İpsilateral nazal konjesyon ve/veya burun akması

3. İpsilateral göz kapağı ödemi

4. İpsilateral alın ve yüzde terleme  

5. İpsilateral miyozis ve/veya ptozis

D. Atak sıklığı ağrılı dönemin yarısından fazlasında günde 5 
üzerindedir, ancak daha az sıklıkta dönemler olabilir.

E. Ataklar, tedavi edici dozda indometazine ile tamamen 
önlenir

F. Başka bir bozukluğa bağlanamaz



Short-lasting unilateral neuralgiform headache with
conjunctival injection and tearing (SUNCT)

• E / K= 17 / 2

• Ağrı süresi 5-240 saniye

• Tek yanlı batıcı ve zonklayıcı ağrı atakları

• Saatte 5-6 (bazen 30) epizod

• Frekans günde 3-200 arasında değişir

• Mekanik boyun hareketleri ağrıyı presipite eder.

• Sekonder SUNCT

– Serebellopontin köşe AVM

– Beyinsapı kavernoz hemangiomu

– HIV/ AIDS

– Trigeminal nevralji



3.4 Hemikrania Kontinua - beta

A. Aşağıdaki B-D kriterlerini karşılayan tek taraflı- unilateral BA

B. Alevlenmeler ile giden orta-ağır şiddette 3 aydan uzun 
süredir devam eden BA

C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi
1. BA ile aynı tarafta (ipsilateral) semptom yada bulgulardan en az biri

a. Konjunktival injeksiyon ve/veya göz yaşarması 

b. Nazal konjesyon ve/veya burun akması 

c. Göz kapağı ödemi 

d. Alın ve yüzde terleme

e. Alın ve yüzde kızarıklık

f. Kulakta dolgunluk hissi 

g. Miyozis ve/veya ptozis

2. Huzursuzluk ve ajitasyon hissi veya hareket ile ağrının agreve olması

D. Ataklar, tedavi edici dozda indometazine ile tamamen 
önlebilir (İndometazin 150-225 mg/gün po; 100-200 mg/gün inj)

E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz



Hemikrania kontinua

• 3 aydan uzun süren

– 1. Taraf değiştirmeyen devamlı, unilateral BA

– 2. Ağrısız dönem olmaksızın günlük ve sürekli BA

– 3. Orta şiddette başağrısı, şiddetli ağrı atakları da süperimpoze olabilir

• Eşlik eden durumlar

• C7 kök irritasyonu

• Sfenoid kemik tümörü



4.Diğer Primer Başağrıları

• 2004 sınıflaması

• 1. Primer saplanma başağrısı

• 2. Primer öksürük başağrısı

• 3. Primer egzersiz başağrısı

• 4. Cinsel aktiviteye eşlik eden primer

başağrısı

• 5. Hipnik (uyku) başağrısı

• 6. Primer gök gürültüsü başağrısı

• 7. Hemikrania kontinua

• 8. Yeni günlük ısrarlı başağrısı

2013-beta  Kranial nevraljilerden bu gruba

4.1 Primer öksürük başağrısı

4.2 Primer egzersiz başağrısı

4.3 Cinsel aktivite ile ilişkili primer başağrısı

4.4 Primer gök gürültüsü başağrısı

4.5 Soğuk uyarımlı (stimulus) başağrısı

4.6 Dışarından basınç (eksternal

kompresyon) BA

4.7 Primer saplanıcı başağrısı

4.8 Nummuler başağrısı

4.9 Hipnik (uyku) başağrısı

4.9 Yeni günlük persistan (ısrarlı) başağrısı



Diğer Primer Başağrıları

▪ Bu tür seyrek rastlanan özel tür baş 
ağrılarının özelliği, başka durumlarda 
ortaya çıkmaması, sadece tanımlanan bu 
özel durumlarda ortaya çıkması ve 
tekrarlayıcı olmasıdır. 



Primer saplanıcı Başağrısı

A. Ağrı başa sınırlı ve trigeminal sinirin 1. dalı alanında 

(orbita, şakak, parietalde) belirgin

B. Bıçak saplanır tarzda bir ağrı ve 1 saniyeden kısa süreli, 

tek veya seri halde olabilir.

