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iiiönsöz

Ağrı subjektif bir duyu olsa da ilk çağlardan beri hekimler bu duyuyu objektif bo-
yuta taşımanın yollarını aradılar. Zamanla pozitif bilim dediğimiz kanıtlara daya-
nan bilimsel veriler ışığında ilerlerken biyopsikososyal hastalıklar zaman zaman 
kör noktamızda kaldı. Örneğin laboratuvarda migren modeli yaratarak ağrı çeken 
farelere verdiğimiz ve etkili olduğunu gayet net bir şekilde gördüğümüz pek çok 
ilacın migren atağı yaşayan hastalarımızda neden aynı oranda etkili olmadığını 
anlamakta zorlandık çoğu zaman. Sorun belki de verdiğimiz ilaçta değil, farelerin 
birbirlerine insanlar kadar yoğun mobbing uygulamamasındaydı belki de. Bu an-
layamama hali kaybedilen onca zaman, emek ve paraya mal olduğu kadar hastala-
rımızın ve bizim umutlarımızı da içine aldı çoğu zaman. İşte tam da bu noktadan 
yola çıkarak oluştu elinizdeki kitap. Diliyorum ki bütünü daha net görmemize 
ışık tutacak bu değerli parçaları benim okuduğum keyifl e okursunuz. Her birimiz 
bütünü daha net gördükçe birlikte çözüm üretme maceramız başlayacak ve dünya 
daha güzel bir yer olacak hep birlikte.

Prof. Dr. Aynur ÖZGE
Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı
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EDİTÖRLER ÖNSÖZ

Günümüzde başağrısı bir toplumsal sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta olup 
sağlık maliyeti artırmakta en önemlisi bireylerin yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Başağrısı tedavilerinde memnuniyetsizlik, şifa arayan bireyleri tek tarafl ı yakla-
şımlar ile tanılama ve uygulamaların yapılma çabasıyla ortaya çıkmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafında, 2001 yılında “Uluslararası İşlevsellik, Yeti Yi-
timi ve Sağlık Sınıfl andırması” (ICF-International Classification of Functioning) 
tedavi ve rehabilitasyon sürecine holistik bakış açısıyla bakabilmeyi öneren çok 
yönlü kavramsal bir çerçeve geliştirmiştir. Bu yaklaşım “biyopsikososyal” model-
dir. Bireyi sadece biyolojik göstergelerine değerlendirmenin dışında kök nedene 
bireyin yaşadıkları, hissettiklerini de içeren bir bakış ile değerlendiren ve iyilik 
halini geliştirmeyi hedefl eyen bir bütüncül yaklaşımdır.

Bu yaklaşımda her mesleki disiplinin kendi değerlendirmelerini yaparak ortak 
hedef doğrultusunda ki bu bireyin iyilik halinin desteklemek için bireyin istek ve 
ihtiyaçlarına uygun birbirini tanıyan, takip eden uygulamaları içerir.

Başağrısında hekimlerin çoğu zaman biyolojik göstergelere bakarak teşhisi ve 
sonrası tedavi yaklaşımları medikal müdahale olmaktadır. Aynı şekilde sağlık eki-
binde yer alan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı vb. değerlendir-
me ve sonrasında mesleki tanılama ve müdahaleleri eğitimlerinin gereği olarak 
uygulamaktadır. 

Ancak biyopsikososyal bakışla uygulamalar, bir bütün içinde gerçekleştiğinde 
sonuca ulaşmak daha olasıdır. Çünkü birey, sadece hücresel boyutta ya da sade-
ce bir organının yetisinin düzeltilmesiyle, sadece doğru beslenmesiyle ya da bir 
davranış geliştirme ya da toplumda bir yer edinmesiyle tam iyilik halinin yaka-
laması mümkün olamamaktadır. Başağrısı ile baş edebilmesini ya da tamamen 
ortadan kaldırmasını nedene yönelik bir orkestra uyumu ile yaklaşımlar bütünü 

v
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şifa çoğu kez mümkün olabilmektedir. Bireyin sağlıklı yaşam sürebilmesi için te-
davi ve rehabilitasyon sürecinde orkestrada yer alan hekimler ilaç uygulamaları 
önermekteler. Fizyoterapistler değerlendirmelerine bağlı tanılama ile beden far-
kındalığı egzersizleri, yoga-pilates, aerobik egzersiz, germe-kuvvetlendirme, so-
lunum egzersizleri, elektroterapi, konnektif doku masajı, osteopati, karyopaksi, 
manuel terapi, mobilizasyon, maniplasyon, lenf drenaj, ağrı nörobilim eğitimi vb. 
yaklaşımlar uygulamaktadır. Diyetisyenler tarafından başağrısını önleyici ya da 
tetikleyen besinlerden kaçınmasını sağlayan beslenme programları önermektedir. 
Sosyal Çalışmacılar, ağrının duyusal, fizyolojik, bilişsel, davranışsal ve ruhsal bile-
şenleri olan çok boyutlu bir olgu olarak ele alan mesleki yaklaşımları ile toplumsal 
uyum konusunda desteklemekteler. Psikologlar, başağrısına neden olabilecek ya-
şadıkları travmaları sağaltan bilişsel davranışsal terapileri gibi yaklaşımları ile ağrı 
ile mücadelede bireyi güçlendirmekteler. 

Sonuç olarak başağrısı ile mücadele edenler yalnız değiller… Onlara destek 
için hazır olan bu konuda kanıta dayalı bilgi üreten ve uygulayan sağlık profesyo-
nelleri var. Başağrısının sadece sonuçlarına değil nedenlerine de odaklanan uy-
kusunda, hareketliliğine, toplumsal hayata katılımdan, ikili ilişkilerin kalitesine, 
beslenmeden, günlük yaşam döngülerine dikkat veren biyopsikososyal yaklaşım-
lar ile şifa bulmalarına destek için hazırlar…

Birlikte üretmenin keyfini yaşadığımız bu önemli eserde odağımız başağrısı 
bulunan bireylerin istek ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek ve yaşam ka-
liteleri geliştirmelerine destek olmaktır. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği ge-
çen tüm yazarlara ayrı ayrı teşekkür etmek isteriz. Tabi bu önemli girişimde çok 
büyük kararlılığa sahip Prof. Dr. Aynur Özge hocamıza şükranlarımız sunarız. 
Sağlıkla kalın….

Prof. Dr. Füsun MAYDA DOMAÇ
Dr. Fzt. Hatice Reyhan ÖZGÖBEK

Prof. Dr. Derya ULUDÜZ
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BAŞAĞRISI





GIRIŞ
Başağrısı, en yaygın nörolojik semptomdur ve hemen hemen herkes tarafından 
yaşanır. Nörolojik hastalıkların yanı sıra sistemik hastalıklara da eşlik edebilir. 
Beyin tümörü gibi yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, 
çoğu kez migren veya gerilim-tipi başağrısı (GB) gibi iyi seyirli ancak uzun yıllar 
boyu ataklarla sürebilen bir süreç ile ilişkilidir. Başta birinci basamak ve nöroloji 
poliklinikleri olmak üzere hemen hemen her türlü polikliniğe başağrısı nedeniyle 
başvuru çok sıktır. Nöroloji polikliniklerine başvuran hastaların toplam 2/3’ünün 
başağrısı olduğu ve 1/3’ünün sadece başağrısı için başvurduğu; bu hastaların en az 
¼’ünde şiddetli ve ciddi kısıtlılık yapan migren olduğu gösterilmiştir (1).

Her üç insandan birinin, hayatlarının bir döneminde ciddi başağrısı çektiği 
tahmin edilmektedir. Yıllık başağrısı prevalansı yetişkinlerde %29 ile %77 ara-
sında olup; bu oran kadınlarda %40-83; erkeklerde ise %19-69’dur (2). Avrupa 
ülkelerinde yaşam boyu prevalans %35-96 bulunmuştur. Altı Avrupa çalışmasının 
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raporunda, yıllık başağrısı prevalansı kadınlarda daha sık olmak üzere %50,5 ola-
rak bildirilmiştir (3).

Başağrısı bozuklukları, toplumlarda engelliliğin başlıca nedenleri arasında ka-
bul edilmektedir. Dünya çapında diğer tüm nörolojik bozukluklardan daha fazla 
maluliyete göre ayarlanmış yaşam yılına neden olmaktadır. Küresel Hastalık Yükü 
Yaralanmalar ve Risk Faktörleri Çalışması 2019 verilerine göre, başağrısı bozuk-
lukları, her iki cinsiyet için de Maluliyetle Geçen Yaşam Yılı (MGYY) açısından 
369 hastalık arasında üçüncü sırada iken; 15-49 yaş arası kişilerde ilk sırada yer 
almaktadır. Tüm nedenlere bağlı MGYY’lerin ise %8’ini oluşturmaktadır (4,5). 
Migren ve GB genel popülasyondaki yüksek prevalansı nedeniyle sadece hastalar 
ve aileleri için değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplum da önemli düzeyde 
engelliliğe neden olmaktadır (6).

