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TANIMI VE SIKLIĞI
• Başağrısı çocukluk çağında ve özellikle ergenlik 

döneminde en sık karşılaşılan somatik yakınmalardandır

• 18 yaşına gelen çocukların yaklaşık %90’ı hayatında en az 
bir defa baş ağrısından yakınır



Çocuklarda tanı koymak zor!

• Erişkinler gibi tarif edemezler

• Aynı tip baş ağrısı çocuklarda  erişkinlerden farklı bulgu 
verebilir

• Nonspesifik yakınma

• Çocukluk çağında migren ağrısı sıklıkla bilateral



Prevalans

• 7 yaş civarında %37-51 

• ergenlikte %57-82  

Cinsiyet yönünden prevalansın 3- 5 yaşında erkeklerde daha 
fazla olduğu, 5 yaşından sonra kızlarda giderek yükseldiği ve 
9-11 yaşlarında her iki cinste eşit sıklıkta olduğu 
gösterilmiştir. 



PATOFİZYOLOJİ

Ağrı aşağıdaki yapılardan kaynaklanabilir
• Duramater tentoryum

• İntrakraniyal/ekstrakraniyal arterler, venler, venöz sinüsler

• Kraniyel ve spinal sinüsler

• Bazal meninksler

• Kraniyel ve servikal kaslar

• Ekstrakraniyal yapılar: diş, mukoz membran, kafa derisi, 
sinüsler, nazal kavite

Beyin parenkiminde ağrı reseptörü yoktur!



PATOFİZYOLOJİ

Başın ağrıya duyarlı yapılarının fiziksel kimyasal  
veya inflamatuar etkilenmesi

• İntrakranial ve ekstrakranial arterlerin dilatasyonu

• İntrakranial ağrıya duyarlı yapıların basıya uğraması ve yer 
değiştirmesi

• İntrakranial veya ekstrakranial ağrıya duyarlı yapıların 
enflamasyonu

• Ağrıya duyarlı kafa çiftleri veya üst spinal sinirlerin irritasyonu

• Göz, kulak, burun, boğaz, diş ve sinüslerle ilgili patolojiler



Baş ağrısı paternleri

• Akut

• Akut tekrarlayan 

• Kronik

• Kronik ilerleyici



BAŞ AĞRISI SINIFLAMASI (ICHD-3)

BİRİNCİL BAŞ AĞRILARI

Altta yatan bir nedene bağlı olmayan genetik ve çevresel 
faktörlerin etkileşimine bağlıdır
• Migren
• Gerilim tip baş ağrısı
• Küme tip baş ağrısı

İKİNCİL  BAŞ AĞRILARI

Altta yatan bir nedene bağlı(artmış kafaiçi basıncı, enfeksiyon 
enflamasyon , hipertansiyon, idiyopatik intrakranial
hipertansiyon)



Baş ağrısı değerlendirilmesi

• Ayrıntılı öykü

• Genel fizik muayene

• Nörolojik muayene



Baş ağrısı öykü
• Başlangıç yaşı

• Başlangıç modu

• Baş ağrısı ne sıklıkla oluşur?

• Bir aura veya prodrom var mı?

• Baş ağrıları ne zaman ortaya 
çıkıyor?

• Baş ağrısı niteliği nedir?



Baş ağrısı öykü

• Ağırlık veya görüşte son değişiklik

• Uyku, egzersiz veya diyette son 
değişiklikler 

• Okul veya ev ortamında değişiklik 

• Ailede baş ağrısı veya nörolojik 
bozukluk öyküsü 

• Ruh sağlığı geçmişi/semptomları, 
psikososyal stresörler

• Ağrı nerede

• Baş ağrısını ne tetikler veya daha da 
kötüleştirir?

• Baş ağrısını ne geçirir? 

• İlişkili semptomlar var mı?



Kırmızı bayraklar-Öykü!!!

• Gök gürültüsü baş ağrısı( ilk ve en 
kötü ağrı)

• Uykudan uyandıran ağrı

• Sabah uyanınca olan baş ağrısı

• Baş ağrısına kusma eşlik ediyorsa

• Kronik ilerleyici baş ağrısı

• Oksipital baş ağrısı

• Valsalva manevrası, öksürük, 
defekasyon ile artan baş ağrısı

Komorbid hastalıklarda yeni gelişen baş 
ağrıları (immunsupresyon,  malignansi, 
koagulapati, orak hücreli anemi, siyanotik
kalp hastalığı, nörokütan hastalıklar)

Baş ağrısı tipinde değişiklik

Poliüri polidipsi (kraniofaringioma)

Vp şantın olması

Yakın zamanda kafa travması öyküsü

<3 yaş çocuk



FİZİK MUAYENE
Genel görünüm

Değişen zihinsel durum menenjit, ensefalit, kafa içi kanama, yüksek kafa 
içi basıncı, hipertansif ensefalopatiyi gösterebilir.