C. Düzensiz aralıklarla (saatler veya günler) tekrarlar

D. Eşlik eden belirti yoktur

D. Yapısal lezyon dışlanarak tanı konur.



Primer Egzersiz Başağrısı

• Yalnızca egzersiz sırası ve sonrasında ortaya çıkma

• Başlangıçta bilateral ve zonklayıcıdır. Migrene yatkın 

bireylerde migrenöz özellikler gösterir.

• Ağrı süresi 5 dakika-48 saat

• Aşırı egzersizden, özellikle sıcak su ve yükseklikte fizik 

aktiviteden sakınarak önlenir.

• Sistemik veya intrakranyal bir bozukluk eşlik etmez



Cinsel Aktiviteye Eşlik Eden Başağrısı

A. Cinsel uyarımla presipite olur.

B. Başlangıçta bilateraldir.

C. Orgazm öncesi aktivite azaltılırsa ağrı hafifler

D. Anevrizma gibi intrakranyal bozukluk 

olmamalıdır.



Cinsel Aktiviteye Eşlik Eden Başağrısı

1. Künt tip: Cinsel uyarım arttıkça  baş ve boyunda 
şiddeti artan künt ağrı

2. Patlayıcı (explosive) tip: Orgazm sırasında şiddetli 
patlama tarzı ağrı

3. Postural tip: Koitus sonrası gelişen düşük BOS 
basıncındakine benzer postural başağrısı



Hipnik Başağrısı

• İlk 50 yaş üzerinde ortaya çıkar

• Künt BA

• Yalnızca uykuda ortaya çıkar ve hastayı uykudan 

uyandırır

• Uyandıktan 15 dakika sonra sonlanır

• Ayda 15’ten fazla ortaya çıkar

• Otonomik semptom yoktur, bulantı foto ve 

fonofobinin birinden fazlası bulunmamalı



Primer gök gürültüsü başağrısı

• Yırtılmış serebral anevrizma başağrısını taklit 
eden ani başlangıçlı ve çok şiddetli BA.

• 1 dakikada en üst şiddete ulaşır

• İzleyen hafta ve aylarda düzenli tekrarlamaz

• Normal BOS ve beyin görüntüleme bulguları 
gereklidir



Primer gök gürültüsü başağrısı



Nummuler başağrısı

• Nummuler başağrısı tipik olarak 1-6 cm çapında 

küçük bir alanda hissedilen fokal başağrısı olarak 

tanımlanır. 

• Başın belirli bir bölgesinde hissedilen “para 

şeklinde” sınırlı bir alana ait birincil başağrıları için 

yapılan bir tanımlamadır. ICHD-II-2004de 13.7.1 

ve “ekler” bölümünde yer almaktaydı.



Primer Öksürük Başağrısı

• Ani başlangıçlı, bilateral başağrısı

• Süresi < 1 dakika

• Öksürükle presipite olur

• Öksürük önlenirse başağrısı olmaz

• Görüntüleme yöntemleri ile posterior fossa 

yapısal lezyonu dışlanmalıdır.





Sekonder Başağrıları

▪ Serebrovasküler hastalıklar

▪ Subaraknoid kanama

▪ Enfeksiyöz hastalıklar ile birlikte olan başağrıları

▪ Neoplastik hastalıklar ile olan başağrıları

▪ İntrakranial basınç değişikliklerinin sebep olduğu başağrıları

▪ Kafa travması sonrası olan başağrıları

▪ İmmunolojik hastalıklar

▪ Oftalmolojik ve endokrinolojik bozukluklar ile olan başağrıları

▪ Ağrılı otalmopleji

▪ Toksik ve metabolik başağrısı



Sekonder Başağrıları
5. Kafa travması ile ilişkili başağrısı

5.1 Travma sonrası akut başağrısı
5.2 Travma sonrası kronik başağrısı
5.3 Kamçı darbesi tipi yaralanmaya bağlanan akut başağrısı (whiplash: ani ivmelenme/ yavaşlama
travması)
5.4 Kamçı darbesi tipi yaralanmaya bağlanan kronik başağrısı
5.5 Travmatik intrakranyal hematoma bağlı başağrısı
5.6. Diğer baş ve/veya boyun travmasına bağlanan başağrısı
5.7. Kranyotomi sonrası başağrısı