MIGREN

Epidemiyoloji
Migren, tüm dünyada 1 milyardan fazla insanı doğrudan etkileyen kronik ve ge-
nellikle yaşam boyu süren bir hastalıktır. Danimarka’da yapılan bir epidemiyolojik 
takip çalışmasında, migrenin yıllık insidansı 1000 kişi-yılı başına 8,1 (erkek/kadın 
oranı 1/6) olarak tahmin edilmiştir (7). Aurasız ve auralı migren karşılaştırıldı-
ğında yaş veya cinsiyette önemli bir farklılık bulunmamıştır. Migren insidansının 
yaşla birlikte azaldığı, 25-34 yaş grubunda hem kadınlarda (1.000 kişi-yılında 23) 
hem de erkeklerde (1.000 kişi-yılında 10’dan az) en yüksek, 55-64 yaş grubunda 
ise her iki cinsiyet için en düşük (1000 kişi-yılda 5’ten az) olduğu saptanmıştır. 
Türkiye’de yapılan bir insidans çalışmasında migrenin yıllık insidansı %2,38 (ka-
dınlar için %2,98 ve erkekler için %1,93), kronik migren insidansı ise %0.066 sap-
tanmıştır (8).

Dünya çapındaki epidemiyolojik çalışmalar migren prevalansının yaş, cinsi-
yet, genetik özellikler ve sosyokültürel farklılıklardan etkilendiğini göstermekte-
dir (9). Migrenin yıllık prevalansının tüm dünya genelinde %15 olduğu, en yüksek 
güneydoğu Asya’da (%25-35) ve en düşük Çin’de (%9) olduğu tahmin edilmek-
tedir (10,11). Dokuz Avrupa ülkesinden veri toplayan Eurolight projesi, cinsiyet 
ayarlamasından sonra yıllık prevalansın %35 olduğunu bildirmiştir (12). Buna 
karşılık, Amerika Birleşik Devleti (ABD) merkezli tahminler, zaman içinde sabit 
kalan yıllık %12-13 prevalans bildirmiştir (13). Ülkemizde 1998 yılında yapılan 
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başağrısı epidemiyolojik çalışmasında migren prevalansı %16,4 saptanmıştır (14). 
2012 yılında ülkemizde yapılan toplum tabanlı ve yüz yüze muayene ile değerlen-
dirmenin yapıldığı bir epidemiyolojik çalışmada yıllık kesin migren prevalansı 
%16,4, olası migren prevalansı %12,4 bulunmuştur (15).

Kronik migrenin prevalansının tüm dünyada %1 ila %3 arasında olduğu tah-
min edilmektedir (13). Epizodik migreni olan kişilerin %2,5’i her yıl kronik mig-
rene ilerlemektedir (16). Ülkemizde ilaç aşırı kullanımı bulunan hastalar da da-
hil edildiğinde kronik migren prevalansı %1,7 olarak saptanmıştır. Migrenlilerin 
%10,7’sinde kronik migren; kronik migren hastalarının dörtte üçünde aşırı ilaç 
kullanımı bildirilmiştir (15).

Migren prevalansı erkekler için %5 ile %9 arasında, kadınlar için %12 ile %25 
arasında bulunmuştur (17). 2016 Küresel Hastalık Yükü Çalışmasında migren için 
yaşa standardize edilmiş prevalans oranı %14,4 olarak bulunmuş, bu oran kadın-
larda %18,9 ve erkeklerde %9,8 olarak tespit edilmiştir (11). Kadınlarda erkeklere 
göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir (6). Migren prevalansı, yaşamın dördüncü 
on yılında zirveye ulaşana kadar yaşla birlikte artar; daha sonra kadınlarda erkek-
lere göre daha belirgin bir düşüşle azalmaktadır. Ergenlikten sonra prevalansında 
artış ve menopozdan sonra düşüş migrenli kadınlarda yaşın etkisini daha dra-
matik hale getirmektedir. Prepubertal çocuklarda genellikle cinsiyet farkı yoktur 
(6). Ülkemizde okul çağındaki çocuklarda (6-17 yaş) yapılan bir çalışmada yıllık 
migren prevalansı %26 (%7 kesin, %19 olası) (18) iken; bir ABD çalışmasında 
adolesanlarda yıllık prevalans, olası migreni olanlar hariç %6 olarak bulunmuştur 
(19). Yaşlı kişilerde (60 yaş ve üzeri) ise prevalans oranları %3-6 aralığında bildi-
rilmektedir (11,13).

Migren genetiği karmaşık ve çok faktörlü olmasına rağmen, prevalans çalış-
maları migren hastalarının birinci derece akrabaları arasında önemli artış gös-
termiştir (2). Russel ve arkadaşları, aurasız migrenlilerin birinci derece akrabala-
rında 1,9 kat, eşlerinde ise 1,5 kat artmış risk bildirmiştir (20). Bu sonuç, aurasız 
migrende hem genetik hem de çevresel faktörlerin önemine işaret etmektedir. 
Aurasız migrenin aksine auralı migrende, birinci derece akrabalarda 3,8 kat art-
mış risk saptanırken, eşler için risk bildirilmemiştir, bu da auralı migrende gene-
tik faktörlerin majör rolünü vurgulamaktadır (2,20). İkiz çalışmaları da genetik 
faktörlerin migrene katkısını desteklemektedir (21).

Migrenin dünya çapında bir dağılımı olmasına rağmen, prevalansı coğrafi 
bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Başağrısı epidemiyolojik çalışmalarının 
küresel araştırması Afrika’da başağrısı ve migren prevalansını diğer kıtalara göre 
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daha düşük saptamıştır (22). 2016 Küresel Hastalık Yükü çalışmasına göre pre-
valans Nepal’de en yüksek, Çin’de en düşük bulunmuştur (11). Irkla ilgili olarak, 
ABD merkezli bir çalışma, beyaz insanlarda siyahlara göre nispeten daha yüksek 
prevalans bildirmiştir (13).

Farklı gelir düzeyleri arasında yapılan çeşitli araştırmalar, migren prevalansı ile 
sosyoekonomik durum arasında belirgin bir ilişki bulamamıştır (10,23). Bununla 
birlikte, ABD’de nüfusa dayalı iki çalışma, yüksek gelirli kişilerle karşılaştırıldığın-
da, düşük hane geliri olanlarda daha yüksek prevalans bulmuştur (13,24). Rusya 
ve Gürcistan’da yoksulluğun, ayda 15 gün veya daha fazla başağrısı ile karakterize 
bozukluklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (10).

Migren risk faktörleri arasında genç yaş, kadın cinsiyet, aile öyküsü, mesle-
ki eğitimin olmaması, yüksek iş yükü ve sık GB bildirilmiştir (7). Birçok hasta-
lık migrenli kişilerde genel popülasyona göre daha sık görülmektedir. Nörolojik 
komorbiditeler; huzursuz bacak sendromu, inme, uyku bozuklukları, epilepsi, 
multipl skleroz iken; psikiyatrik komorbiditeler; depresyon, anksiyete, panik bo-
zukluk, posttravmatik stres bozukluğu, bipolar bozukluk, intihar; diğer komorbi-
diteler ise astım, alerjik rinit, kalp krizi, temporomandibular eklem bozuklukları, 
fibromiyalji, bel ağrısı veya lokal kas ağrısı, obezite, hipertansiyon, diyabet olarak 
öne çıkmaktadır (6,16).

Hastalık yükü
Migren hem birey hem de toplum üzerindeki etkileri bakımından önemli bir halk 
sağlığı problemidir. Hastalığın erken dönemlerinde bile iş yaşamında, aile ilişkile-
rinde, akademik ve sosyal yaşamda aksamalara yol açabilmekte ve yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Birey ve toplum üzerinde önemli sosyoekonomik 
yük oluşturmaktadır (3). 2016 yılı Küresel Hastalık Yükü Çalışmasında migrenin 
GB’den çok daha fazla maluliyete yol açtığı tespit edilmiştir. Küresel hastalık yü-
künün %5,6’sına ve diğer tüm nörolojik bozuklukların toplamından daha fazlası-
nı oluşturan 45,1 milyon MGYY’ye neden olduğu gösterilmiştir (22,25). MGYY, 
15-49 yaş arasındaki kadın popülasyonda 20,3 milyon olarak tespit edilmiştir. 
Aynı çalışmada migren maluliyeti 0,434 oranında tespit edilmiştir (9,25). Bu yük 
35-39 yaş arasında zirve yaptığından, migren dünya çapında 50 yaş altı kişiler-
de, özellikle de kadınlarda önde gelen engellilik nedenidir. 2019 Küresel Hastalık 
Yükü Çalışmasına göre her iki cinsiyette ve her yaşta dünyadaki engellilik neden-
leri arasında ikinci sırada, genç kadınlar arasında birinci sırada yer almaya devam 
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etmektedir (4,5). Bu çalışmanın sonuçlarına göre migrene bağlı MGYY’nin 42,1 
milyon; kadınlar için 26,4 milyon, erkekler için 15,6 milyon olduğu tespit edil-
miş olup, 2019 yılındaki toplam MGYY’nin %4,8’ine neden olduğu bildirilmiştir. 
Toplam başağrısı bozuklukları hastalık yükünün ise % 88,2’sini oluşturmuştur (4).