Vital bulgular

•Hipertansiyon baş ağrısına neden olabilir veya artan kafa içi basıncına 
bir yanıt olabilir.
•Ateş, enfeksiyonu düşündürür (en yaygın olarak üst solunum yolu 
enfeksiyonu), ancak kafa içi kanama veya merkezi sinir sistemi 
malignitesi ile ortaya çıkabilir.

Baş çevresi Makrosefali, kafa içi basıncında yavaş ilerleyen artışları gösterebilir.

Baş ve boyun palpasyonu

•Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında lokalize kafa derisi hassasiyeti 
oluşabilir.
•Kafa derisi şişmesi kafa travmasını gösterebilir
•Sinüs hassasiyeti sinüzite işaret edebilir
•Temporomandibular eklem (TME) ve/veya masseter hassasiyeti TME 
disfonksiyonunu düşündürür
•Ense sertliği menenjiti gösterebilir
•Arka boyun ağrısı anatomik bir anormalliği gösterebilir (örneğin, Chiari
malformasyonu)
•Tiromegali tiroid fonksiyon bozukluğunu gösterebilir



Görsel alanlar
Görme alanı anormallikleri, kafa içi basıncının arttığını 
ve/veya yer kaplayan bir lezyonu gösterebilir.

Funduskopi
•Papilödem kafa içi basıncının arttığını gösterebilir
•Primer baş ağrısında fundoskopik muayene normaldir.

Otoskopi
Orta kulak iltihabı gösterebilir; hemotimpanum travmayı 
gösterebilir.

Orofarenks Farenjit belirtileri? Diş çürüğü veya apse?

Nörolojik muayene

Anormal nörolojik muayene (özellikle mental durum, göz 
hareketleri, papilödem, asimetri, koordinasyon bozukluğu, 
anormal derin tendon refleksleri) intrakraniyal patolojiye 
işaret edebileceği gibi migren baş ağrısı ile de ortaya 
çıkabilir.

Cilt muayenesi
Nörokutanöz bozuklukların belirtileri (örneğin, intrakraniyal
neoplazmalarla ilişkili nörofibromatozis, tuberoskleroz
kompleksi) veya travma (morluklar, sıyrıklar, vb.).

Omurga
Yapısal anormallikler (örneğin, Chiari malformasyonu) ile 
ilişkili olabilen gizli spinal disrafizm belirtileri (örneğin, 
pigment değişikliklerinin orta hat damarı).



Kırmızı bayraklar-Fizik muayene!!!

Hasta görünüm

Bilinç değişikliği

Ense sertliği

Papilödem

Kraniyel sinir felci

Görme alanı defekti

Fokal nörolojik bulgu

Ataksi, yürüme bozuklukları

Erken/geç puberte

Nörokutan lezyonlar



LABORATUVAR TESTLERİ

• Primer baş ağrısında şart değil ( b12, folik asİt, 
25oh-d vitamini, amonyak, böbrek ve 
karaciğer fonksiyon testleri)

ACİLE BAŞ AĞRISI İLE BAŞ VURAN HASTADA 

• Bazal değerlerin tetkik edilmesi GEREK!



GÖZ MUAYENESİ

• Görme kaybı/göz ile ilgili şikayet varlığı

• Astigmatizma, kırma kusurları

• Fundoskopik muayene… papilödem !



GÖRÜNTÜLEME

• Başağrısı tipi veya karakterinde değişiklik olan

• Kronik progresif başağrısı olan

• Gök gürültüsü başağrısı olan (İLK VE EN KÖTÜ AĞRI)

• Fokal nörolojik bulguları olan 

• Artmış kafaiçi basınç bulguları olan

• <6 yaş



BT   MRG ???

• BT: Hızlı ulaşılabilir,sedasyon gerekmez akut hemoraji

• MRG: posterior fossa değerlendirmesi neoplastik
vasküler bozukluklar iskemi ve enfeksiyon

MRG TERCİH EDİLMELİ!



LOMBER PONKSİYON

• Birincil baş ağrılarında endikasyon yok

• İkincil baş ağrısı

• Meningoensefalit( eşlik eden ateş+mib)

• Psödotumor cerebri(artmış intrakraniyel basınç)



EEG

• Etioloji, tanı koyma, migren ile diğer baş 
ağrılarını bir-birinden ayırmada faydası yok

• Rutin değil

• Atipik auralar, bilinç kaybı

• Görsel aura veya beyin sapı aurası varlığı

• Temporal lob epİlepsileri ile ayırıcı tanıda 
kullanılabilir



Birincil baş ağrıları 

• Migren 

• Gerilim tip baş ağrısı

• Küme tip baş ağrısı



Migren 

• Akut tekraralayan baş ağrılarının çocuklarda en sık nedeni

• Prevalans

• 3-7 yaş arasında %1-3

• Okul  çağı çocuklarda %7-10

• Ailede migren öyküsü sıklıkla vardır

• Migren tanısı öykü ile konur

• Acil serviste akut baş ağrısında ateşli hastalıktan sonra ikinci 
en sık neden (migren ilk atak)