6. Kranyal ya da servikal damarsal hastalıklara bağlanan başağrısı
6.1. İskemik inme ya da geçici iskemik atağa bağlanan başağrısı
6.2. Travmatik olmayan kafa içi kanamaya bağlanan başağrısı
6.3. Yırtılmamış damarsal malformasyona bağlanan başağrısı
6.4. Arterite bağlanan başağrısı
6.5. Karotis ya da vertebral arter ağrısı (diseksiyon ve girişim sonrası)
6.6. Beyin ven trombozuna bağlanan başağrısı
6.7. Diğer kafa içi damarsal bozukluğa bağlanan başağrısı (CADASIL, MELAS vb)

7. Damar-dışı intrakranyal hastalıklarla ilişkili başağrısı
7.1. Beyin omurilik sıvısı (BOS) basınç yüksekliğine bağlanan başağrısı
7.2. Düşük beyin omurilik sıvısı basıncına bağlanan başağrısı
7.3. İnfeksiyon olmayan inflamatuvar hastalığa bağlanan başağrısı
7.4. İntrakranyal neoplazmalara bağlanan başağrısı
7.5. İntratekal injeksiyonlara bağlı başağrısı
7.6. Epileptik nöbetlere bağlanan başağrısı
7.7. Chiari malformasyon tip 1e bağlanan başağrısı
7.8. Geçici başağrısı ve BOS lenfositozlu nörolojik defisit sendromu (HaNDL)



Sekonder Başağrıları
8. Madde kullanımı veya yoksunluğu ile ilişkili başağrısı

8.1. Akut madde kullanımı ile ilişkili başağrısı
8.2. İlaç aşırı kullanımı başağrısı (İAB)
8.3. Kronik ilaç kullanımına bağlanan bir ters olay olarak başağrısı
8.4. Madde kesilmesine bağlanan başağrısı

9. İnfeksiyona bağlanan başağrısı
9.1. Kafa içi infeksiyona bağlanan başağrısı
9.2. Sistemik infeksiyona bağlanan başağrısı
9.3. HIV/AIDS’e bağlanan başağrısı
9.4. İnfeksiyon sonrası kronik başağrısı

10. Homeostaz bozukluğuna bağlanan başağrısı
10.1. Hipoksi ve /veya hiperkapniye bağlanan başağrısı
10.2. Dializ başağrısı
10.3. Arteriyel hipertansiyona bağlanan başağrısı
10.4. Hipotiroidizme bağlanan başağrısı
10.5. Açlığa bağlanan başağrısı
10.6. Kardiak başağrısı ve diğer

11. Kafatası, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız veya diğer yüz ve kafa yapılarına
bağlanan başağrısı veya yüz ağrısı
11.1. Kafa kemiği bozukluğuna bağlanan başağrısı
11.2. Boyun hastalıklarına bağlanan başağrısı
11.3. Göz bozukluğuna bağlanan başağrısı
11.4. Kulak bozukluğuna bağlanan başağrısı
11.5. Rinosinüzite bağlanan başağrısı
11.6. Dişler, çene veya ilişkili yapıların bozukluğuna bağlanan başağrısı
11.7. Temporomandibüler eklem hastalığına bağlanan başağrısı veya yüz ağrısı ve diğer



Sekonder Başağrıları
12. Psikiyatrik hastalıklara bağlanan başağrısı

12.1 Somatizasyon bozukluğu ve 12.2 Psikotik bozukluğa bağlı
13. BÖLÜM C: Kranyal nevraljiler ve yüz ağrısının santral nedenleri

