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Bingöl ‹linde Nöroloji Poliklini¤ine
Baflvuran Hastalarda Bafl A¤r›s› S›kl›¤›

Objective: In this study, the frequency of headache was
investigated in the patients who were referred to Bingöl
City Hospital between 15 March 2004 and 29 April 2004
and were aged between 15 and 55.

Methods: All patients were examined by a single neurolo-
gist. Biochemical parameters, Water’s graphy and cranial
tomography were performed when necessary.

Result and Conclusion: Headache disorders are com-
mon, and affect men, women and children everywhere in
the world. A lot of people miss work/school because of
headache. In a previous study from Turkey the prevalance
of migraine was found to be 16.4%. It was seen in 21.8%
of the women patients and 10.9% of the male patients. The
prevelance of cluster headache was 0.1-0.4%. The preve-
lance of tension type headache was 20-30% for episodic
type and 3.1% for continuous type. In Bingöl 65.9% of
patients who were referred to Neurology outpatient clinic
had headache. In this study the incidence of tension type
headache in women and men were higher and the inci-
dence of migraine in men was lower then expected, while
the rate of other types of headache were similar with the
previous report.
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Amaç: 15 Mart - 29 Nisan 2004 tarihleri aras›nda Bingöl
Devlet Hastanesi Nöroloji Poliklini¤i’ne müracaat eden 15-
55 yafl aras›ndaki hastalarda bafl a¤r›s› s›kl›¤› araflt›r›lm›fl-
t›r.

Yöntem: Çal›flmaya al›nan tüm hastalar›n ayr›nt›l› anam-
nezi al›nd› ve nörolojik muayenesi yap›lm›fl; gerekli görü-
len hastalarda biyokimyasal parametreler, Waters grafisi,
kraniyal tomografi tetkikleri incelenmifltir. Anamnez ve tet-
kikleri sonucunda bafl a¤r›s› yak›nmas› ile baflvuran hasta-
lar›n ‘1998 Uluslararas› Bafla¤r›s› Komitesi (UBK)’ s›n›flan-
d›rmas›na göre bafl a¤r›s› alt tipleri belirlenmifltir.

Sonuç ve Tart›flma: Bafl a¤r›s› toplumda çok s›k görülme-
si, toplumun genifl bir k›sm›n› etkilemesi, iflgücü kayb›na
sebep olmas› ve hayati tehlike yapabilecek hastal›klar›n
belirtisi olmas› dolay›s›yla üzerinde önemle durulmas› ge-
reken bir konudur. Ülkemizde yap›lan çal›flmada migren
prevelans› %16.4 olarak bulunmufl, bu oran kad›nlarda
%21.8, erkeklerde %10.9 olarak belirlenmifltir. Küme bafl
a¤r›s› için bildirilen prevelans de¤erleri %0.1-0.4 aras›nda
de¤iflmektedir. Gerilim bafl a¤r›s› prevelans oranlar› epizo-
dik tip için %20-30, süre¤en tip için %3.1 olarak bildirilmifl-
tir. Bingöl ilinde nöroloji poliklini¤ine müracaat eden hasta-
lar›n %65.9’unda bafl a¤r›s› yak›nmas› oldu¤u görülmüfl-
tür. Kad›nlarda ve erkeklerde gerilim bafl a¤r›s› yüzdesi, ül-
kemizdeki belirtilen oranlar›n üzerinde görülmektedir. Mig-
ren bafl a¤r›s› erkeklerde yüzde olarak düflük görülmekte,
di¤er bafl a¤r›s› s›kl›klar› oran olarak ülkemizdeki verilen
de¤erlerle uyum göstermektedir.
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Girifl

Bafl a¤r›s› toplumda çok s›k görülmesi, toplumun
genifl bir k›sm›n› etkilemesi, iflgücü kayb›na sebep ol-
mas› ve hayati tehlike yapabilecek hastal›klar›n belirti-
si olmas› dolay›s›yla üzerinde önemle durulmas› gere-
ken bir konudur. Bafl a¤r›lar› primer ve sekonder olmak
üzere iki ana kategoriye ayr›l›r.

Primer bafl a¤r›lar›, oldukça fliddetli olan ve göste-
rilebilir bir sebebin bulunamad›¤› bafl a¤r›lar›d›r.
Sekonder bafl a¤r›lar› ise altta yatan bir lezyonun semp-
tomu olan a¤r›lard›r.

