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ÖZET 

Başağrısı gibi subjektif bir duyuyu objektif hale taşımak, gerek semptom, gerekse 
başlı başına bir hastalık olabilecek bu yakınma için ortak bir dil oluşturmak yıllardır 
araştırmacıları meşgul etmiştir. Yapılan her öneri, ölçütlere uymayan hastalar yığınını 
da berberinde getirmiştir. Bu noktada ideale en yakın ve en kapsamlı sınıflama 
çalışmaları devam ederken, bu kez de günlük pratikten uzaklaşmaya dair eleştiriler 
gündeme gelmiştir. Bu yazıda başağrısı alanında çalışan bilim insanlarının sınıflama 
macerası özetlenecektir. Daha özgün anlamda ise Uluslararası Başağrısı Cemiyetinin 
(IHS) yapmış olduğu 2 sınıflama ve halen üzerinde çalışılan 3.  sınıflamaya ait gelinen 
nokta başağrısı alt tipleri özelinde tartışılacaktır. Konuya ilgi duyan okuyucuya ve 
genç araştırmacılara katkı sağlaması dileği ve inancıyla dikkatinize sunulmuştur. 
(Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50 Özel Sayı 1: 8-13)
Anah tar ke li me ler: Başağrısı, sınıflama, kriter, Dünya Başağrısı Cemiyeti

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT

Transforming a subjective sense like headache into an objective state and establishing 
a common language for this complaint which can be both a symptom and a disease all 
by itself have kept the investigators busy for years. Each recommendation proposed 
has brought along a set of patients who do not meet the criteria. While almost the 
most ideal and most comprehensive classification studies continued at this point, this 
time criticisims about withdrawing from daily practice came to the fore. In this article, 
the classification adventure of scientists who work in the area of headache will be 
summarized. More specifically, 2 classifications made by the International Headache 
Society (IHS) and the point reached in relation with the 3rd classification which is 
still being worked on will be discussed together with headache subtypes. It has been 
presented with the wish and belief that it will contribute to the readers and young 
investigators who are interested in this subject. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 
50 Supplement 1: 8-13) 
Key words: Headache, classification, criterion, International Headache Society
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Giriş

Başağrısı ana semptom veya eşlikçi belirti olarak her aşamadaki 
hekime en sık başvuru nedenlerinden biridir. Başağrıları bir hastalık 
olarak ele alındığında, aynı dili konuşmak açısından sınıflandırma 
süreci anlam kazanmıştır. Önceleri çalışmalarda dahil etme ve 
dışlama kriteri olarak başlayan süreç, sonrasında ekip çalışması ile 
yapılan sınıflamalara uzanmıştır. 

Başağrıları için ortak dil konuşma çabası ilk kez 1955’te 
Vahlquist tarafından önerilen migren tanı ölçütleri ile başlamıştır 
(1). 1962’de “National Institute of Health” çatısı altında toplanan 
“Ad-Hoc” komite kısa sözlüksel tanımlama boyutunda başağrısı 
bozukluklarına ait bir sınıflama yayınlamıştır (2). Bu sınıflama pek 
çok subjektif yoruma müsait açıklamalar içerdiği için tartışılmıştır. 
Bu tartışmalar ışığında 1979’da Prensky ve Sommer tarafından 

önerilen migren tanı ölçütleri yayınlanmıştır (3). 1982’de kurulan 
Dünya Başağrısı Cemiyeti (IHS) çatısı altında kurulan sınıflama alt 
komitesi tarafından 1988’de yayınlanan Başağrısı bozukluklarının 
uluslararası sınıflaması (ICHD-I) ise sonrasında yayınlanan 
eleştiriler ve önerilerle birlikte sınıflamaya ait ilk ciddi çalışma 
olmuştur (4). Bu sınıflama 96 sayfadan oluşuyordu ve 165 farklı tanıyı 
içeriyordu. Yıllarca yararlı bir rehber olarak hekimlerin kullanımına 
sunulan bu sınıflama için yapılan eleştiriler doğrultusunda 1993 
yılında yeni sınıflama çalışmaları başlatılmıştır (5). Farklı nedenlerle 
ancak 1999’da faaliyete geçebilen komisyon çalışmasını 2002 
yılında tamamlamış ve 2004 yılında ilki gibi Cephalalgia dergisinde 
yayınlanmıştır (ICHD-II) (6). Bu ikinci versiyon 160 sayfadan 
oluşuyordu ve 259 farklı tanıyı içeriyordu. Sonrasında artan bilgi 
akışı ve yayınlanan öneriler yeniden gözden geçirme ihtiyacını 
ortaya koymuştur. 2011’de toplanan IHS çatısı altındaki yeni 
sınıflama komitesi, Dünya sağlık örgütü tarafından geliştirilen ICD-
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11 takvimine paralel şekilde bir çalışma programı ile yeni sınıflama 
(ICHD-III) çalışmalarını başlatmıştır. Önceki sınıflamalardan farklı 
olarak genişletilmiş taslak (beta versiyonu) şekli 2013 yılında 
yayınlanarak eleştirilere açılacak olan bu yeni sınıflamanın son 
şeklinin 2015 sonu veya 2016 başında tam olarak yayınlanması 
planlanmaktadır. Bu yazıda eski sınıflamalara ait bilgilerin yanı sıra 
yeni sınıflama çalışmalarına ait bazı teknik ve gözlemsel bilgiler de 
okuyucunun dikkatine sunulacaktır. 

