
NÖROLOJİ 1
BAŞ AĞRISI VE FASİYAL AĞRI

þ Başımızda ağrı oluşturmayan yapılar
• Duranın büyük kısmı (kafa tabanı hariç)
• Beyin parankiminin büyük kısmı

þ Başımızda ağrı oluşturan yapılar
• Damarlar
• Leptomeninks

þ V., VII., IX. ve X. Kraniyal sinirler baş ve boyun ağrısını taşırlar.
þ Serebellar tentoriumun üstündeki oluşumların (ön ve orta fossa) duyusunu V. kraniyal sinir 

alır ve bu bölgenin ağrıları V. kraniyal sinir dağılımında hissedilir.
þ Üst servikal sinirler (1-2-3) infratentorial ve servikal yapıların duyusunu alır. Bu yüzden 

posterior fossa ağrıları 2. ve 3. servikal sinir dermatomlarında hissedilir.

Baş ağrısı sınıflandırması

PRİMER BAŞ AĞRILARI

Gerilim Tipi Baş ağrısı
• En sık görülen baş ağrısıdır..
• Karekteristik olarak baskı tarzında baş ağrısıdır, başın iki yanında veya kraniumda 

yaygın şekilde görülebilir. Rutin fiziksel aktiviteyi kısıtlamaz.
• Foto-fonofobi (ışıktan ve sesten rahatsız olmak) eşlik etmez, bulantı kusma yoktur, 

hareketle artmaz.

 
GERİLİM Baş ağrısı YOKLAR TANISI

 Kadınlarda daha sıktır; fakat erkek-kadın arasında migrendeki gibi anlamlı fark 
yoktur.
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Migren
• Kadınlarda 3 kat daha fazladır ve çoğunda ailede migren hikayesi vardır.
• Genellikle tek taraflı pulsatil karakterde baş ağrısı, bulantı-kusma, fotofobi, 

fonofobi ile karakterizedir.
• Kişinin günlük fiziksel aktivitesinde kısıtlanmaya yol açabilir.
• Patolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır.

a) Aurasız migren
Ø En sık görülen migren tipidir.
Ø 4-72 saat sürer.
Ø Aurasız migren genellikle unilateral ve zonklayıcı karakterde
Ø Prodrom semptomları ve aura yoktur.
Ø Bulantı, kusma, fotofoni, fonofobi, fiziksel aktiviteyle kötüleşme eşlik eder.

b) Auralı migren
1) Tipik auralı migrenler:

- Aura 5-60 dk arasında süren, fokal nörolojik semptom ataklarıyla kendini 
gösterir.

- En sık aura tipi vizüel semptomlardır. En sık scintilaston skotomu 
görülür.

- Motor güçsüzlük görülmez.
2) Hemiplejik migren:

- Auralı migrende hastada motor güçsüzlük eşlik ederse hemiplejik migren 
söz konusudur; 5-60 dk sürer.

3) Baziller tip migren:
- Baş ağrısı genellikle oksipitaldedir ve şiddetlidir. Aura 10-45 dk sürer.
- Tam körlük ve buna eşlik eden; vertigo, ataksi, dizartri, tinnitus ve perioral 

parestezi ile başlar.
- Beyin sapı bulguları hakimdir.

c) Retinal migren
Ø Baş ağrısına tek gözde fotopsi, görme kaybı gibi semptomlar eşlik eder.

d) Oftalmoplejik migren
Ø Genellikle çocukluk döneminde başlar.
Ø Unilateral, retroorbital baş ağrısına 1-4 günlük kusma eşlik eder.
Ø Ağrı süresince ipsilateral pitoz ve 3. kraniyal sinir felci eşlik eder.

e) Kronik migren
Ø Migren ataklarının ayda 8 kezden fazla görülmesi ve ayın 15 gününü ağrılı 

geçirme olarak tanımlanır.
f) Status migrenozus (migren statusu)
Ø 72 saatten uzun süren migren için kullanılır.
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Migren tedavisi