Geliflmifl ülkelerde yap›lan migren prevelans çal›fl-
malar›, bu tür bafl a¤r›s›n›n eriflkin kad›nlarda %12-24,
erkeklerde ise %5-12 oran›nda görüldü¤ünü göster-
mektedir. Ülkemizde yap›lan çal›flmada migren preve-
lans› %16.4 olarak bulunmufl, bu oran kad›nlarda
%21.8, erkeklerde %10.9 olarak belirlenmifltir. Küme
bafl a¤r›s› için bildirilen prevelans de¤erleri %0.1-0.4
aras›nda de¤iflmektedir. Gerilim bafl a¤r›s› prevelans
oranlar› epizodik tip için %20-30, süre¤en tip için %3.1
olarak bildirilmifltir.1,2,3,4

14 Mart - 29 Nisan 2004 tarihleri aras›nda Bingöl
Devlet Hastanesi Nöroloji Poliklini¤i’ne müracaat eden
15-55 yafl aras›ndaki hastalarda bafl a¤r›s› s›kl›¤› araflt›-
r›lm›flt›r.

Yöntem

Çal›flmaya al›nan tüm hastalar›n ayr›nt›l› anamnezi
al›nd› ve nörolojik muayenesi yap›ld›. Gerekli görülen
hastalarda biyokimyasal parametreler, Waters grafisi,
kraniyal tomografi tetkikleri incelenmifltir. Anamnez ve
tetkikleri sonucunda bafl a¤r›s› yak›nmas› ile baflvuran
hastalar›n ‘1988 Uluslararas› Bafla¤r›s› Komitesi
(UBK)’ s›n›fland›rmas›na göre bafl a¤r›s› alt tipleri be-
lirlenmifltir.5

Sonuç

Çal›flmaya al›nan total hasta say›s›: 707 (kad›n: 507,
erkek: 200), bafl a¤r›s› olan hasta say›s›: 466 (kad›n:
369, erkek: 97) idi.

Kad›nlarda bafl a¤r›s› da¤›l›m›; gerilim bafl a¤r›s›:
232, migren: 100, kranyal nevralji: 9, küme bafl a¤r›s›:
3, sekonder bafl a¤r›s› (sinüzit, hipertansiyon (HT), sub-
dural hematom, yer kaplayan lezyon vb.): 25 (Tablo 1).

Erkeklerde bafl a¤r›s› da¤›l›m›; gerilim bafl a¤r›s›:
61, migren: 11, kranyal nevralji: 4, küme bafl a¤r›s›: 3,
sekonder bafl a¤r›s› (sinüzit, HT, subdural hematom, yer
kaplayan lezyon vb.): 18 olarak tespit edildi (Tablo 1).

Nöroloji poliklini¤ine baflvuran kad›nlar›n
%45.7’sinde gerilim bafl a¤r›s›, %19.7’sinde migren,
%1.7’sinde kranyal nevralji, %0.6’s›nda küme bafl
a¤r›s›, %4.9’unda sekonder bafl a¤r›s› vard›. Buna
karfl›l›k erkeklerin %30.5’inde gerilim bafl a¤r›s›,
%5.5’inde migren, %2’sinde kranyal nevralji,
%1.5’inde küme bafl a¤r›s›, %9’unda sekonder bafl
a¤r›s› mevcuttu (Tablo 2).

Tart›flma

Bafl a¤r›s› toplumda çok s›k görülmesi ve bunun so-
nucunda toplumun genifl bir k›sm›n› etkilemesi, iflgücü

Tablo 1: Poliklini¤e müracaat eden total hasta say›s› ve bafl a¤r›s› olan
hastalar›n da¤›l›m›

Hasta say›s›

Bafl a¤r›s› olan
hasta say›s›

Gerilim tipi bafl a¤r›s›

Migren

Kranyal nevralji

Küme bafl a¤r›s›

Sekonder bafl a¤r›s›

Kad›n

507

369

232

100

9

3

25

Erkek

200

97

61

11

4

3

18

Total

707

466

293

111

13

6

43

Tablo 2: Nöroloji poliklini¤ine baflvuran tüm hastalarda bafl a¤r›s› alt tip-
lerinin yüzdelik da¤›l›m›