Migren, dünya genelinde yılda 11 günün üzerinde verimli gün kaybına yol 
açmaktadır (9,26). Ülkemizde migrene bağlı iş gücü kaybının yılda ortalama 5,4 
gün olduğu bildirilmiştir (15). Ayrıca, bu yüksek iş gücü kaybı, migrene bağlı has-
taların mesleki işlevselliğinde azalmayla birlikte sosyal yaşamlarında belirgin bir 
yük oluşturmaktadır (9,27).

Stewart ve arkadaşları ABD işgücünde 2 haftalık süre boyunca yaygın ağrı 
nedeniyle kaybedilen üretken zaman araştırmasında, başağrısının en sık bildiri-
len ağrı durumu olduğunu ve bunun da üretim süresinde haftalık 3,5 ± 0,1 saat 
kaybına yol açtığını saptamışlardır. Migren Özürlülük Değerlendirilmesi Ölçeği 
(MİDAS) skorlamasına göre hastaların dörtte birinden fazlası, migrene bağlı ma-
luliyeti %90 oranında yaşadığını ve %65’ten fazlası iş yaşamındaki verimliliğin 
migren sebebiyle azaldığını ifade etmiştir (28). 2010 yılında yayınlanan Ulusla-
rarası Migren Yükü Çalışması sonuçlarına göre, hastaların %57’si üç aylık peri-
yotlarla 5 gün ve üzeri okul ve iş kaybı yaşarken, migren sebebiyle haftalık zaman 
kaybı 1,1 saat olarak bulunmuştur (29).

Kronik Migren Epidemiyolojisi ve Sonuçları çalışmasından elde edilen sonuç-
lar da kronik migrenli kişilerde daha fazla engellilik olduğunu göstermektedir. 
Evre IV MİDAS skorları erkeklerin %32’sinde, kadınların %38’inde tespit edilmiş-
tir. Evre III veya IV MİDAS skorları ile gösterilen orta veya şiddetli engellilik kro-
nik migrenli erkeklerin %71’inde, kadınların %82,6’sında görülürken, epizodik 
migrenli erkeklerin %26,7’sinde, kadınların %37,9’unda görülmüştür (30). Ayrı-
ca, kronik migrenli kişilerin epizodik migrenlilere göre iki kat daha fazla birinci 
basamak sağlık hizmeti, 3 kat daha fazla nörolog ve 1,5 kat daha fazla acil servis 
başvurusu olduğu belirlenmiştir (24).

Başağrısına bağlı yıllık maliyetin ABD’de 20 milyar dolar, Avrupa’da ise 27 
milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (3). Avrupa’da, 2011 yılında migrene 
atfedilen finansal maliyetlerin 50 milyar Euro ile 111 milyar Euro arasında olduğu 
tahmin edilmektedir; bunun %7’sini doğrudan maliyetler ve %93’ünü dolaylı ma-
liyetler oluşturmaktadır. Dolaylı maliyetlerin ise üçte ikisini üretkenlik kayıpları 
oluşturmaktadır. ABD’de, 2007’de doğrudan maliyetlerin 11 milyar dolar ve do-
laylı maliyetlerin ise 12 milyar dolar olduğu belirlenmiştir (31). Hu ve arkadaşları 
migrene bağlı devamsızlık ve üretim kaybının ABD’li işverenlere yıllık maliyeti-
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nin yaklaşık 13 milyar dolar olduğunu hesaplamıştır (32). 
2021 yılında yayınlanan Türkiye Migren Raporu’nun verilerine göre hastalık 

için ortalama hasta başı doğrudan tıbbi maliyet 3.063,60 TL, hasta başı doğrudan 
tıbbi olmayan maliyetler 202 TL, izin ve rapor kaynaklı dolaylı maliyet 983,90 
TL’dir. Hasta başı doğrudan ve dolaylı maliyetlerin toplamının 4.249 TL; tanı 
ve tedavi alan bütün migren hastaları için toplam yıllık doğrudan tıbbi ve tıb-
bi olmayan maliyetlerin 21.420.590.607 TL, toplam yıllık dolaylı maliyetlerin ise 
6.454.229.694 TL olduğu bildirilmiştir. Toplam tanı ve tedavi alan hasta sayısı 
üzerinden maliyet hesaplandığında ise toplam migren hastalık maliyetinin yakla-
şık 27.874.820.301 TL olduğu ortaya konmuştur (9).

Migren, tüm dünyada 1 milyardan fazla insanı etkileyen bir hastalıktır. Yıllık prevalansı 
tüm dünya genelinde %15, ülkemizde ise %16’dır. Kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha sık 
görülmektedir. Prevalans, 35 ila 39 yaşları arasında zirve yapar ve etkilenen kişilerin yaklaşık 
%75’inde migren başlangıcı 35 yaşından öncedir. Migren ayrıca çocukların önemli bir bölümü-
nü de etkiler. Okul çağındaki çocuklar arasında kesin migren prevalansı %7’dir. Yaşın ilerlemesi 
ile birlikte prevalans azaldığından, 50 yaşından sonra migrenin başlaması, ikincil bir başağrısı 
bozukluğu şüphesini uyandırmalıdır. Migren, nörolojik, psikiyatrik ve kardiyovasküler hasta-
lıklar dahil olmak üzere birçok tıbbi komorbidite ile ilişkilidir.

Migren, iş yaşamında, aile ilişkilerinde, akademik ve sosyal yaşamda bozulmalara yol aç-
makta ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Birey ve toplum üzerinde önemli 
sosyoekonomik yük oluşturmaktadır. Dünya çapında en fazla engelliliğe neden olan ikinci 
hastalıktır.

GERILIM-TIPI BAŞAĞRISI (GB)

Epidemiyoloji
Dünyada en sık görülen başağrısı tipi olmasına rağmen, GB ile ilgili epidemiyolo-
jik araştırmalar migren ile karşılaştırıldığında özellikle az gelişmiş ülkelerde halen 
yetersizdir. Küresel Hastalık Yükü çalışmasına göre, 2017 yılında 882,4 milyon yeni 
GB vakası olduğu tahmin edilmektedir (33). Danimarka’da yapılan epidemiyolojik 
takip çalışmasında, sık ve kronik GB yıllık insidansı 1000 kişi-yılı başına 14,2 bu-
lunmuştur. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre 2,6 kat daha fazla bulunmuş-
tur. İnsidans yaşla birlikte azalmakta olup; 25 ila 34 yaş grubunda, kadınlar için yak-
laşık 1.000 kişi-yılında 40 iken, erkekler için 1.000 kişi-yılında 15, her iki cinsiyette 
de 55-64 yaşlarında 1.000 kişi-yılında 5’in altında saptanmıştır (7).
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Uluslararası Başağrısı Derneği tarafından oluşturulan kesin tanı kriterleri 
olmasına rağmen, GB’nin prevalans oranları dünya genelinde büyük farklılıklar 
göstermektedir. Çalışmalar arasındaki farklı sonuçların çalışmalardaki vaka ta-
nımları ve demografik özelliklerdeki farklılıklardan ve çevresel veya genetik fak-
törlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir (2). 2016 Küresel Hastalık Yükü 
Çalışmasında, GB prevalansı %26,1 olarak bulunmuş, kadınlarda %30,8, erkek-
lerde %21,4 olarak saptanmıştır (9). 2017 yılında dünya çapında GB’li yaklaşık 
2,33 milyar insan olduğu belirlenmiştir (33,34). ABD’de prevalans 1990 yılından 
2017’ye kadar %31,7 artmıştır (35). 2017’de Avrupa Birliği’nde GB prevalansı yak-
laşık 173,7 milyon olarak bildirilmiştir (33). 12 ila 41 yaşları arasındaki 33.000’den 
fazla Danimarkalı ikizin değerlendirildiği bir Avrupa araştırmasında genel olarak 
yıllık GB prevalansı %86 (erkeklerde %78,9, kadınlarda %92,5) olarak bildiril-
miştir. %63,5’inde seyrek epizodik GB, %21,6’sında sık GB, %0,9’unda kronik GB 
saptanmıştır (36). Yaşları 5-9, 10-14 ve 15-19 olan bireylerde GB prevalansının 
kızlarda sırasıyla %12,1, %35,7 ve %35,8 ve erkeklerde sırasıyla %11,7, %34,5 ve 
%34,0 olduğu bulunmuştur (37). Kronik GB’nin küresel prevalansı çoğu popülas-
yon çalışmasında yaklaşık %2-3 olarak tahmin edilmiştir (38). Türkiye Başağrı-
sı Epidemiyoloji Çalışmasına göre GB prevalansı %31,7’dir. Epizodik GB %25,5, 
kronik GB %6,2 olarak bulunmuştur (14). Uluslararası Başağrısı Bozuklukları 
Sınıflaması 2. Baskı kriterleri kullanılarak Türkiye’de yapılan popülasyon temelli 
çalışmada, yıllık GB prevalansı % 14,5 (kesin GB %5, olası GB %9,5) olarak belir-
lenmiştir (15).