Migren

• Baş ağrısı atakları
• Tek taraflı/çift taraflı baş ağrısı 
• Küçük çocukta bilateral (bifrontal, bitemporal) 
• Adolesanda unilateral
• Zonklayıcı
• Orta-ağır şiddete
• Bulantı , kusma
• Fotofobi fonofobi
• Eforla artar
• Çocuk atak sırasında hasta gözükür karanlık odada yatmak 

ister, uyandıktan sonra genelde ağrısı geçmiştir



Migren sınıflaması

• Aurasız migren 

• Auralı migren(%10)

• Tipik auralı migren

• Beyin sapı auralı migren

• Hemiplejik migren

• Retinal migren



Migren tedavisi

• Yaşam tarzı değişikliği

• Akut atak tedavisi

• Koruyucu tedavi



Akut atak tedavisi

• Hafif şiddetdeki ağrılar tedavi gerektirmeyebilir

• Sessiz ve loş bir odada uyku iyi bir tedavi yöntemidir

• Analjezik kötü kullanımına bağlı başağrısını engellemek için haftada 2-
3’ten fazla ağrı kesici kullanımı sınırlandırılmalıdır.

• İbuprofen asetaminofen ve naproksen (12 yaş üstü) genellikle akut 
tedavide etkinliği kanıtlanmış ilaçlardır.

• Mümkün olduğunca  atağın başladığı erken dönemde (1 saat içinde 
asetaminofen 2 saat içinde ibuprofen) verilmelidir

• Antiemetikler, belirgin bulantı ve kusması olan hastalarda ek olarak 
verilebilir.



Gerilim tip baş ağrısı

• Genelde kronik ilerleyici olmayan

• Bilateral lokalizasyonda (genellikle bant şeklinde)

• Sıkıştırıcı tarzda(zonklayıcı değil)

• Dakikalar günler sürebilen baş ağrıları

• Ağrı egzersizle artmaz. Günlük işleri genelde etkilemez

• Migrene göre ağrı şiddeti daha azdır

• Hemen herkes hayatında bir dönemde bu baş ağrılarını 
yaşamıştır

• En sık stress ilişkilidir



Küme baş ağrısı

• Çocukluk çağında nadirdir.

• Trigeminal otonomik sefalalji

• 15-180 dk sürer, çok şiddetli tektaraflı
orbital-frontal lokalizasyonlu ağrılara 
otonomik semptomlar eşlik eder.

• Tek gözde kızarıklık , yaşarma, nazal konjesyon, burun 
akıntısı, göz kapağında şişlik, miyozis, pitozis, ağrının 
olduğu bölgede terleme gibi yakınmalar eşlik 
etmektedir.



İkincil baş ağrıları

• Enfeksiyon

• İntrakranial enfeksiyon

• Sistemik hastalık

• Akut ateşli hastalık sıklıkla üsye, influenza

• Rinosinüzit, AOM, diş ve diş eti hastaliklari



İKİNCİL BAŞ AĞRILARI

• HİDROSEFALİ VE İNTRAKRANİYEL KİTLE LEZYONLARI

Kronik ilerleyici baş ağrısı (doğrudan kitlernin büyümesi ya da BOS akımında 
sekonder obstrüksiyona yol açarak)

Sabah uyanınca olan baş ağrısı    

İNTRAKRANİYEL KANAMA

Gök gürültüsü (thunderculp) baş ağrısı ve ense sertliği eşlik edebilir

CHİARİ TİP 1 MALFORMASYONU

Mr-da sıklıkla insidental bir bulgular. Semptomatik olanlarda kısa  sürelik (<5dk)      
oksipital ve ya suboksipital, boyun fleksiyonu ve valsalva manevrası ile kötüleşen baş 
ağrılarıdır. Sensorel bozukluk üst ekstremite güçsüzlüğü baş dönmesi ataksi eşlik 
edebilir.



İKİNCİL BAŞ AĞRILARI

• POSTTRAVMATİK BAŞ AĞRISI

• Baş veya boyun bölgesine bir travma sonrasında oluşmuşsa travmaya bağlanabilir

• Baş ağrısı akut olabilir, 7-10 gün sürebilir  bazen kalıcı olabilir

• İLAÇ AŞIRI KULLANIMINA BAĞLI BAŞ AĞRISI

• Genelde  kronik baş ağrısı olan çocuklarda görülür

• Parasetamol/NSAI>15gün/ay

• Bu durumu önlemek için analjezik kullanımını minimuma ( haftada 2-3’ten az) indirgenmelidir

• HİPERTANSİYON

• İDİOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON (pseudotumor cerebri)

• OFTALMİK BOZUKLUKLAR
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Teşekkürler… 