Yüzde da¤›l›m›

Gerilim bafl a¤r›s›

Migren

Kranyal nevralji

Küme bafl a¤r›s›

Sekonder bafl a¤r›s›

Kad›n

45.7

19.7

1.7

0.6

4.9

Erkek

30.5

5.5

2

1.5
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kayb›na sebep olmas› ve hayati tehlike yapabilecek has-
tal›klar›n belirtisi olmas› dolay›s›yla üzerinde önemle
durulmas› gereken bir konudur. Bafl a¤r›lar›n›n önemli
bir bölümü migren ve gerilim tipi bafl a¤r›s› özelli¤inde
olan kronik a¤r›lard›r. Bu bafl a¤r›lar› kifliyi, yaflam›n›n
önemli bir bölümünde hem a¤r› özelli¤i ile, hem de a¤-
r›n›n dolayl› ve dolays›z sonuçlar› ile etkileyebilmekte-
dir. Bafl a¤r›lar›na yönelik epidemiyolojik çal›flmalar,
bu a¤r›lar›n s›kl›¤›na ve yay›l›m›na, a¤r›n›n mekaniz-
mas›na, özelliklerine ve tedavisine yönelik yaklafl›mla-
r›n gelifltirilmesine yaramaktad›r. Bafl a¤r›s›na ba¤l› ifl-
gücü kayb›, bafl a¤r›s›n›n neden oldu¤u sa¤l›k harcama-
lar› ayr› bir boyut oluflturmaktad›r. Bafl a¤r›s› kiflinin
yaflam kalitesini de etkilemektedir. Altta yatan bir lez-
yonun semptomu olarak ortaya ç›kan sekonder bafl a¤-
r›lar› kiflinin yaflam›n› tehdit edebilmektedir. Bu du-
rumlar bafl a¤r›s› ile ilgili epidemiyolojik çal›flmalar›n
önemini göstermektedir. Bafl a¤r›s› ile ilgili yap›lan
prevalans çal›flmalar› ülkelere ve ülkedeki bölgelere
göre farkl›l›klar göstermektedir.2,6 Ülkemizde de¤iflik
bölgelerden farkl› sonuçlar al›nmaktad›r. Ülkemizde
gerçeklefltirilen bafl a¤r›s› epidemiyolojisi çal›flmas›nda
migren prevelans› %16.4 olarak bulunmufl, bu oran ka-
d›nlarda %21.8, erkeklerde %10.9 olarak belirlenmifltir.
Küme bafl a¤r›s› için bildirilen prevelans de¤erleri
%0.1-0.4 aras›nda de¤iflmektedir. Gerilim bafl a¤r›s›
prevelans oranlar› epizodik tip için %20-30, süre¤en tip
için %3.1 olarak bildirilmifltir.1,3

Bingöl ilinde nöroloji poliklini¤ine müracaat eden
hastalar›n %65.9’unda bafl a¤r›s› yak›nmas› mevcuttu.

Kad›nlarda ve erkeklerde gerilim bafl a¤r›s› yüzdesi, ül-
kemizdeki belirtilen oranlar›n üzerinde görülmektedir.
Migren bafl a¤r›s› erkeklerde yüzde olarak düflük görül-
mekte, di¤er bafl a¤r›s› s›kl›klar› oran olarak ülkemizde-
ki verilen de¤erlerle uyum göstermektedir.

15 Mart - 29 Nisan 2004 tarihinde Bingöl ilinde tek
nöroloji uzman› olarak görev yapt›m ve bu süre içinde
poliklini¤e müracaat eden hastalarda bafl a¤r›s› tipini
sorgulay›p ay›r›c› tan› yapmaya çal›flt›m. Bu çal›flman›n
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde bafl a¤r›s› s›kl›¤›n› gös-
terebilece¤ini, bafl a¤r›s›n›n tan› ve tedavi yaklafl›m›na
katk›da bulunabilece¤ini düflünmekteyiz. Sekonder bafl
a¤r›lar›n›n erken tan›nmas› ve erken tedavisi hastan›n
daha sonra karfl›laflabilece¤i kötü sonuçlar› ortadan kal-
d›rabilecektir. 
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