Kesitsel epidemiyolojik çalışmalarda GB’nin ortalama başlangıç yaşı 25 ila 30 
olup, migrenden daha yüksektir (6). GB için kadın/erkek oranı 1,2/1 olup, mig-
rene göre çok daha düşük bir oranla kadın üstünlüğü mevcuttur (38). Her iki 
cinsiyet için de GB prevalansı 30-39 yaşları arasında pik yapmakta ve genel olarak 
prevalans yaşla birlikte azalmaktadır (6).

GB prevalansı, kıtalar arasında değişiklik göstermektedir. Avrupa’da (%80), 
Asya ve Amerika’da (%20-30) olduğundan çok daha yüksek oranda görülmekte-
dir (6). 2016 Küresel Hastalık Yükü çalışmasında, yaşa bağlı en yüksek GB preva-
lansı Brezilya ve Afganistan’da, en düşük prevalans ise Çin’de tespit edilmiştir (25).

GB için risk faktörleri arasında genç yaş, kadın cinsiyet, kötü sağlık durumu, 
işten sonra rahatlayamama ve gece sadece birkaç saat uyumanın yer aldığı bildi-
rilmiştir (7). Tayvan’da adölesanlarda yapılmış bir çalışmada sık başağrısı (ayda 
≥7 gün) ve kadın cinsiyetin kronik GB için risk oluşturduğu gösterilmiştir (39). 
Tayvan’da yaşlı popülasyonda yapılmış bir başka çalışmada, akut başağrısı ilaçla-
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rının aşırı kullanımının, migren öyküsünün, depresyon şiddetinin kronik GB için 
risk faktörü olduğu saptanmıştır. Ayrıca ilaç aşırı kullanımının 2 yıl içinde kronik 
günlük başağrısının kalıcılığını öngörmek için kötü prognostik faktör olduğu tes-
pit edilmiştir (40). Bir başka çalışmada ise eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha 
sık epizodik GB görüldüğü bildirilmiştir (41).

Nüfusa dayalı veriler, GB’li bireylerde anksiyete, depresyon ve uyku bozuk-
luklarının başağrısı olmayan genel popülasyona göre daha yaygın olduğunu gös-
termiştir. GB’nin, migren dahil diğer ağrı bozukluklarıyla da ilişkili olduğu bilin-
mektedir (38).

Hastalık yükü
GB, genellikle migrenden daha az engelleyici olarak kabul edilse de, daha yüksek 
küresel yaygınlık nedeniyle toplum üzerinde daha büyük sosyoekonomik yüke yol 
açmaktadır. GB’ye bağlı hastalık yükü, kronik olanlarda epizodik forma kıyasla 
daha yüksektir, ancak epizodik formda bile yaşam kalitesi önemli ölçüde etkilen-
mektedir. Küresel Hastalık Yükü verilerine göre kronik hastalık ve yaralanmanın 
ikinci en yaygın nedenidir (42). GB için MGYY açısından hastalık yükü en fazla 
15 ile 49 yaşları arasındadır (38). MGYY, 2017 yılı için 7,1 milyon olarak tespit 
edilmiştir (33). 2019 Küresel Hastalık Yükü Çalışmasına göre GB’ye bağlı MGY-
Y’nin 4,54 milyon; kadınlar için 2,53 milyon, erkekler için 2,01milyon olduğu tes-
pit edilmiş olup, 2019 yılındaki toplam MGYY’nin %0,5’ine neden olmuştur. Tüm 
başağrısı bozuklukları hastalık yükünün ise % 11,8’ini oluşturmuştur (4).

GB, haftalık olarak her 10 kişiden birini etkilemektedir (6). Migren hastaları 
arasında devamsızlık oranı GB hastalarına göre daha yüksek olsa da, GB yılda 
daha fazla toplam iş günü kaybına ve daha yüksek oranda azalmış iş etkinliğine 
neden olmaktadır (43). Özellikle kronik form, herhangi bir hastalığın neden ol-
duğu toplam hastalık devamsızlığının %10’undan fazlasını oluşturmaktadır (6). 
Danimarka epidemiyoloji çalışmasında, genel olarak istihdam edilen nüfusta 
migren nedeniyle yılda kaybedilen toplam iş günü sayısının 1000 kişi başına 270 
gün olduğu bulunmuştur. GB için çalışan her 1000 kişi için yılda 820 iş günü 
kaybı saptanmıştır. Ayrıca, GB’li hastaların yaklaşık %60’ı, sosyal aktivitelerin-
de ve çalışma yeteneğinde etkilenme olduğunu belirtmiştir (23). Brezilya’da epi-
zodik GB’li üniversite öğrencilerinin üçte biri, baş ağrılarının çalışma yetenek-
lerini ve final notlarını etkilediğini; öğrencilerin neredeyse dörtte biri başağrısı 
atakları arasında bile duygusal ilişkilerinde değişiklik olduğunu ifade etmişlerdir 
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(44). Epizodik GB nedeniyle çalışanların yaklaşık %8-12’sinin yılda en az 1 gün 
çalışmayı kaçırırken, yaklaşık %44’ünün başağrısı nedeniyle işyerinde kısıtlı et-
kinlik yaşadığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, kronik GB olan çalışanların yaklaşık 
%12’sinin iş günlerinde kayıp yaşadığı ve yaklaşık %47’sinin kısıtlı etkinlik yaşadı-
ğı bildirilmiştir (46). Hastalık yüküne ilişkin klinik temelli bir çalışmada, epizodik 
GB’li hastalar son 3 ayda ortalama 2,3 iş günlerinde ve 1,6 ev işi günlerinde kayıp 
bildirirken, kronik GB’li hastalar ortalama 8,9 iş günlerinde ve 10,3 ev işi günle-
rinde kayıp bildirmişlerdir (47).

GB’nin maliyeti hakkında nispeten az şey bilinmektedir. Danimarka’da yapı-
lan iki araştırmanın sonuçları, toplumda GB nedeniyle kaybedilen iş günlerinin 
sayısının, migrende kaybedilenden üç kat fazla olduğunu göstermiştir. GB pre-
valansının daha yüksek olması ve GB’li birçok genç hastada doktora başvurma 
oranının daha yüksek olması nedeniyle tıbbi hizmetler ve ilaçlara bağlı doğrudan 
maliyetler migrene göre %54 daha yüksek bulunmuştur (6).

Epizodik GB nedeniyle Avrupa Birliği’nde yıllık ortalama maliyetin 21 mil-
yar Euro veya kişi başına ise 303 Euro olduğu tahmin edilmektedir. Doğrudan 
maliyetlerin en büyük kısmını ayakta tedavi (kişi başı 11 Euro) oluşturmaktadır. 
Dolaylı maliyetler ise daha yüksek olup, mali yükün %92’sini oluşturmuştur. Bu 
dolaylı maliyetler, iş yaşamında azalan üretkenlik (kişi başı 173 Euro) ve artan 
işyeri devamsızlığı (kişi başı 105 Euro) ile ilişkilendirilmiştir (31).

GB, dünya çapında en yaygın primer başağrısı tipidir. Prevalans oranları dünya çapında 
büyük farklılıklar göstermektedir. Yıllık prevalans Avrupa ülkelerinde yaklaşık %80; Asya ve 
Amerika’da %20-30 arasındadır. Ülkemizdeki prevalans ise %14,5’dir. GB prevalansı 30-39 yaş-
ları arasında pik yapar ve genel olarak yaşla birlikte azalır. Kadın/erkek oranı 1,2/1’dir.

GB ile ilişkili toplumsal ve bireysel yükler önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. 
GB, genellikle migrenden daha az engelleyici olarak kabul edilse de, daha yüksek küresel yay-
gınlık nedeniyle toplum üzerinde daha büyük sosyoekonomik yük oluşturmaktadır. Kronik 
GB’li bireyler, GB popülasyonunun küçük bir yüzdesini oluşturmalarına rağmen, hastalık yükü 
epizodik GB’lilerden daha yüksektir. Ayrıca, psikiyatrik komorbiditesi olan hastalarda engellilik 
daha fazladır. 

Küme başağrısı
Küme başağrısı en sık görülen trigeminal otonomik başağrısıdır. Migren ve GB 
ile karşılaştırıldığında daha nadir rastlanan bir başağrısıdır. Küme başağrısının 
insidansı hakkında çok az veri vardır. İnsidans, 100.000 kişi-yılında 2,5 ile 9,8 ara-
sındadır (6). Prevalansının %0,1-0,5 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ge-
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nel popülasyonda az görülen bir başağrısı tipi olan küme başağrısının, başağrısı 
polikliniklerine başvurularda yüksek oranda olduğu ve tüm hastaların %10’unu 
oluşturduğu bulunmuştur (48). Başlangıç yaşı tipik olarak 20 ila 40 yaş arasın-
dadır ve erkeklerde daha sıktır (1). Ailede benzer başağrısı öyküsü, sigara içimi, 
alkol kullanımı, yoğun kahve tüketimi, kafa travması, uyku düzensizliği ve uyku 
apne sendromu küme başağrısı için risk faktörleridir (48). 