IHS tarafından önerilen ve sınıflamada dikkate alınan kurallar 
şu şekilde özetlenebilir;

- Her iki sınıflama Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından 
önerilen ICD sınıflamalarına paralel hareket etmeye özen 
göstermiştir. Bununla birlikte ICHD sınıflaması daha kapsamlı olduğu 
için buradaki tüm başlıklar ICD sınıflamasında yer almamaktadır. 

- Bir hastanın sahip olduğu her ayrı tip başağrısı ayrı ayrı olarak 
belirtilmelidir. Hekime başvuru nedeni olan veya günlük yaşam 
aktivitelerini en fazla bozan neden ilk sırada belirtilmeli ve bunu 
diğerleri takip etmelidir. Burada sözü edilen fenotipik açıdan dikkati 
çeken ve son 1 yılda daha sık karşılaşılan başağrısı türüdür. Genetik 
ve araştırma tabanlı bakıldığında yaşam boyu karşılaşılan tüm 
ağrıların belirtilmesi gerekebilir. 

- Hiyerarşik açıdan bakıldığında sınıflamalarda; Ana grup 
(primer veya sekonderbaşağrısı gibi) 1.aşamayı, ağrı tipi (migren 
gibi) ikinci aşamayı, alt tip (auralı migren gibi) üçüncü aşamayı ve 
alt form (görsel auralı migren gibi) dördüncü aşamayı oluşturur. Her 
hasta sahip olduğu ağrılar için birden fazla kod alabilir.

- Kriterleri tam olarak doldurmayan olgularda “olası” durumlar 
veya öncelik eden başağrısı özellikleri dikkate alınmalı, tüm alt 
başlıkların gözden geçirildiğinden emin olunmalıdır. 

- Başağrısı yakınması ile zamansal veya nedensel ilişki gösteren 
ikincil bir durum varlığında bu ağrı ikincil başağrıları içinde kodlanır 
(Kod 5-13). Ancak birincil başağrısı olarak kodlanan bir başağrısı 
hastasında takip sürecinde ikincil başağrısı gelişebileceği ve bu 
durumun ayrıca kodlanması gerektiği akılda tutulmalıdır. Keza var 
olan başağrısı türü zaman içinde seyir değişikliği gösterdiği için 
farklı bir kod alması gerekebilir (örneğin “aurasızmigren”in zaman 
içinde sıklaşarak “kronik migren” olarak yeniden kodlanması gibi). 

- Tüm alt başlıklarda son madde “başka bir başağrısı tanısı 
dışlandığı takdirde” şeklinde belirtilmiştir. Tüm sınıflamalarda ayırıcı 
tanı, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bazen 
ön görülen gerekçe ağrıyı gerçekte açıklayan durum olmayabilir. 
Örneğin araknoid kist saptanabilir ancak hastada kronik migren 
olabilir. Bu noktada ikincil başağrısı kararı ağrı özellikleri gözetilerek 
dikkatle verilmelidir. 

- Bazen kodlama öncesinde hastanın ağrı günlüğü ile takibi 
gerekebilir. Böylesi bir fırsat hem hastayı, hem de hekimi ikinci bir 
şans ve doğru tanı için açık tutacaktır. 

- Ekler bölümü ek okuma ve açık araştırma alanlarını 
belirtmektedir. Bu bölümde bir sonraki sınıflama çalışmasına 
kadar üzerinde tartışılması düşünülen, henüz hangi alt başlıkta yer 
alacağı konusunda uzlaşılmamış olan başlıklar da yer almaktadır. 
Ana sınıflama içinde karşılık bulamayan başağrıları için bu bölüme 
başvurmak yararlı olacaktır. 