A. AKUT TEDAVİ
Basit analjezikler: Aspirin, parasetamol, 
naproksen, ibuprofen

Sık alındığında gastrik şikayetler ve rebound 
baş ağrısına yol açar

Ergotlar: Ergotamin-cafein, dihidroergotamin Belirgin bulantı-kusma yapar, tedaviye 
antiemetik eklenmelidir

Narkotik analjezikler: Kodein, meperidin, 
butarfanol

5-HT agonist: Sumatriptan, zolmitriptan
Gebelik, koroner hastalık, periferik vasküler 
hastalık, MAO inhibitör kullanımında 
kontrendikedir

B. PROFLAKTİK TEDAVİ
Antiinflamatuvar ilaçlar
Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin) 
Beta-reseptör blokerleri (propranolol vb.) 
Ergot alkaloidleri

Siproheptadin
Antikonvülzan (topiramat, valproat vb.) 
Kalsiyum kanal blokerleri (verapamil) 
Metiserjid, pizotifen

Metiserjid: Fibrosis, özellikle retroperitoneal 
fibrosis yapar.

Trigeminal-otonomik Tip Baş ağrısı

Otonomi

a) Küme (cluster tipi baş ağrısı)

ü Migren ve gerilim baş ağrısından sonra en sık görülen baş ağrısıdır.
ü 20-40 yaş arası erkeklerde ve sigara içenlerde daha sık görülür.
ü Ağrının özelliği, tek taraflı çok şiddetli ve kısa süreli olmasıdır.
ü Trigeminal parasempatik refleksin aktive olarak sempatik disfonksiyona neden 

olduğu düşünülmektedir.
ü Orbital, supraorbital, temporal tek taraflı 15-180 dk süren gün aşırı veya günde 

8 defa görülebilen şiddetli baş ağrısıdır.
 Otonomik Bulgular;
Ø Parsiyel Horner sendromu (miyoz, pitoz)
Ø Burun tıkanıklığı, akıntısı
Ø Göz yaşarması
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Ø Konjuktival kanlanma
Ø Alın ve yüzde terleme artışı
Ø Sistemik olarak; bradikardi, hipertansiyon, gastrik salgı üretiminde artış 

olur.
Ø Ataklar aylar veya yıllar süren düzelme dönemleriyle, haftalar veya aylar süren 

atak dönemiyle ayrılır (ağrılar belirli zaman dönemlerine KÜME yapmıştır).
Ø Tedavi: Akut atakta 5-8 Lt oksijen inhalasyonu, triptan, dihidroergotamin, 

kortikosteroidler kullanılabilir.
Ø Profilaktik olarak en sık verapamil, lityum ve steroidler denenebilir.

b) Paroksismal Hemikranya

ü 25-40 yaş arası kadınlarda daha sık görülür.
ü Ağrı hep aynı tarafta şiddetli olarak ortaya çıkar, kısa sürer, remisyonsuz baş 

ağrısıdır.
ü Sıklıkla kronik olarak görülür, epizodik formu da tanımlanmıştır.
ü Ağrı zonklayıcı, oyucu, delici olarak tanımlanabilir.
ü Ataklar günde 5-20 kez arasında olabilir, ağrı süresi 2-45 dk arasındadır.
ü Otonom belirtiler küme baş ağrısına çok benzer.
ü Tipik özelliği indometazinle tam kontrol altına alınabilmesidir.

c) SUNCT

ü Diğer ağrılardan farklı olarak ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ortalama görülme yaşı 
50’dir.

ü Ağrı; yakıcı, oyucu, elektrik çarpması şeklindedir.
ü 5-240 sn süren ataklar halinde gelir. Günde 3-200 atak görülebilir.
ü Baş ağrısı ile otonomik fonksiyonlara rastlanır.
ü Bazı hastalarda trigeminal dallarının uyarılması, çiğneme veya basınçla 

tetiklenebilir.