Küme başağrısının yükü, Danimarka Başağrısı Merkezi’nden 78 hastadan 
oluşan bir çalışmada incelenmiş ve genel popülasyondaki sağlık hizmetlerinin 
kullanımı ile karşılaştırılmıştır. Tüm hastalar pratisyen hekimlere; %43,5’i uz-
man hekimlere başvurmuştur; %10,6’sı acil servise ihtiyaç duymuştur; %1,2’si ise 
hastanelere yatırılmıştır. Hastaların %78’i günlük yaşamda kısıtlılık bildirmiş ve 
%13’ü küme dönemlerinin dışında bile olumsuz etkileri ifade etmiştir. Yaklaşık 
%25’i sosyal faaliyetlere, aile hayatına ve ev işlerine katılma yeteneklerinde önem-
li bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Devamsızlık oranı %30 civarında saptanmış, 
bu oranın da genel popülasyonda bildirilen %12’lik orandan önemli ölçüde daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (49). Tek bir küme başağrısı hastası için doğrudan ve 
dolaylı maliyetler 6 ayda 5963 Euro olarak saptanmıştır. Kronik küme başağrısı 
hastaları için maliyetlerin (10,985 Euro) epizodik hastalara göre (258 Euro) çok 
daha yüksek olduğu belirtilmiştir (50).

SONUÇ
Artan epidemiyolojik veriler, başağrısı bozukluklarının, özellikle migren ve 
GB’nin yaygın olduğunu ve dünya çapında önemli ölçüde engelliliğe neden ol-
duğunu, yaşam kalitesini bozduğunu, üretkenliğe zarar verdiğini, bireysel ve top-
lumsal önemli maliyetler yüklediğini ve engellilik durumunu ve tedavi yanıtını 
olumsuz etkileyen birçok komorbid bozukluk ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Başağrısı bozuklukları hem birey hem de toplum üzerindeki etkileri bakımından 
önemli bir halk sağlığı sorunudur.
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Anahtar Öğrenme Noktaları
· Migren, tüm dünyada 1 milyardan fazla insanı etkileyen bir hastalıktır. Yıllık prevalansı 

tüm dünya genelinde %15, ülkemizde ise %16’dır. Kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha 
sık görülmektedir. Prevalans, 35 ila 39 yaşları arasında zirve yapar ve etkilenen kişilerin 
yaklaşık %75’inde migren başlangıcı 35 yaşından öncedir. Migren ayrıca çocukların önemli 
bir bölümünü de etkiler. Okul çağındaki çocuklar arasında kesin migren prevalansı %7’dir. 
Yaşın ilerlemesi ile birlikte prevalans azaldığından, 50 yaşından sonra migrenin başlaması, 
ikincil bir baş ağrısı bozukluğu şüphesini uyandırmalıdır. Migren, nörolojik, psikiyatrik ve 
kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok tıbbi komorbidite ile ilişkilidir.

· Migren, iş yaşamında, aile ilişkilerinde, akademik ve sosyal yaşamda bozulmalara yol aç-
makta ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Birey ve toplum üzerinde önem-
li sosyoekonomik yük oluşturmaktadır. Dünya çapında en fazla engelliliğe neden olan 
ikinci hastalıktır.

· GB, dünya çapında en yaygın primer başağrısı tipidir. Prevalans oranları dünya çapında 
büyük farklılıklar göstermektedir. Yıllık prevalans Avrupa ülkelerinde yaklaşık %80; Asya ve 
Amerika’da %20-30 arasındadır. Ülkemizdeki prevalans ise  %14,5’dir. GB prevalansı 30-39 
yaşları arasında pik yapar ve genel olarak yaşla birlikte azalır. Kadın/erkek oranı 1,2/1’dir.

· GB ile ilişkili toplumsal ve bireysel yükler önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. 
GB, genellikle migrenden daha az engelleyici olarak kabul edilse de, daha yüksek küresel 
yaygınlık nedeniyle toplum üzerinde daha büyük sosyoekonomik yük oluşturmaktadır. 
Kronik GB’li bireyler, GB popülasyonunun küçük bir yüzdesini oluşturmalarına rağmen, 
hastalık yükü epizodik GB’lilerden daha yüksektir. Ayrıca, psikiyatrik komorbiditesi olan 
hastalarda engellilik daha fazladır. 
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GIRIŞ 
Başağrısı, toplumda insanları etkileyen ağrılı durumlardan en yaygın olanıdır. 
Tüm başağrısı tipleri içinde doktora en fazla başvuru nedeni olan durum mig-
rendir. Kendine özgü klinik ve fizyopatolojik özellikleri olan migren, dünya ça-
pında üçüncü en sık hastalık olmanın yanı sıra toplumda en sık engellilik yaratan 
nörolojik hastalıktır. Uluslararası araştırmalarla elde edilen verilere bakıldığında 
migren prevalansının %14-16 olduğu bildirilmiştir, diğer bir deyişle her yedi kişi-
den biri migrenlidir (1). Ülkemizde yapılan prevalans çalışması da benzer şekilde 
migren görülme oranını erkeklerde %8,5 ve kadınlarda %24,6 olmak üzere, tüm 
toplumda %16 saptanmıştır. Yaş dağılımı açısından bakıldığında ise 35-40 yaşın-
daki kadınlarda bu sıklık daha da artmaktadır (2).

Migren, hastaların yarıya yakın bir kısmında orta veya ağır düzeyde engelliliğe 
neden olmaktadır (3). Bunun yanısıra, toplum için de önemli sosyoekonomik so-
runlar oluşturmaktadır. Şiddetli başağrısı nedeniyle gelişen engellilik, hastalar ve 
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yakınlarının yaşantısını olumsuz etkilediği kadar toplum için de pek çok açıdan 
yük oluşturmaktadır. Son on yılda migren alanında önemli gelişmeler ve yenilik-
ler meydana gelmiştir. Öte yandan migren tedavisindeki gelişmelere ve toplum 
algısının arttırılmasına rağmen migrende karşılanmamış birçok ihtiyaç söz ko-
nusudur (3,4).

Başağrısı yaşayan hastalar ilk olarak birinci basamak sağlık kurumlarına baş-
vurmakta ve hastaların çoğu bu kurumlarda tedavilerini sürdürmektedir (5-8). 
Hastaların yalnızca küçük bir grubu uzmanlarca ve hatta daha da azınlığı başağ-
rısı konusunda uzmanlaşmış merkezlerde değerlendirilerek tedavi edilmektedir 
(8). Hem migren tanısının konulması hem de uygun tedavinin başlanması temel 
sorunları oluşturmaktadır. Üstelik migrenli kişilerin yaklaşık yarısının, bir sağlık 
uzmanına başvurmadan reçetesiz satılan ilaçlarla kendilerini tedavi etmekteye ça-
lıştığı görülmüştür (9). Öte yandan bir grup hasta da başağrısı etkin olarak tedavi 
edilemediği için pek çok kez acil polikliniklerine başvurmak zorunda kalmakta-
dır.

Önemli sorunlardan biri de hastaların tedavilere gösterdikleri uyumdur. İlaç 
etkinliğinde görülen yetersizliklerin yanı sıra ilaç yan etkileri hastaların verilen 
tedaviyi bırakmalarına neden olmaktadır. Özellikle de migrene spesifik olmayan 
yani farklı endikasyonlarla kullanılmakta olup migrene yönelik başlanan ilaçlarda 
bu olumsuzluklar daha belirgin olarak dikkati çekmektedir. Migren önleyici teda-
vilerde en büyük kısıtlayıcı faktör, hastanın mevcut komorbid hastalıkları nede-
niyle önleyici etkinlikteki her ilacın kullanılamıyor oluşudur.

Migren tedavisinde hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarından başka, sağlık ça-
lışanlarının da başağrısı alanında bilgi ve deneyimlerinin arttırılması gereği de 
konunun oldukça önem taşıyan bir başka boyutudur. 