Bundan sonraki bölümde yayınlanmış olan iki başağrısı 
sınıflamasında bildirilen başağrısı türleri verilecek ve henüz 
üzerinde çalışılan ICHD-III’ten beklenen gelişmeler, sınıflama alt 
komitesinde tanık olduğum tartışmalarla beslenen kişisel yorum 
olarak verilecektir. ICHD-III yayınlandığında bu bölüm daha açık bir 
şekilde tartışılma fırsatı bulacaktır.

ICHD-III için notlar

1.1 Aurasız Migren

Tanı ölçütleri konusunda uzlaşılan bir alt gruptur. Bununla birlikte 
18 yaş altı bireylerde ağrı süresi ve özelliklerine ait revizyon ihtiyacı 
pek çok kapsamlı çalışmada dile getirilmiştir. Yeni sınıflamada bu 
yönde açıklama olması beklenmektedir. 

Üzerinde yoğun tartışmanın devam ettiği “menstruasyon ilişkili 
migren atakları” veya “menstrüel migren”, ekler bölümüne alınarak 
konunun netleşmesine kadar geçen sürede tartışmanın devam 
etmesi beklenmektedir. 

1.2 Auralı Migren

Aura alt tipleri ve başağrısız migren aurası bu grupta ele 
alınacaktır. Burada aura tipleri içine motor, beyinsapı ve retinal 
bulguların da dâhil edilmesi beklenmektedir. Baziler migren 
gibi alt başlıkların da bu kapsama alınması önerilmektedir. Bu 
noktada auranın tipik olup olmaması ayrı bir belirteç olarak 
değerlendirilebilmektedir. Keza aura tanımına ait zamansal ve 
fenomenolojik özelliklerin de daha net bir şekilde ortaya konması 
beklenmektedir. 

1.2.3 Hemiplejik Migren

Son yıllarda artan genetik çalışmalar ile birlikte en fazla bilgi 
akışı olan migren türlerinden biridir. Genetik özelliklere göre 
tanımlanacak farklı alt tipleri ile birlikte burada yer bulacaktır. 

1.2.4 Retinal Migren

Önceki sınıflamalarda ayrı bir alt tip olarak kodlanan bu türün 
auralı migren alt başlığı içinde yer alması önerilmektedir.  

1.3 Kronik Migren

ICHD-II nin en çok tartışılan başlıkları içinde yer alan bu grup yeni 
sınıflamada gelen öneriler doğrultusunda migren komplikasyonları 
içinden alınarak ayrı bir başlık olarak işlenecektir. Kronik migren 
için ağrısız periyodun olduğu ve olmadığı alt tipler konusu da bu 
bölümde tartışmaya açılacaktır. 

1.4 Migren Komplikasyonları

1.5 Olası Migren

Belirli bir migren türü için ölçütleri karşılayan ancak yeterli atak 
sayısı gözlenmeyen olgular için yapılan bir tanımlama olup migren 
klinik türü ile birlikte ifade edilecektir. 

Bölüm 1

PrimerBaşağrısı Bozuklukları

1.Migren

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

1.1  Aurasız Migren
1.2  Auralı Migren
1.3  Oftalmoplejik Migren
1.4  Retinal Migren
1.5 Çocukluk çağının   
periyodik sendromları
1.6  Migren Komplikasyonları
1.7  Migrenöz bozukluklar (yeni 
sınıflamada ekler bölümüne 
alınmıştı)

1.1 Aurasız Migren
1.2 Auralı Migren
1.3 Çocukluk çağının periyodik 
sendromları
1.4 Retinal Migren
1.5 Migren Komplikasyonları
1.6 Olası Migren (yeni 
eklenmiştir)
13.1.7 Oftalmoplejik Migren 
(nevraljiler bölümüne 
kaydırılmıştı)
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1.6 Migren ile ilişkili olabilecek epizodik sendromlar

“Ekler” bölümü içinde özellikle menstruasyon ilişkili migren alt 
grupları, auralı migren için alternatif tanı ölçütleri, ağrısız periyodun 
olduğu ve olmadığı kronik migren alt türlerine ait tartışılan ölçütler, 
değişken hemiplejili migren alt grupları ve vestibüler migren 
tartışmaya açılacaktır. v

2. Gerilim tipi başağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

2.1 Gerilim tipinde epizodik başağrısı
2.2. Gerilim tipinde kronik başağrısı
2.3 Yukarıdaki ölçütlere uymayan 
gerilim tipinde kronik başağrısı

2.1 Seyrek epizodik gerilim tipi 
başağrısı
2.2. Sık epizodik gerilim tipi 
başağrısı
2.3. Kronik gerilim tipi başağrısı
2.4. Olası gerilim tipi başağrısı

ICHD-III için notlar

Anlamlı bir değişikliğin beklenmediği bu grupta özellikle ilaç 
kötü kullanımı veya kronik migren gibi eşlik eden ikinci bir tanının 
olduğu olgular önem kazanmaktadır. Böyle olguların ayrı ayrı 
kodlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Patofizyolojisi ve klinik 
özellikleri açısından ileriki yıllarda üzerinde daha fazla araştırma 
yapılması beklenen bir çalışma alanıdır. 