13.1. Trigeminal nevralji
13.2. Glossofaringeal nevralji
13.3. Nervus intermedius nevraljisi
13.4. Superior laringeal nevralji
13.5. Nazosilier nevralji
13.6. Supraorbital nevralji
13.7. Diğer terminal dal nevraljileri
13.8. Oksipital nevralji
13.9. Boyun-dil sendromu
13.10. Dıştan bası başağrısı
13.11. Soğuk uyarısı başağrısı
13.12. Kranyal sinirlerin veya üst servikal köklerin yapısal lezyonlar tarafından

kompresyonu, irritasyonu veya distorsiyonu
13.13. Optik nörit
13.14. Oküler diyabetik nöropati
13.15. Herpes zostere bağlanan baş veya yüz ağrısı
13.16. Tolosa-Hunt sendromu
13.17. Oftalmoplejik migren
13.18. Yüz ağrısının santral nedenleri



Subaraknoid Kanama başağrısı

• Başağrısı ile birlikte olan ve hayatı tehdit eden durumlardan 
biridir ve genç insanlarda ani ölümlerin en sık sebeplerinden 
biridir

• Bütün şiddetli başağrılarında ayırıcı tanıya girmelidir.

• Akut şiddetli başağrısı temel özelliktir.

• Ense sertliği,  boyunda ağrı, bilinç bulanıklığı gibi eşlik eden 
bulgular vardır. Ense sertliği başlangıçta olmayabilir

• Fundusta mum alevi kanama

• İlk 24 saatte CT %92 bilgi verir

• LP: Hemoraji- ksantokromi

• En sık sebebi anevrizma ve arterio-venöz malformasyonlardır





▪ 30 dk’dan uzun süren bilinç kaybı

▪ 48 saatten uzun süren post-travmatik amnezi

▪ Radyolojik bulgu olabilir.

▪ GKS < 13

▪ Travma hafif-orta-şiddetli olabilir.

▪ Hafif nörolojik semptom ve bulgular bile görüntülemeyi

gerektirir.

▪ Subdural hematom, hidrosefali, epidural hematom

ekartasyonu için BBT, MRI gerekebilir.

AKUT POSTTRAVMATİK BAŞAĞRISI



Subdural hematom



Epidural hematom



❖ Genellikle tek taraflı başağrısı

❖ Genellikle boyun ağrısıyla beraberdir

❖ Etkilenen arter sulama alanında enfarkt/ geçici iskemik atak 

❖ Horner sendromu/Arteryel üfürüm/Tinnutus

❖ Tanı: doppler USG, MRA, DSA

KAROTİD VEYA VERTEBRAL DİSSEKSİYON



Geçici İskemik Atak

❖ Fokal defisit ile simultane gelişir, defisitin kaybıyla beraber 24 
saat içinde sonlanır

İskemik İnme

❖ %14-34 oranında rastlanır. Beraberinde fokal nörolojik defisit
vardır

Hemorojik İnme

❖ Ani gelişen şiddetli ağrı, sıklıkla beraberinde HT, fokal nörolojik
defisit veya koma ile beraberdir.



Hipertansiyona bağlı başağrısı

▪ Tansiyonda orta derecede yükselmeler başağrısına pek sebep 

olmaz.

▪ Kan basıncında aşırı yükselmeler (diastolik 130mmHg den yukarı) 

başağrısı ile beraber olabilir. 

▪ Diffüz bir ağrı olup sabah saatlerinde pik yapar saatler içinde azalır

▪ Tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarında başağrısı

yapabileceği unutulmamalıdır (verapamil, nifedipin, prazosin, 

minoxidil, reserpine gibi)



HİPERTANSİYON BAŞAĞRISI
A. Aşağıdaki kriterlerden en az biri ile C-D ölçütlerini 

karşılayan başağrısı
1. Bilateral
2. Pulsatil karakterde
3. Fiziksel aktivite ile ortaya çıkar

B. Sistolik (>160 mmHg) ve/veya diastolik (>120 mmHg) kan 
basıncında paroksismal yükselme olarak tanımlanan 
hipertansif kriz vardır, fakat hipertansif ensefalopati klinik 
özelliği yoktur

C. Başağrısı hipettansif kriz sonrası gelişir
D. Başağrısı tansiyon normale döndükten sonra bir saat içinde 

geçer
E. Uygun araştırmalarla nedensel faktörler olarak toksinler 

veya ilaçlar dışlanır



Temporal Arterit
▪ Süperfisial temporal arteri tutan granülomatöz vaskülit

▪ Oftalmik, vertebral, karotid arterler tutulabilir.