KRANİYAL NEVRALJİLER
þ Trigeminal, glossofaringeal, vagal, oksipital sinirlerin baş boyunda innerve ettiği alanda 

akut, saplanıcı veya sabit bir ağrı ortaya çıkmasıdır.
þ En sık trigeminal nevralji görülür.
þ Ağrı tek taraflı, kısa şimşekvari karakterdedir.
þ Genellikle traş olma, yüz yıkama, sigara içme, konuşma ve diş fırçalamayla 

tetiklenebilir.
þ Nazolabial oluk çenede küçük tetik noktalar bulunabilir.
þ Ağrı asla karşıya geçmez.
þ Ağrı sırasında o taraf yüz kaslarında spazm gelişebilir (ağrılı tik).
þ Tedavide analjezikler etkisizdir. Antiepileptikler; karbamezapin, gabapentin, pregabalin 

kullanılabilir.

ENDER GÖRÜLEN DİĞER PRİMER BAŞ AĞRILARI
Hipnik baş ağrısı:

• Tipik olarak gece uykuya daldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkan orta şiddette 
başağrılarıdır ve 30 dakika kadar sürer.

• Bu tür baş ağrıları bulunan hastalar genellikle yatarken alınan 200-600 mg lityum 
karbonata cevaplıdır.
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Primer saplanıcı baş ağrısı:
• Altındaki yapılar veya kraniyal sinirlerin organik bir bozukluğu olmaksızın kafada 

kendiliğinden ortaya çıkan geçici ve yerel ağrı saplanmalarıdır.
Atipik yüz ağrısı:

• Muayenede ve incelemelerde bir bulgu saptanmayan devamlı idiyopatik yüz 
ağrısıdır.

• Derin veya yüzeyel, genelde tek yanlı periferik nöroanatomik sınırlara uymayan, 
yayılan ve hafif subjektif duyusal yakınmaların eklendiği ve iyi anlaşılmamış bir 
durumdur.

SEKONDER BAŞ AĞRILARI

Sekonder Baş Ağrıları

• Kafa travması
• Kraniyal veya servikal damarsal hastalıklar
• İnfeksiyona bağlı baş ağrısı
• Homeostaz bozukluğuna bağlı baş ağrısı
• Psikiyatrik hastalıklara bağlı baş ağrısı
• Kafatası, boyun, göz, kulak, sinüs, diş vb.
• Damar dışı intrakraniyal hastalıklarla ilişkili
Ø BOS basınç yükseliğine bağlı
Ø BOS basınç düşüklüğüne bağlı
Ø İntrakraniyal neoplazmalar
Ø Epileptik nöbetlere bağlı

Subaraknoid Hemoraji
• Hastalar; ’’Hayatımda ilk, en şiddetli ve en kötü baş ağrısı’’ şeklinde 

tanımlarlar.
Dev Hücreli Arterit (Temporal Arterit)

• Genellikle 50 yaş üzerinde ve kadınlarda iki kez daha sıktır.
• Eksternal karotid arter sistemi, özellikle temporal arter tutulur.
• Sıklıkla polimiyaljia romatika kompleksi ile birliktedir.
• Çene hareketleri ile ağrı ortaya çıkar. --- çene klaudikasyosu---
• Tedavisiz % 50 hastada oftalmik arter tutulumuna bağlı geçici körlükler 

oluşabilir.
• Ancak körlük genellikle kalıcıdır ve düzelmez.
• Tanı, etkilenmiş arterden biyopsi alınarak konulur.
• ESR artmıştır (100 mm/h).
• Başlangıç tedavisi steroiddir.
• 70 yaş üzerinde en önemli optik nevrit nedeni temporal arterittir.

İntrakraniyal Kitleler
• Yer kaplayan lezyonlar kafa içinde ağrıya hassas oluşumlara bası yapana kadar baş 

ağrısı oluşturmazlar.
• Ağrı tipik olarak intrakraniyal basıncı artıran manevralarla (öksürme, ıkınma vb.) 

artar.
• Baş ağrısı klasik olarak sabahları uykudan uyanınca en fazladır ve bulantı-

kusma eşlik eder. **TUS**
İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (Pseudotümör Serebri)

• En sık idiyopatik olarak gelişir
• Çoğu hasta obezdir.
• Beyin Cerrahi bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.