3. Trigeminal Otonomik Başağrıları

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

3.1. Küme başağrısı
3.2. Kronik paroksismal 
hemikranya
3.3. Yukarıdaki ölçütlere 
uymayan otonomikbaşağrıları

3.1. Küme başağrısı
3.2. Paroksismal hemikranya
3.3. SUNCT 
3.4. Olası 
trigeminalotonomikbaşağrısı

3.3 Kısa süreli, tek taraflı nevraljiform başağrısı atakları

-SUNCT(epizodik ve kronik altformları)
-SUNA (epizodik ve kronik altformları); ICHD-II de “ekler” 

kısmında yer alan bu türün yeni bir ağrı türü olarak bu bölüme 
kaydırılması beklenmektedir. 

3.4 Hemikrania kontunia 

ICHD-II de 4.7’de kodlanan bu alt başlık için yapılan eleştiriler 
doğrultusunda yeniden otonomikbaşağrıları altına kaydırılması 
beklenmektedir. Israrlı olan ve olmayan alt tipleri tartışılmaktadır. 5. Baş-Boyun Travmaları İle Tanımlanan Başağrıları

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

5.1.Akut posttravmatik 
başağrısı
5.2. Kronik posttravmatik 
başağrısı

5.1.Akut (<7 gün) posttravmatik 
başağrısı
5.2.Kronik (>3 ay) posttravmatik 
başağrısı
5.3.Akut post-whiplash (kamçı ucu 
yaralanması) travma başağrısı
5.4.Kronik post-whiplash travma 
başağrısı
5.5.Travmatik intrakranial hematoma 
bağlı başağrısı
5.6.Diğer baş ve/veya boyun 
travmasına bağlanan başağrısı
5.7.Kraniotomi sonrası başağrısı

4. Diğer Birincil Başağrıları

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

4.1. Saplanma başağrısı
4.2.Öksürüğe bağlı selim başağrısı
4.3.Beden yorgunluğuna bağlı selim 
başağrısı
4.4. Cinsel etkinlik sırasında ortaya 
çıkan başağrısı
4.5.Hipnik başağrısı

4.1.Birincil saplanma başağrısı
4.2.Birincil öksürük başağrısı
4.3.Birincil egzersiz başağrısı
4.4.Cinsel etkinliğe eşlik eden 
birincil başağrısı
4.5.Hipnik başağrısı
4.6. Birincil gök gürültüsü 
başağrısı
4.7. Hemikraniyakontunya
4.8.Yeni başlangıçlı günlük ısrarlı 
başağrısı

 Bölüm 2
İkincil Başağrısı Bozuklukları

İkincil Başağrısı Tanı Ölçütleri İçin Genel İlkeler
A. Başağrısının C ölçütlerini karşılaması
B. Tanı anında başağrısına yol açabileceği bilinen başka bir 

bozukluğun gösterilmesi
C. Aşağıdakilerden en az ikisinin olması;
1. Başağrısının diğer bozukluk ile yakın zamansal ilişki içinde 

ortaya çıkması ve/veya nedensel ilişkiye ait başka kanıtlar olması
2. Takip eden özelliklerden bir veya ikisinin mevcudiyeti;
 a. Başağrısınının sebep olan nedendeki kötüleşmeye 

paralel kötüleşmesi
 b. Başağrısınının sebep olan nedendeki iyileşmeye 

paralel iyileşmesi
3. Başağrısının sebep olan etkene özgü fenotipi olması
4. Sebebe yönelik başka delillerin mevcudiyeti
D. Tüm bunları açıklayacak başka bir başağrısı nedeninin ortaya 

konmamış olması

ICHD-III için notlar
Primer saplanma başağrısı ilk sıradan 7. alt gruba 

kaydırılacaktır. 
4.1 Birincil öksürük başağrısı
Ağrı süresi ve eşlikçi belirtiler ile ilgili bazı düzenlemeler 

beklenmektedir. 
4.5 Soğuk stimulusbaşağrısı
Çevresel soğuk uyarana direkt veya dolaylı maruz kalmakla 

ilgili olan bu ağrı türü 13.11 nolu alt başlıktan bu bölüme 
kaydırılacaktır.