▪ Posterior ciliar veya santral retinal arterlerin oklüzyonu ile ani ve kalıcı görme 
kaybına yol açabilir.

▪ 50 yaş üstünde görülen bir hastalık

▪ Hastaların %70 inde orbital veya frontotemporal ağrı: sürekli, delici

▪ Çiğneme sırasında çene ve dilde ağrı- çene kladikasyonu

▪ Kilo kaybı, anemi, ateş, mononöropati, karaciğer testlerinde yükselme olabilir

▪ Vizual anormallikler: görme keskinliği azalır soluk veya şişmiş optik disk, soluk 
retinal kırmızı nokta (santral retinal enfarkt) 

▪ Polimyalji: boyun omuz ve pelvik bölgede ağrı; gezici

▪ %95 vakada sedim oldukça yüksektir. Lökosit yüksekliği olabilir

▪ Kesin tanı temporal arter biopsisi ile konur.

▪ Tedavi: kortikosteroidler





Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit)

• Amerikan Romatoloji Akademisi Kriterleri

• Beş kriterden üç tanesinin varlığı: %93.5 
duyarlılık ve %91 özgüllük

– 50 yaş veya üstü

– Yeni başlayan lokalize başağrısı

– Temporal arterde duyarlılık veya nabızda zayıflama

– Sedimantasyon hızının en az 50 olması

– Pozitif histoloji (nekrotizan arterit)





Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit)

• A. C-D kriterlerini karşılayan yeni başlangıçlı ısrarlı 

başağrısı

• B. Aşağıdakilerden en az biri:

– 1. Yüksek sedim ve/veya CRP ile birlikte şiş, duyarlı deri arteri

– 2. Dev hücreli arteriti gösteren temporal arter biyopsisi

• C. BA, dev hc. arteritin diğer belirti ve bulgularıyla yakın 

zamansal ilişki içinde gelişir

• D. Başağrısı yüksek doz steroid tedavisi ile ilk 3 gün içinde 

geçer veya büyük ölçüde azalır



Nonvasküler İntrakranial Bozukluklarla İlgili Başağrıları

▪ BOS basınç değişiklikleri: Pseudotumor serebri, BOS basınç 

düşüklüğüne bağlı postural ağrı

▪ İntrakranial  infeksiyon

▪ İntrakranial kitle

▪ Madde Kullanımı Başağrıları 

▪ CO, Alkol, nitratlar, analjezik kötü kullanımı

▪ Non-sefalik infeksiyonlar: sinüs, diş, göz, TME



Bening idiyopatik kafa içi yüksek basıncı BA 
(Pseudotümör Serebri)

A. Aşağıdaki özelliklerden en az birinin olduğu progresif BA 
1. Günlük BA
2. Diffüz ve/veya sürekli BA
3. Öksürme ve ıkınma ile şiddetlenme

B. Aşağıdaki ölçütleri karşılayan kafa içi yüksek basıncı:
1. Bilinci açık, nörolojik muayenesi normal hasta veya aşağıdaki anormalliklerin 
herhangi biri:

a. Papil ödem
b. Kör noktanın genişlemesi
c. Görme alanı defekti
d. Altıncı sinir parazisi

2. Lomber ponksiyon veya epidural veya intraventriküler basınç monitarizasyonu ile 
ölçülen BOS basıncı yüksekliği
3. Normal BOS biyokimyası
4. Kafa içi bzk (Venöz sinus trombozu) dışlanmalı
5. KİBAS’a sebep olabilecek metabolik, toksik ve hormonal bir hst. olmamalı

C. BA, kafa içi basınç yüksekliği ile yakın zamansal ilişki içinde ortaya çıkmalı
D. BA, basınç 120-170 mm SU olacak şekilde BOS alınmasından sonra düzelir ve 
kafa içi basıncının sürekli olarak normalleşmesinden sonra 72 saat içinde geçer





MENENJİT

▪ Bakteriyel menenjitte genelde ilk semptomdur

▪ Hızla progresyon gösteren şiddetli başağrısı vardır

▪ Jeneralize karakterde olup, boyun ve kollara yayılabilir,
bulantı/kusma eklenebilir.