Yetersiz tanı 
Migrenli kişilerin karşı karşıya olduğu en büyük sorun şüphesiz tanı yetersizliği-
dir. Amerikan Migren Prevalans ve Önleme (AMPP) Çalışması, migrenli kişilerin 
sadece %56’sının tıbbi bir tanı aldığını saptamıştır (10). Bu tanı oranının düşük 
olmasında farklı nedenler dikkati çekmektedir. Öncelikle, bazı migrenli kişiler 
başağrıları için hekime başvurmak gibi bir arayışta olmayabilmektedirler. Hekime 
başvuranlar arasında da ne yazık ki doğru tanıyı alamayan bir hasta grubu oldu-
ğu görülmüştür (11).Tanı yetersizliği hastanın değerlendirilmesi sürecinde doğal 
olarak yetersiz tedavi düzenlenmelerine neden olmaktadır. 
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Yetersiz tedavi 
Günümüzde migren tedavisinde, bütüncül olarak pek çok farklı ilaçtan ve ilaç dışı 
tedaviden yararlanılmaktadır. Ancak ilaca ya da hastaya özgü birtakım özellikler 
nedeniyle tedavide yetersiz kalındığı görülmektedir. Migrenin ilaçla tedavisi; ata-
ğın ağrı, bulantı, kusma gibi yakınmalarının giderilmesine yönelik “atak tedavi-
si” ve migren ataklarından korumaya yönelik “koruyucu tedavi” olmak üzere iki 
farklı amaca yönelik düzenlenir. Tedavi her hastaya özel olarak belirlenmelidir, bu 
nedenle migrende standart bir tedavi şablonu uygulanması söz konusu değildir. 

Atak tedavisi
Atak tedavisinin amacı devam eden ağrıyı sonlandırmak, migrenle ilişkili semp-
tomları azaltmak, dolayısıyla migren atağına bağlı gelişen işlevsel engelliliği bir 
an önce düzeltmektir. Burada temel hedef iki saat gibi bir süre içinde ağrının iyi-
leşmesinin, izleyen saatlerde atak tekrarı olmamasının ve dolayısıyla ağrısızlığın 
devamının sağlanmasıdır (9). 

Migren atak tedavisinde özgül olmayan ilaçlar arasında: Aspirin ve paraseta-
mol gibi analjezikler (ve kafeinli kombinasyonlar vb.); ibuprofen, naproksen veya 
diklofenak gibi nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar yer almaktadır. Bu ajanlarla 
birlikte metoklopramid ve domperidon gibi antiemetikler de kullanılabilmekte-
dir. Ancak bu ilaçlar özellikle gastrointestinal sistem yan etkilerine neden olmak-
ta, karaciğer ya da böbrek hastalıkları gibi komorbiditeleri olan kişilerde kulla-
nımları sorun oluşturmaktadır. Migren atak tedavisinde kullanılan özgül ilaçlar 
serotonin (5-HT1) reseptör agonistleridir. Uzun yıllardır kullanılmakta olan trip-
tan grubu (eletriptan, naratriptan, sumatriptan, frovatriptan ve rizatriptan gibi) ve 
yeni geliştirilen ditan grubu (lasmiditan gibi) ilaçlar bu reseptörler üzerinden etki 
gösteren ajanlardır. Triptanların ateş basması, kırgınlık, halsizlik, baş dönmesi, 
bulantı, göğüste basınç, sıkıntı hissi ve ağrı gibi yan etkileri görülmektedir. Ayrıca 
vazokonstriktif etkileri nedeniyle koroner veya periferik arter hastalığı ile kontrol 
altında tutulamayan hipertansiyon gibi komorbiditeleri olan kişilerde kullanım-
ları kontrendikedir (12). Dolayısıyla risk grubundaki hastalarda akut tedavi seçi-
minde önemli sınırlamalar söz konusudur. 

Koruyucu tedavi 
Koruyucu tedavi belirli bir süre boyunca düzenli ilaç kullanarak ağrı sıklığını ve 
şiddetini azaltılmaya yöneliktir. Ayda dört ataktan daha sık migren ataklarının 
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olması halinde hastalara koruyucu tedavi başlanması gerekir. Koruyucu migren 
tedavilerinin amaçları, migren ataklarının oluşmasını önlemek, başağrısı sıklığını 
ve şiddetini yüzde elliden fazla azaltmak, migrene bağlı engelliliği ve eşzamanlı 
ilaç aşırı kullanım başağrısına katkıda bulunabilecek akut ilaç ihtiyacını en aza 
indirgemektir (9).

Koruyucu tedaviye yönelik kullanılan ilaçlar çeşitli gruplardandır: hipertan-
siyon kontrolü amaçlı ilaçlar (flunarizin, verapamil, beta-blokerler: propranolol, 
gibi), epilepsi ilaçları (valproik asid, topiramat, gabapentin, pregabalin gibi) ve 
depresyon ilaçları (amitriptilin, venlafaksin, duloksetin gibi) bu amaçla kullanılan 
ilaçlar arasında sayılabilir. Ancak bu ilaçların hiçbiri migrene özgü geliştirilmiş 
koruyucu tedavi ajanları olmayıp, farklı endikasyonlarla kullanılmakta olan te-
davilerdir. Botulinum toksin tedavisi de koruyucu tedavide kullanılmakla birlikte 
sadece kronik migrende endikedir. 

Yakın dönemde geliştirilen, kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP) molekü-
lüne veya reseptörüne bağlanarak nötralize eden anti-CGRP monoklonal antikor-
ları ise, migrene özgü ve koruyucu tedavide öne çıkan yeni seçenekler arasındadır 
(13). Bu ilaçların maliyeti oldukça yüksek ve uzun dönem yan etkileri henüz iyi 
bilinmemektedir. Bu nedenle şu an için kullanımları, diğer koruyucu tedavilere 
yanıt vermeyen migren hastalarında kullanılması şeklinde sınırlandırılmak duru-
munda kalmıştır (14). 

Bunların dışında migren ataklarını önlemede ilaç dışı tedavilerin de önemli 
bir yeri vardır. Öncelikle tetikleyicilerin belirlenmesi ile buna uygun yaşam şekli 
değişikliklerinin planlanması önerilmektedir. Bunun yanısıra bilişsel davranış te-
rapisi, psikoterapi, egzersiz, stress yönetimi ve gevşeme teknikleri uygulamaların-
dan da yararlanılmaktadır. Ancak ne yazık ki hastaların pekçoğu klinik pratikte 
bu tedavi yöntemlerine ulaşamamaktadır. 

Yukarıda anlatılan tüm bu tedavi seçeneklerine rağmen pek çok migrenlinin 
gereken tedaviyi almadığı dikkati çekmektedir. Öyle ki,13.624 katılımcı arasında 
yapılan CaMEO Çalışmasında, yalnızca 4840 (%35,5) katılımcı akut migren ata-
ğı için reçeteli ilaç kullanmış olduğunu bildirmiştir (15). AMPP çalışmasında ise, 
migrenlilerin %20’den azının, migren atağının akut tedavisi için migrene özgü re-
çeteli ilaçları kullandığı görülmüştür Migren hastalarının kullandıkları ilaç tedavi-
lerini araştıran bir başka çalışmada, hastaların %49’unun reçetesiz satılan ilaçları, 
sadece %20’sinin reçeteli ilaçları, %29’unun ise hem reçeteli hem reçetesiz satılan 
ilaçları kullandığı saptanmıştır. Koruyucu tedavi kullanım oranlarına bakıldığında 
ise hastaların yalnızca %12’si migrenden koruyucu tedavi kullandığını bildirmiş-
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tir (10). Migrenli kişilerde karşılanmamış ihtiyaçları araştıran diğer çalışmalarda 
da hastaların %25’ten az bir bölümünün, hekime başvuru, doğru tanı veya kanıta 
dayalı uygun tedaviyi almak olarak tanımlanabilecek uygun tıbbi değerlendirmeye 
ulaşabildiği görülmüştür (11,16,17). Tüm bu bilgiler migren hastalarının büyük 
çoğunlukla yetersiz tedavi aldığını çarpıcı olarak ortaya koymaktadır. 

Migrenin tedavisinin yetersizliği artmış engelliliğin yanısıra hastalık progres-
yonu ile doğrudan ilişkilidir (18). Kötü kontrol edilen migren atakları ilaç aşı-
rı kullanımına yol açabilecektir. Bu da hem başağrısı sıklık ve şiddetinde artışla 
epizodik formdan kronik migren formuna evrilmeye hem de ilaç aşırı kullanımı 
başağrısı gelişimine yol açabilecektir (19-21). AMPP çalışmasında kronik migre-
ne evrilme iyi tedavi edilmiş grupta %1,9 iken, tedavi başarısı orta düzeyde olan 
grupta %2,7, kötü tedavi edilmiş grupta %4.4 ve oldukça kötü tedavi edilmiş grup-
ta %6.8 düzeylerine çıkmıştır. 

Tedaviden hoşnutsuzluk
Hastalar için en temel tedaviden hoşnutsuzluk nedenleri, mevcut ilaçların etkin-
liğinin yetersizliği ve yan etkileridir. Ayrıca başağrılı gün sayısı, depresyon veya 
kaygı bozukluğu daha fazla olan kişilerde, tedaviden hoşnutsuzluk daha fazla 
göze çarpmaktadır. Yapılan araştırmalar hastaların üçte birinden fazlasının mev-
cut akut tedaviden memnun olmadığını göstermiştir (3). Koruyu tedavi için kul-
lanılan, yukarıda bahsedilen migrene özgü olmayan geleneksel ilaçların migren 
sıklığını hastaların sadece %40-45’inde ve ancak %50 oranında azalttığı, uyum ve 
bağlılığın zayıf olduğu gösterilmiştir (22). 