4.6 Eksternal-kompresyon başağrısı
Baş bölgesindeki sürekli kompresyonun yol açtığı spesifik bir 

ağrı türü olup 13110 nolu alt başlıktan bu bölüme kaydırılacaktır. 
4.8 “Nummular”başağrısı
Başın belirli bir bölgesinde hissedilen “para şekline” sınırlı bir 

alana ait birincil başağrıları için yapılan bir tanımlamadır. ICHD-II 
de 13.7.1 ve “ekler” bölümünde yer almaktaydı.

Bu gruptaki pek çok başağrısı türü için “olası” alt başlığı 
eklenecektir. 

“Ekler” bölümü içerisinde hemikranyumda kısa süreli 
saplanıcı lineer veya zig-zag şeklinde ağrı atakları ile seyreden 
“epikraniafugax” tartışmaya açılacaktır. 
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6. Kraniyal veya ServikalVasküler Hastalıklara Bağlı yada 
Birlikte Olan Başağrıları

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

6.1.Akut iskemikserebrovasküler 
bozukluklara bağlanan başağrısı
6.2.İntrakraniyal hematoma 
bağlanan başağrısı
6.3.Subaraknoid kanamaya 
bağlanan başağrısı
6.4.Rüptürsüz damar yapı 
bozukluğuna bağlanan başağrısı
6.5.Arterite bağlanan başağrısı
6.6.A.Carotis ya da A. Vertebralis 
ağrısı
6.7.Kafa çiftleri trombozuna 
bağlanan başağrısı
6.8.Arteriyel yüksek basınca 
bağlanan başağrısı
6.9.Diğer damar hastalıklarına bağlı 
başağrıları

6.1. Akut 
iskemikserebrovasküler 
bozukluklara bağlanan 
başağrısı
6.2.İntrakraniyal hematom/ 
Subaraknoid kanamaya 
bağlanan başağrısı
6.3.Yırtılmamış damarsal 
malformasyona bağlanan 
başağrısı
6.4.Arterite bağlanan 
başağrısı
6.5.Karotis veya vertebral 
arter ağrısı
6.6.Serebral ven 
trombozuna bağlanan 
başağrısı
6.7.Diğer kafaiçi damarsal 
bozukluklara bağlanan 
başağrıları

ICHD-III için notlar

Bu bölümde farklı olarak

6.8 Genetik vaskülopatiye bağlanan başağrısı
Bu başlığın bir önceki sınıflamada yer alan “diğer” 

başlığından ayrı bir alt başlığa kaydırılması ve bu başlık altında 
CADASIL, MELAS ve diğer genetik vaskülopatilerin yer alması 
beklenmektedir. 

6.9 Hipofiz içi kanamaya bağlanan başağrısı
Benzer şekilde hipofiz içi kanamalara bağlanan başağrılarının 

da ayrı bir alt başlık olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.  

7. Damarsal Olmayan Kafa İçi Hastalıklarında Baş Ağrıları

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

7.1.BOS basıncının 
yüksekliğine bağlı ba.
7.2.Düşük BOS basıncına 
bağlı başağrısı
7.3.İntrakraniyal 
enfeksiyona bağlı başağrısı 
7.4.İntrakraniyal sarkoidoz 
ve diğer enfeksiyöz olmayan 
enflematuar süreçlere bağlı 
başağrısı
7.5.İntratekal enjeksiyondan 
sonra ortaya çıkan başağrısı
7.6.İntrakraniyal 
neoplazmlara bağlı başağrısı
7.7.Diğer intrakraniyal 
rahatsızlıklara bağlı başağrısı

7.1.BOS basıncının yüksekliğine 
bağlı başağrısı
7.2.Düşük BOS basıncına bağlı 
başağrısı
7.3.Enfeksiyon olmayan 
enflamatuar hastalıklara 
bağlanan başağrısı
7.4.İntrakraniyal neoplazmlara 
bağlanan başağrısı
7.5.İntratekal enjeksiyona 
bağlanan başağrısı
7.6.Epileptik nöbetlere bağlanan 
başağrısı
7.7.Chiari-Tip I malformasyona 
bağlı başağrısı
7.8.Geçici başağrısı ve BOS 
lenfositozlu nörolojik defisit 
sendromu
7.9.Diğer damarsal olmayan 
kafaiçi bozukluklarına bağlanan 
başağrısı

ICHD-III için notlar

ICHD-II de 7.8 olarak kodlanan “Geçici başağrısı ve BOS 
lenfositozlu nörolojik defisit sendromu (HaNDL) “7.3 Enfeksiyon 
olmayan inflamatuar hastalıklara bağlanan başağrısı” başlığı 
altında değerlendirilecektir.  