▪ Ense sertliği, göz hareketleriyle ortaya çıkan ağrı, bilinç
değişikliği, Kernig ve Brudzinski (+)liği, Ateş, Lökositoz tanıda
menenjiti akla getirmelidir.

▪ Tanı lomber ponksiyon ile konur.

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONU



Kernig / Brudzinski



• Ensefalit başağrısına neden olabilir.
• Başağrısı ve bilinç değişikliği ilk semptom olabilir.
• Ateş, yüksek kortikal fonksiyonlarda bozulma, ense sertliği olabilir.

Lökositoz tanıda yardımcıdır.
• Kesin tanı LP ile konur
• Herpes simplex ansefaliti: Bilinç bozukluğu, ateş, başağrısı, nöbet, EEG:

PLED; MRI: temporal hemorajik nekroz

▪ENSEFALİT



SİNÜSLERİN YANSIYAN AĞRI BÖLGELERİSİNUZİT
▪ Sinüzit akut başağrısı yapabilir.

Genellikle beraberinde ateş,

lökositoz vardır. Nörolojik

muayenesi normaldir.

▪ Frontal sinüzit: verteks ve göz

arkasına

▪ Maksiller sinüzit: diş ve alına

▪ Etmoidal sinüzit: her iki göz arası

ve temporal alana

▪ Sfenoidal sinüzit: oksipital alan,

verteks, frontal alan, göz arkasına

yayılabilir.



Trigeminal Nevralji



TRİGEMİNAL NEVRALJİ

▪ Genellikle 50 yaşından sonra başlar (%90) 

▪ Ağrı nöbetleri: “ani başlangıç ve ani sonlanma”

▪ Çok kısa süreli: sn’ler

▪ Şiddetli ve mızrak saplanır tarzda ve “elektrik şokuna benzer, 
kızgın ocak demiri tavı gibi, şimşekvari, bıçak saplanır gibi” 

▪ Trigger zone: tetikleyici noktalar- oronazal bölgeler

▪ Konuşma, yemek yeme, diş fırçalama, traş olma, yüz yıkama-
silme, burun çekme gibi aktivitelerden kaçınırlar.

▪ Diş ağrısı tarzında algılanıp dişler çektirebilir

▪ Gençlerde MS, yaşlılarda idiopatik- gasser ganglionu 
mikrovasküler kompresyon

▪ Tedavi: antiepileptik ilaçlar



Klasik Trigeminal Nevralji

• A. Saniyelerden 2 dk.ya kadar sürebilen, trigeminal 
sinir bir veya iki dalını etkileyen paroksismal ağrı 
atakları

• B. Aşağıdaki özelliklerden en az birisi:
– 1. Şiddetli keskin, yüzeyel veya saplanıcı ağrı

– 2. Tetik alanlarından veya tetikleyici faktörler ile başlar

• C. Ataklar her bir hastada birbirini taklit eder

• D. Klinik olarak belirgin nörolojik defisit yoktur

• E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz



Oftalmolojik ve endokrinolojik anormalliklerle 
birlikte olan başağrısı

• Orbital sebepler

– Glokom

– Konverjens ve diverjens yetmezliği

– Optik nörit

– Refraksiyon kusurları

– Uveit

• Endokrinolojik sebepler

– Kromofob Hipofiz adenomları

– Prolactinoma

– Akromegali

– Cushing

– Hipo ve hiperparatiroidi

– Addison



Toksik ve metabolik başağrıları

• Bazı ilaçlar yiyeceklerdeki maddeler ve çevresel ajanlarda baş 
ağrısı yapabilir

• Akut temasta başağrısı yapan ajanlar

– alkol, captopril,karbon monoksid, cimetidine, kokain,
diklofenak, dipyridamole, sildenafil, ranitidin, 
reserpin,nitratlar, nitritler, nifedipin, monoaminooksidaz 
inhibitörleri 