Şimdiye dek kullanılagelen tedavi ajanları ilgili en yaygın yakınmalar; ağrı-
nın giderilmesinin çok uzun sürmesi, tekrar etmesi veya ilaca bağlı yan etkilerdir 
(16). Bu ilaçların hem etkinlikleri az, hem de oluşturdukları yan etkiler oldukça 
kısıtlayıcıdır (23). Hastalar, olası yan etkiler konusunda önceden bilgilendirilmeli 
ve hekim kontrolünde kalması sağlanmalıdır. Örneğin triptanlarla %37,4 sıklıkta 
bildirilmiş başdönmesi, %30,7 sıklıkla bildirilmiş bulantı gibi yan etikler en sık ve 
tedavinin bırakılmasına neden olan yan etkilerdir (15). Migren ataklarını önleyen 
yeni bir ilaç sınıfı niteliğindeki CGRP monoklonal antikorlarının klinik başarısı 
ise umut vadetmekle birlikte, yukarıda bahsedildiği gibi yüksek maliyet, uzun va-
dede bilinmeyen riskleri nedeniyle belirsizlik taşımaktadır (24-26).

Öte yandan engellilik açısından hasta memnuniyeti, yalnızca tedavi başarısını 
kapsamamaktadır. Çünkü tedavi etkinliğinin yanısıra hastanın beklentilerinin de 
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memnuniyetin temel belirleyicilerinden olduğu görülmüştür. Yapılan araştırma-
larda orta ila şiddetli başağrısı ile ilişkili engelliliği olan hastaların yalnızca dörtte 
biri kullandığı akut tedavi ilaçlarından hoşnut olmadığını belirtmiştir (27). Bu 
bulgular da başağrısına bağlı ağır engelliliği olan hastaların atak tedavilerinden 
beklentilerinin de düşük olduğunu ya da ağrı şiddetindeki kısmen azalmadan bile 
memnun olabildiklerini düşündürmektedir. Ayrıca, etkin akut ve koruyucu teda-
viyi almış olsalar da hastaların bir kısmının mesleki ve sosyal yaşamları migrene 
bağlı olarak olumsuz etkilenebilir (28,29).

Bu nedenle ilaçla tedavinin yanı sıra, yan etki sorunu oluşturmayan ilaç dışı te-
davilere de önemli gereksinim olduğu söylenebilir (30). Migrenin kötüleşmesinde 
yaşam biçimi özellikleri ve psikososyal faktörler önemli rol oynamaktadır. Örne-
ğin stres, migren atağının oldukça sık bir tetikleyicisidir ve stresi azaltmaya yöne-
lik tedavilere ihtiyaç vardır (31). Burada ilaçlardan çok davranışsal tedaviler gibi 
ilaç dışı tedaviler daha faydalı olmaktadır. Yapılan araştırmalar bilişsel davranış 
terapisi, ve gevşeme tekniklerinin %35-50 oranlarında fayda sağladığını göster-
miştir (32). Ancak hastaların bu tedavilere ulaşma olanakları da oldukça kısıtlıdır. 

Özellikle gebeler ve çocuklar gibi özel gruplar, migren için ilaç tedavisinden 
kaçınırken tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelmektedir. Hastanın ilgisi ve alter-
natif tıp ajanına ulaşabilirlik gibi durumlar bunların değişken düzeylerde kullanı-
mına neden olmaktadır. Ancak ne yazık ki, bu alternatif tıp ürünlerini kullanan 
yetişkinlerin yarısından fazlası, bu kullanıma ilişkin durumları sağlık uzmanla-
rıyla tartışamamaktadır (33).

Yetersiz uyum: Uzun dönemde bağlılığın kötü oluşu
Hastalar sıklıkla yetersiz etkinlik ya da yüksek yan etki düzeyleri gibi güvenlik 
özellikleri nedeniyle migrenden koruyucu tedaviye devam etmemektedir (34). Bu 
faktörlerle ilişkili olarak migrenden koruyucu tedaviye hasta uyumunun oldukça 
düşük olduğu göze çarpmaktadır (6. ayda <%30 ve 12. ayda <%20 düzeyinde te-
daviye devam oranları) (35).Ayrıca ekonomik sorunlar da ilacın bırakılmasında 
önemli bir etken oluşturmaktadır. Öyle ki, hastaların %11’i sağlık sigortası ol-
madıği için, %12,6’sı cepten yapılan tedavi masrafları çok yüksek olduğu için ya 
da sağlık sigortası tarafından tümüyle karşılanmadığı için ilacına devam edeme-
diğini bildirmiştir (15). Migrenli birçok kişi kullanmakta olduğu akut tedaviden 
memnun olmadığını bildirirken, bu kişilerin pek çoğu da ilaçlarına devam etmeyi 
bıraktığını veya alternatif tedavi seçeneklerine geçtiğini bildirmektedir (36-39).
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CaMEO çalışmasında, akut migren tedavisi alan 4840 hastadan 1719’u (%35,5) 
ilacı kullanmayı bıraktığını bildirmiştir. Bunun yanı sıra, ilaç bırakma eğilimin-
deki bu hastalarda ayda 15 günden daha fazla ağrı yaşama sıklığının fazla oldu-
ğu dikkati çekmiştir. Hastaların ancak beşte biri ağrıyla birlikte çalışabilmekte ve 
normal şekilde işlevsellik gösterebilmekte olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, depres-
yon ve orta-ağır kaygı bozukluğu her üç hastadan birinde görülmüştür (15). Ay-
rıca yapılan çalışmalarda migren atak tedavisinde özel bir yeri olan triptanlara 
devam edilmeme nedeni olarak %40’lara varan oranlarda etkinlikte yetersizlik, 
%30’lar düzeyinde de yan etkilerin varlığı gösterilmiştir (3,23). Bir başka çalış-
mada da triptanların alım yollarına göre bırakma oranlarına bakılmış; enjektabl 
formlarında %81,5, nazal sprey formlarında %66,5 ve oral formlarında %55,2 gibi 
yüksek ve farklı düzeylerde ilaç bırakma saptanmıştır. Triptan tedavilerini bıra-
kanlarda ise yüksek oranda depresyon ve engellilik skorları izlenmiştir (40). 

Tedaviden hoşnutsuzluğun ve bunu izleyen ilaç bırakmanın birincil neden-
lerini anlamak ve ardından migren ataklarının akut tedavisinin kesilmesi, karşı-
lanmayan tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu ihtiyaçların 
belirlenmesi ve ele alınması, şüphesiz daha iyi tedavi ile daha iyi sonuçların elde 
edilmesini sağlayacaktır. 

Tedavi seçimini kısıtlayan komorbiditeler
Başağrısı tedavisinde akut ve koruyucu tedavileri seçerken, hastaların mevcut ko-
morbid durumları dikkate alınarak tedavi düzenlemesi yapılması gerekmektedir. 
Komorbiditiler özellikle ilaçların yan etkileri açısından bakıldığında tedavi karar-
larında önemli kısıtlamalara neden olmaktadır. Öte yandan tek bir tedavi ajanı 
hem migren ve hem diğer mevcut hastalığın tedavisinde fayda sağlayabilmektedir. 
Migren hastalarında en sık görülen komorbid durumlar; depresyon, hipertansi-
yon, epilepsi, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklardır. Yine ileri yaş gru-
bunda komorbidite olasılığı yüksek olacağından özellikle bu grupta tedavi, çok 
dikkatli bir yaklaşımla belirlenmelidir. 

Migren ile depresyon arasındaki ilişki gözden geçirildiğinde dikkate değer 
bir benzerlik olduğu görülmektedir. Migren hastalarında depresyonu tanımak ve 
tedavi etmek önemlidir. Çünkü depresyon, migrenin kronikleşmesi olasılığı için 
önemli bir göstergedir ve bu hastalarda ilaç aşırı kullanımı gelişmesi ve artmış 
engellilik ile ilintilidir. Psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği migren olgularında 
tedavi başarısının da daha kötü olduğu gözlenmiştir. Epilepsi ile birliktelik duru-
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munda ise, migren başağrısında koruyucu tedavi gerekmekte ise, teratojeniteleri 
başta olmak üzere yan etki profilleri göz önüne alınarak her iki hastalık için ortak 
antiepileptik tedaviler kullanılabilir. Benzer şekilde hipertansiyonu olan kişilerde 
de migrenden koruyucu tedavi olarak beta bloker ilaç grubu tercih edilebilir. Öte 
yandan migren, özellikle inme ve miyokard infarktüsü gibi vasküler patolojiler 
için bir risk faktörü olarak kabul edilmekte olup, kardiyovasküler ve serebrovas-
küler hastalıkların varlığında triptanlar kullanılmamalıdır. Bu birliktelik oranları 
yüksek bulunmuş; yapılan çalışmalarda migrenlilerde %10’a varan sıklıkla kardi-
yovasküler hastalıkların da eşlik ettiği görülmüştür (3). 