Diğer alt başlıklara ait ciddi bir değişiklik bildirilmemektedir. 

8. İlaçların Etki yada Kesilmesine Bağlı Baş Ağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

8.1.Maddelerin akut etkisine 
bağlı başağrıları
8.2.Maddelerin kronik etkilerine 
bağlı başağrıları
8.3.Maddelerin akut kullanımının 
kesilmesine bağlı başağrıları
8.4.Maddelerin kronik 
kullanımının kesilmesine bağlı 
başağrıları
8.5.Güvenilir bir etki 
mekanizmasına sahip olmayan 
maddelerin kesilmesine bağlı 
baş ağrısı

8.1.Akut olarak madde 
kullanımı veya etkisinde 
kalmaya bağlı başağrısı
8.2.İlaç aşırı kullanımı ile 
ortaya çıkan başağrısı
8.3.Kronik kullanımın yan 
etkisi olarak ortaya çıkan 
başağrısı
8.4.Madde kesilmesine bağlı 
başağrısı

ICHD-III için notlar

8.1. Madde kullanımı veya etkisinde kalmaya bağlanan 
başağrısı

ICHD-I ile kıyaslandığında ICHD-II de 11 alt grupta listelenen 
bu gruptan esrar kullanımının çıkarılması, buna karşın akut presör 
ajanlar, analjezik dışı ilaçlar ve hormonların ayrı birer alt başlık 
olarak eklenmesi beklenmektedir. 

ICHD-III için notlar

5.1 Akut (<7 gün) posttravmatik başağrısı*
5.2 Kronik (>3 ay) posttravmatik başağrısı*
5.3 Akut post-whiplash (kamçı ucu yaralanması) travma 

başağrısı. 
5.4 Kronik post-whiplash travma başağrısı
5.5 Akut Kraniotomi sonrası başağrısı
5.6 Kronik Kraniotomi sonrası başağrısı
* Travmanın ciddi veya hafif olmasına göre alt tipler 

eklenecektir. 
ICHD-II de subraknoid veya intrakranial bölgede travmatik 

intrakraniyal hematomlara ait alt başlığın yeni sınıflamada karşılık 
bulması beklenmemektedir. Bu konu üzerindeki tartışma devam 
etmektedir. 

“Ekler” bölümü içinde “radyasyon tedavisine 
sekonderbaşağrısı” ve farklı yerleşimlerdeki baş-boyun 
ağrılarının akut ve ısrarlı şekilleri tartışmaya açılacaktır. 



12 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50 Özel Sayı 1: 8-13
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50 Supplement 1: 8-13

Aynur Özge 
Başağrısı Sınıflamalarına Eleştirel Bakış

 
9. Enfeksiyona Bağlanan Başağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

9.1.Viral enfeksiyonlar
9.2.Bakteriyel enfeksiyonlar
9.3.Diğer enfeksiyonlara bağlı 
baş ağrısı

9.1.Kafaiçi enfeksiyona 
bağlanan başağrısı
9.2.Sistemik enfeksiyona 
bağlanan başağrısı
9.3.HIV/AIDS’e bağlanan 
başağrısı
9.4.Enfeksiyon sonrası kronik 
başağrısı

ICHD-III için notlar

Bu bölümde iki önemli nokta dikkati çekmektedir. İlki 
enfeksiyonun süresi olup 3 aydan kısa süren enfeksiyon 
tabloları “akut”, daha uzun süren durumlar ise “kronik” olarak 
nitelenmektedir. Burada enfeksiyon tablosu ile başağrısı 
kliniği arasındaki zamansal ilişki esas olarak ele alınacaktır. 
İkinci önemli nokta ise yeni sınıflamada enfeksiyon ajanlarının 
türü bir kenara bırakılarak tamamen lokalizasyonunun esas 
alınacak olmasıdır. Burada iki alt başlık olacaktır. İlki intrakranial 
enfeksiyonlar, diğeri ise sistemik enfeksiyonlara bağlanan 
başağrısı. Enfeksiyon etkenlerinin türleri bu ana başlıkların 
altında ayrıca değerlendirilecektir. 