• Kronik kullanımı takiben kesilmelerinde başağrısına yol açan 
ajanlar

– asetaminofen, alkol, aspirin, barbituratlar, kafein, 
ergotamine, opiat analjezikler



Başağrısı yapabilen ilaçlar

▪ Nitratlar, amantadin, sildenafil, dipridamol, 
simetidin, reserpin, indometazin, hormonal 
tedaviler, bazı antibiyotikler başta olmak üzere 
çeşitli ilaçlar başağrısını başlatır. 

▪ Kadınlarda oral kontraseptif kullanımı veya 
postmenapozal hormon tedavisi ağrının 
şiddetini, sıklığını, süresini ve komplikasyonlarını 
arttırabilir.



Uyarıcı Semptom ve Bulgular !!!

• Ani şiddetli başağrısı

• İlk ve en kötü başağrısı

• Papillödem ile ilgili başağrısı

• Şuurda değişim ya da kayıp

• Fokal nörolojik semptomlar 

• Artan frekans ve şiddette subakut başağrısı

• İmmun supresyon, ateş ve kanser ile ilgili başağrısı

• Zorlama, seksüel aktivite ya da valsalva manevrası ile 

tetiklenen başağrısı







ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı

• Akut ağrı tedavisinde kullanılan 

ilaçlar

çok sık kullanıldığında ağrının 

süreklilik kazanması



1. İnatçı, günlük veya günaşırı

2. Akut ağrı ilaçlarını çok sık ve aşırı alan primer baş 

ağrılılarda

3. Şiddet, tip ve yerleşim zaman zaman değişir

4. En küçük fiziksel ve düşünsel aktivite baş ağrısı doğurur

5. Baş ağrısına şunlar eşlik eder:
asteni, bulantı ve diğer gastrointestinal semptomlar

huzursuzluk, anksiyete, irritabilite, bellek problemleri,

entellektüel konsantrasyon güçlüğü, depresyon

Yüksek doz ergo türevleri kullananlarda ek olarak:
Soğuk ekstremite, taşikardi, parestezi, zayıf nabız, hipertansiyon, sersemlik, ekstremite 

kas ağrısı, bacaklarda güçsüzlük

ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı



6. İlaca bağlı ritmisite var

7. Hasta zaman içinde dozu arttırma ihtiyacı duyar

8. Hastalar ağrı ilacını aniden keserse yoksunluk görülür

9. İlaçların kesilmesiyle baş ağrısı spontan iyileşir

10. Aşırı miktarda akut ağrı ilaçları kullanılırken beraberinde

alınan profilaksi ilaçları görece etkisiz

ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı



• En çok ilaç alan en fazla ağrı çeker

• Bağımlı kişilik kanıtları yok

• Migreni olanlarda:

başka hastalık için verilen analjezikler de
ilaç aşırı kullanımı  baş ağrısı oluşturabilir

• Migreni olmayanlarda:

analjezik kronik aşırı kullanımı ile baş ağrısı olmaz

ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı



ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı

• Analjezik haftada 7’den fazla

• Ergotamine haftada 2’den fazla

• Triptanlar haftada 3’den fazla

kullanılırsa ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı yapabilirler

• Narkotik analjezik hiçbir zaman kullanılmamalıdır

• Özellikle Kafein, Kodein, Barbiturat ve Trankilizan ile 

kombine ilaçlardan kaçınmak gerekir



200 Günlük Süreğen Başağrısında olgusunda döküm

İLAÇ OLGU Haftalık Tablet

Aspirin/Parasetamol/Kafein %42 30 (14-86)

Kodein içeren ilaçlar %40 28 (10-84)

Kafeinli Aspirin veya Parasetamol %25 42 (14-108)

Ergotamin %22 15mg (6-42mg)

Parasetamol %17 52 (15-105)

Nazal dekonjestan, antihistaminik %12 14 (6-30)

Aspirin %4 28 (10-64)



Ölüm gelmiş cihane

Başağrısı bahane




