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Başağrısı yaygın bir COVID-19 semptomu olup, en sık iki yanlı ve uzun 
süren, ağrı kesicilere sadece kısmi yanıt veren veya yanıtsız olan şekilde 
ortaya çıkar (1). Ayrıca, önceki yazımızda bahsi geçen çalışmada belirtildiği 
gibi, bu başağrısına daha yüksek oranda anozmi eşlik etmektedir (1). Bazı 
hastalar hastalık semptomlarının başlangıcında başağrısı ile başvurmakta 
ve hastaların %15’ inde başağrısı en az 15 gün kadar devam etmektedir 
(2). Dahası, COVID-19 ile ilişkili başağrısı oranı, diğer sık görülen soğuk 
algınlığı virüsleriyle (esas olarak rinovirüsler ve diğer CoV virüsleri) 
ilişkili olan başağrılarına göre muhtemelen daha yüksektir (3). ICHD-
3 sınıflamasında, sistemik viral enfeksiyonlar ile ilişkili akut başağrıları 
başlığı altında (kod 9.2.2.1) bu başağrıları tanımlanmıştır. Maalesef, 
bu antitenin altında yatan mekanizmalar henüz aydınlatılamamıştır 
(4). Yaptığımız analizlerde, bu başağrısı ile ateş ile arasında kesin bir 
ilişkinin var olmadığını gördük (1). Dolayısıyla, ateş ya da solunumsal 
semptomlarla olan “rastlantısal” ilişkili başağrısı şeklindeki basitleştirilmiş 
bir bakış açısı, COVID- 19 ile ilişkili başağrısı için yeterli olmayacaktır.

COVID-19 ile ilişkili başağrısı, bu yüzyılda ortaya çıkan yeni tip 
başağrılarının en önemlilerinden birisi olup, başağrısı sınıflamamızda 
özel bir yeri hak etmektedir. Bu nedenle, deneyimlerimize ve giderek 
artmakta olan yayınlara dayanarak, öncül kriterler önermek istedik (Kutu 
1). COVID-19 ilişkili başağrısını ayırmadaki gerekçeler üçe ayrılabilir. A) 
Pandemi giderek artmakta olan hasta sayıları ile tüm dünyayı etkilemeye 
devam etmektedir. B) Ayırdedici özelliklere sahip olan başağrısı, 
bazen tek başına hastalığın ilk bulgusu olarak görülebilmekte olup, bu 
başağrılı COVID-19 hastalarını erken dönemde tanımak son derece 
önemlidir. C) Bazı heterojen özellikleri olsa bile (tıpkı çoğu diğer başağrısı 
sendromlarında olduğu gibi), COVID-19 ile ilişkili başağrısının özellikleri 
halen ayıredici olup, bu özellikler ile diğer primer başağrılarından 
farklılaşan bir özellik kazanmaktadır.

COVID-19 ile ilişkili başağrısı

Tanı kriterleri:

A)  C de altta yer alan tüm kriterleri karşılayan bir başağrısının varlığı

B)  Neden olan hastalık olarak laboratuvar tanılı COVID-19 un varlığının 
gösterilmiş olması (PCR ya da Ig kanıtı)

C)  Neden sonuç ilişkisinin aşağıda yer alan özelliklerin tamamında var 
olduğunun kanıtlanması

1) COVID-19 başlangıcı ile zamansal olarak ilişkili (-2+9 gün) bir 
başağrısının gelişmiş olması

a. Yeni başlangıçlı bir başağrısı veya

b. Daha önceden bilinen/tanı almış primer başağrısı bulunan bir 
hastada, farklı özellikler taşıyan yeni bir başağrısının ortaya 
çıkması

2) Klinik ve laboratuvar olarak düzelme ile parelel olarak ağrının 1 
ay içinde düzelmesi (d-dimer vb.)

3) Aşağıda yer alan özelliklerden en az 2 sinin bulunması

a. İki yanlı (frontal veya frontotemporalde belirgin)

b. Uzun süreli (>48 saat)

c. Basit analjeziklere dirençli (veya primer başağrısı bulunanlar 
için, önceden kullanılan ve etkili olan ilaçlara karşı)

d.  Agözi/anozmi ile ilişki

D)  Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması

Çalışmamızda yer alan verileri (1) önerilen 4 değişkeni (anozmi, iki 
yanlı olma, analjezik direnci ve 48 saatten uzun sürmesi) kullanarak ikili 
lojistik regresyon yöntemi ile yeniden analiz ettik. Modelde özet olarak, 
-2 Log likelihood ratio değerini 791,813 (Nagelkerke R Square: 0,294) 
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olarak bulduk ve bu modeli kullanarak COVID-19 hastalarının %87,6’sı 
“cut off ” değeri 0,5 olacak şekilde doğru olarak sınıflanabilmekteydi. Bu 
kriterlerin herhangi ikisi için, 0,95 değerinde yüksek bir özgüllük fakat 
0,379 değerinde düşük duyarlılık ve 0,516 (göreceli risk: 7,517 ve OR: 
11,490) oranında pozitif öngörülebilirlik oranı belirledik. Düşük duyarlılık, 
halen laboratuvar kriterleri tartışmalı olan, bu derece heterojen bir 
durum için anlaşılabilir olup (sadece PCR pozitif vakaları değerlendirdik), 
yüksek özgüllük gelecekteki çalışmalara kılavuzluk etmesi bakımından 
güvenilirlik sağlamaktadır.

COVID-19 ile ilişkili başağrısının altında yatan mekanizmalar halen 
aydınlatılamamış olmakla beraber (5), trigeminal sistem tutulumu ve 
inflazomal aktivasyonun varlığından bahsedilmektedir (6,7). Başağrısı 
ile anozmi/agözi arasındaki yakın ilişki bize bazı ipuçları verebilir ve 
kranyal sinirlerin virüs ile doğrudan invazyonunu destekleyebilir. Düzgün 
planlanmış, karşılaştırmalı ve translasyonel çalışmalar tasarlamak için, 
ICHD kriterlerinin kabul edilmesi araştırmacılara yol gösterici olacaktır. 
Bu aynı zamanda pandemi felaketini bir fırsata dönüştürecek ve virüslerin 
başağrısını tetikleme mekanizmalarının altında yatan sırların açığa 
çıkartılmasında kısıtlı olan bakış açımızın gelişmesini sağlayacaktır.
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