10. Homeostaz Bozuklukluğuna Bağlanan Başağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

10.1.Hipoksiye bağlanan 
başağrısı
10.2. Hiperkapniye bağlanan 
başağrısı
10.3. Hiperkapni ile birlikte 
hipoksiye bağlanan başağrısı
10.4.Hipoglisemiye bağlanan 
başağrısı
10.5.Diyalize bağlanan 
başağrısı
10.6.Diğer metabolik 
bozukluklara bağlı başağrısı

10.1.Hipoksi ve/veya 
hiperkapniye bağlanan 
başağrısı
10.2.Diyaliz başağrısı
10.3.Arteryel hipertansiyona 
bağlanan başağrısı
10.4.Hipotroidizme bağlanan 
başağrısı
10.5.Açlığa bağlanan başağrısı
10.6.Kardiyak başağrısı
10.7.Diğer hemostaz 
bozukluklarına bağlanan 
başağrısı

ICHD-III için notlar

Bu bölümde çeşitli sistemik nedenlere bağlı ortak etki 
mekanizması olmayan ancak metabolizmadaki bir bozukluk 
ile zamansal ilişkisi ortaya konan başağrıları ele alınmaktadır. 
Bu grupta gerek kısa süreli gerekse uzun süreli hipoksemi ve/
veya hiperkapninin aynı ayrı değerlendirilmesi önerilmektedir. 
Önceki sınıflamada kısa süreli hipoksemi ön planda idi. Bununla 
birlikte “dağcı başağrısı veya dalgıç başağrısı” dışında “uçak 

11. Yüz ve Kafa Yapılarının Hastalıklarına Bağlı Başağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

11.1.Kafatası kemiği 
bozukluğuna bağlanan 
başağrısı
11.2.Boyun hastalıklarına 
bağlanan ba
11.3.Göz bozukluğuna 
bağlanan ba
11.4.Kulak bozukluğuna 
bağlanan ba
11.5.Burun ve paranazal 
sinüslere bağlanan başağrısı
11.6.Çene, diş ve komşu 
yapılar ile ilgili başağrısı
11.7.Çene eklemini tutan 
hastalıklara bağlanan 
başağrısı

11.1.Kafatası kemiği 
bozukluğuna bağlanan 
başağrısı
11.2.Boyun hastalıklarına 
bağlanan ba
11.3.Göz bozukluğuna bağlanan 
ba
11.4.Kulak bozukluğuna 
bağlanan ba
11.5.Rinosinüzite bağlanan 
başağrısı
11.6.Dişler, çene ve bunların 
çevre yapıları ile ilgili başağrısı
11.7.Temporomandibuler 
eklem bozukluğuna bağlanan 
başağrısı
11.8.Bu yapıların diğer 
bozukluklarına bağlanan ba

ICHD-III için notlar

Bu grupta göze ait bozukluklara bağlanan başağrıları içinde 
özgün bir alt grup olarak “peritrochlear enflemasyona bağlanan 
başağrısı” tartışılmaktadır. 

Sıkça tartışılan bir durum olarak önceki sınıflamalarda “sinus 
başağrısı” olarak bilinen “burun veya paranazal sinüslerin 
bozukluklarına bağlanan başağrısı” sürecin zamansal seyrine 
göre “akut” veya “kronik veya tekrarlayıcı” olmak üzere iki ayrı 
alt başlık içinde tartışılmaktadır. 

Bir önceki sınıflamada 13.19 kodu ile “diğer nevraljiler” 
başlığı altında listelenen ve “Eagle’s sendromu” olarak ta bilinen 
“stylohyoid ligament bozukluğuna bağlanan başağrısı” bu gruba 
kaydırılacaktır.  

12. Psikiyatrik Hastalıklara Bağlı Başağrısı

ICHD-I (1988) ICHD-II (2004)

Bu bölümde 13 nolu başlık yer 
almaktaydı.

12.1.Somatizasyon bozukluğuna 
bağlanan başağrısı
12.2.Psikotik bozukluğa bağlanan 
başağrısı

ICHD-III için notlar

ICHD-II de ilk kez sınıflamaya giren, zamansal seyir açısından 
tanı almış bir psikiyatrik bozukluğa bağlanan başağrıları o 
dönemden beri sıkça tartışılmıştır. Somatizasyon bozukluğu ve 
psikoz ile sınırlanan alt başlıklar her ne kadar yeni sınıflama çatısı 
altında korunacak olsa da “ekler” bölümü içinde tartışmaya açılan 

8.2. İlaç aşırı kullanımı ile ortaya çıkan başağrısı

Bu grupta kronik ilaç aşırı kullanımı içinde yalnız analjezikler 
değil tüm özgün başağrısı tedavileri ve madde kullanımına ait alt 
başlıklar belirtilecektir. Her bir madde için özgün “aşırı kullanım” 
miktarları belirtilecektir. 

seyahati” gibi özgün tablolar ve “uyku apne sendromu” gibi kronik 
hipoksemiye zemin hazırlayan tablolar özgün alt gruplar olarak 
tanımlanmaktadır. Hipertansiyona bağlı başağrıları içinde özellikle 
“otonomikdisrefleksiye bağlanan başağrısı” yeni alt başlık olarak 
tartışılmaktadır.  
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14. Diğer başağrısı bozuklukları

Sonuç

Sonuç olarak başağrısı alanında çalışan hekimlerin ortak dili 
konuşmaları, araştırma sonuçlarının karşılaştırılabilir kılınması ve 
geliştirilmesi için sınıflamalar gereklidir. Ancak her yeni sınıflamada 
her ne kadar bir öncekine göre tüm olguları kapsama amacı olsa da 
her dönemde ölçütleri bire bir karşılamayan olgular olacaktır. Bu 
noktada hekimlerin kendi klinik gözlemleri ile kuralları birleştirerek 
“sentez” tanılarını koymaları ve hastalarını daha yakın takip ederek 
gelişmeleri kaydetmeleri gerekecektir. ICHD-III yayınlandığında 
yeni ve heyecanlı bir tartışma dönemi başlayacak ve bu başağrısı 
alanındaki araştırmalara yeni bir ivme kazandıracaktır.  ICHD-III 
sürecinde olmasa bile bir sonraki sınıflamada çocuk-ergen yaş 
grubuna ait özelliklerin özgün alt başlıklar içinde belirtilmesi, genç 
hekimlerin eğitimi ve deneyimli araştırıcıların bilgi birikimlerinin 
paylaşılması anlamında ek katkı sağlayacaktır.
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Bölüm 3 

13. Kraniyal Nevraljiler, Santral ve Primer Yüz ağrısı ve diğer 
Başağrıları

ICHD-I (1988)* ICHD-II (2004)

13.1.Trigeminal nevralji
13.2. Kafa çiftlerinin 
tutulumuna bağlı kalıcı ağrı
13.3.Glossofaringeus 
nevraljisi
13.4.Nervus İntermedius 
nevraljisi
13.5.Laringicus superior 
nevraljisi
13.6.Oksipital nevraljisi
13.7. Trigeminal nevralji’ye 
uymayan baş ve yüz 
ağrılarının merkezi nedenleri
11 ve 12. grup ölçütlerine 
uymayan diğer yüz ağrıları

13.1.Trigeminal nevralji
13.2.Glossofaringeal nevralji
13.3.N. İntermedius nevraljisi
13.4.Süperior laringeal sinir 
nevraljisi
13.5.Nasosilier nevralji
13.6.Supraorbital nevralji
13.7.Diğer trigeminal dal 
nevraljileri
13.8.Oksipital nevralji 
13.9.Boyun-dil sendromu
13.10.Dış bası başağrısı
13.11.Soğuk uyarısı başağrısı
13.12.Kompresyon, irritasyon, 
kraniyal sinirler yada üst 
servikal köklerin gerilmesine 
bağlı başağrısı
13.13.Optik nörit
13.14.Oküler diyabetik nöropati
13.15.Herpes Zoster nevraljisi
13.16.Tolosa-Hunt sendromu
13.17.Oftalmoplejik migren 
13.18.Yüz ağrısının merkezi 
nedenleri
13.19.Diğer kraniyal nevraljiler 
yada diğer santral aracılı yüz 
ağrıları

* Bu grup ICHD-I içinde 12.madde altında kodlanmıştır. 

depresyon, ayrılık anksiyetesi, panik bozukluk, spesifik fobi, sosyal 
fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu 
veya akut stres bozukluğu gibi özgün psikiyatrik bozukluklara 
bağlanan başağrılarının da gelecek sınıflamalarda yer bulacağı 
görüşündeyim.

ICHD-III için notlar;

Trigeminal nevralji alt başlığına etyolojiye ait değişkenler ve farklı 
lokalizasyonlar dahil edilerek ICHD-II deki 13.4-13.7 arası alt başlıklar 
bu alt gruba kaydırılacaktır. 

13.10,11 ve 12 olarak kodlanan nevralji türleri bu gruptan 
çıkarılarak ilgili bölümlere kaydırılacaktır. Oküler diyabetik nöropatiye 
bağlanan başağrısı “Tekrarlayıcı ağrılı oftalmoplejiknöropati” olarak 
nitelendirilecektir. 

Daha önceki sınıflamada ekler bölümünde tartışılan pek çok yüz 
ağrısı “ısrarlı idyopatik yüz ağrısı” olarak özgün bir grup oluşturacaktır. 

Paratrigeminalokülosemptaiknöropatiye bağlanan yüz ağrısı 
(Raeder sendromu) ayrı bir başlık olarak kodlanacaktır.