Başağrısı nedeniyle acil birimlere tekrarlayan başvurular
Özellikle şiddetli başağrısı yaşayan hastalar, akut tedavi için tekrar tekrar hasta-
nelerin acil birimlerine başvurmak zorunda kalmaktadır. Bu durum hem hastalar 
hem de sağlık çalışanları için çeşitli zorluklar yaratmakta, ek olarak sağlık sistemi-
ne de ekonomik bir yük getirmektedir. 

Hekim ve hasta iletişimindeki sorunlar
Başağrısının tedavisinde, hekim ve hasta iletişimin kalitesi tedavi sonuçlarını iyi-
leştirebilmektedir. Yapılan çalışmalar, hekimlerin hastalarını tedavinin etkileri 
konusunda olumlu yönde etkilemelerinin sonuçlar üzerinde de etkisi olduğunu 
göstermiştir (41-43). Ayrıca hastayla iletişimde açık ve empatik bir dil kullanıl-
ması, temiz ve rahat bir muayene alanı yaratılması, hasta psikolojisini etkileyerek 
tedavide olumlu sonuçlara katkıda bulunan faktörlerdir (44). 

Verilecek tıbbi tedavi kararında üç model vardır. Hastanın tercihlerini dikka-
te almadan kararların hekim tarafından alındığı “paternalist model” yerini daha 
hasta merkezli yaklaşımlara bırakmıştır (45). Bilgilendirilmiş modelde, hasta te-
davi seçenekleri, riskleri ve faydaları hakkında bilgilendirildikten sonra tedavisi 
için kararını verir. Paylaşılan modelde ise, tedavi tartışıldıktan sonra hem doktor 
hem de hastanın aktif katılımıyla, ortak bir tıbbi karar alınır. Ancak ne yazık ki, 
uygulamaya baktığımızda hastanın tedavi açısından karar verme sürecine katılı-
mı oldukça azdır (46). Hekim-hasta iletişimi, hastaların bakım ve tedavi planına 
katılımı, daha iyi hasta uyumu ve reçeteli ilaca uyum, artan memnuniyet, duygu-
sal ve fiziksel semptomların çözülmesi, daha az tekrarlanan konsültasyon ve sevk 
edilme ile ilişkili bulunmuştur (47-50). Hastalar açısından bakıldığında yapılan 
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araştırmalar, migrenlilerin çoğunun örneğin bir triptan reçete edildiğinde karar 
verme sürecine katılmak isteğini ve reçeteyi yazan hekiminden triptan hakkında 
eğitim almayı tercih ettiğini göstermiştir. Triptanın ne zaman alınması gerektiği, 
her migren atağı için kaç kez alınabileceği, haftada ya da ayda kaç doz alınabi-
leceği, etkisizlik durumunda ne yapılması gerektiği, diğer akut ilaçlarla birlikte 
uygulanması ve olası yan etkilerin neler olduğu en sık bilgilendirilmek istenilen 
konulardır (46). 

Hastaların beklentileri sadece reçete edilen tedaviyle sınırlı değil, aynı zaman-
da başağrısı hizmetlerinin kalitesini de içermektedir. Bunlar, birinci basamaktan 
uzman bakımına sevk yolunun etkin kullanımı, gerektiğinde acil servislere baş-
vuru, temiz ve konforlu bir hizmet ortamını, klinikte kısa bekleme sürelerini ve 
özellikle de her muayene için yeterli zaman ayrılmış olması gibi öğeleri içerir (51).

SONUÇ
Başağrısında karşılanmamış ihtiyaçlar, hastaların etkin şekilde tedavi edilmesin-
de farklı aşamalarda kısıtlayıcılık gösteren unsurlardır. Başağrılı durumlardan en 
yaygın, en çok engelliliğe neden olanı migrendir ve önemli bir halk sağlığı prob-
lemidir. Karşılanmamış ihtiyaçlar özellikle bu hasta grubunu son derece olumsuz 
etkilemeye devam etmektedir. Tanı ve tedavideki yetersizlikler, kullanılmakta olan 
tedavilerden pek çok açıdan hoşnutsuzluk, başta ilaç yan etkileri nedeniyle olmak 
üzere uzun dönemde tedaviye bağlılığın kötü oluşu, tedavi seçimini kısıtlayan ko-
morbiditelerin varlığı, tedavi etkinliğinin yetersizliği yüzünden sık hastane baş-
vuruları ve hekim ile hasta iletişimindeki kısıtlamalar, migrenle başetmede hem 
hasta hem de hekim açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu karşılanmayı 
bekleyen ihtiyaçların tek tek ele alınması ve çözüme ulaştırılması uğraşları bu ba-
şağrısı durumunun yaratabileceği engelliliği en aza indirgeyerek toplum sağlığını 
iyileştirecektir. 
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GIRIŞ
Başağrısı; Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre erişkin yaşların %50-75 ini et-
kileyen en sık sağlık sorunlarından biridir (1). Başağrısının ortaya çıkmasında 
tetikleyici faktörler önemli rol oynamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %50’si 
çeşitli uyku bozukluklarından muzdariptir. Uyku ve başağrısı arasındaki yakın ve 
karmaşık ilişki, yüzyıllardır birçok klinisyenin ilgisini çekmiştir. Uyku ve başağ-
rısı ilişkisini inceleyen çalışmalar da son yıllarda artmaktadır. Başağrısı ve uyku 
arasında çift  yönlü ilişki vardır (2). Bazı başağrılarının (küme başağrısı, paroksis-
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mal hemikraniya, hipnik başağrısı, migren) direkt olarak uyku ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Bazı başağrıları uyku üzerine olumsuz etkiler yaparken uyku 
düzenindeki bozulmalar veya uyku hastalıkları da başağrılarının ortaya çıkma-
sına neden olabilmektedir (2). 2014 yılında, başağrısı ve eşlik eden uyku bozuk-
luklarının sıklığını değerlendiren ilk büyük ölçekli epidemiyolojik çalışma Da-
nimarka’da yapılmıştır. Araştırmaya göre, insanların %18,1’i aynı anda başağrısı 
ve uykusuzluk yaşadığını, %16.3’ü sadece başağrısından yakındığını ve %21.1’i 
sadece uyku sorunu yaşadığını bildirdi. Eşlik eden patoloji, kadınlarda ve orta 
yaşlı insanlarda daha sık gözlendi. Düşük sosyoekonomik durum, sağlıksız yaşam 
tarzı (fazla kilo/obezite), yüksek düzeyde stres, kaygı ve depresyon da risk faktör-
leri olarak belirlendi (3). 

Başağrısı ve uyku hastalıklarının komorbiditesi mevcut hastalıkların kronik-
leşmesine ve yaşam kalitesini azaltarak tedavi etkinliğinin azalmasına yol açmak-
tadır (1,3). Koreshkina, ve ark. yaşam tarzı değişiklikleri, stresin etkisini azaltma 
ve eşlik eden başağrıları ve uyku bozukluklarının tedavisi ve önlenmesi için bü-
yük önem taşıyabilecek depresyon ve anksiyete taraması gibi önleyici tedbirlerin 
önemini vurgulamaktadır (4). 

Uyku nedir? Neden uyuruz?
Uyku çevresel uyaranlara yanıtın azaldığı, geri dönüşümlü, tekrarlayıcı, belli sü-
resi olan aktif bir süreçtir (2). Antik çağlardan beri uyku ilgi çekici olmuş ancak 
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar pasif bir süreç olarak kabul edilmiştir. Elektro-
ensefalografinin (EEG) bulunuşu ve daha sonrasında polisomnografinin (PSG) 
geliştirilmesi ile uykunun kayıt altına alınabilmesi sonucunda uykunun farklı ev-
relerden oluşan aktif bir süreç olduğu anlaşılmıştır (5). 

Uykuya dalma süresi, sabah uyanma eşiği ve tüm gece uyku süresi kişiden ki-
şiye değişkenlik göstermektedir. İdeal uyku süresi DSÖ tarafından 6-8 (ortalama 
7.2) saat olarak bildirilmiştir. Toplumun %85’inde gece uykusu 6-8 saat arasında 
olup geri kalan %15’i için ideal uyku süresi 6 saatten az veya 8 saatten uzundur 
(6). Kaliteli uyku kişinin gece boyunca dinlenerek uyuduğu, uykunun kesintiye 
uğramadığı, ertesi gün günlük mental ve fiziksel işlevlerini eksiksiz yapabilmesini 
sağlayan uyku olarak tanımlanmaktadır (7). 

Uyku yaklaşık 90-120 dakikalık, gece boyunca 4-5 kez yenileyen periodlardan 
oluşur (6). Uyku evreleri hızlı göz hareketlerinin eşlik ettiği REM evresi ve hız-
lı göz hareketlerinin eşlik etmediği 3 farklı Non-REM evrelerinden oluşur. Non 
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REM I yüzeyel uyku, NonREM III derin uyku olarak adlandırılır. Uykunun yakla-
şık % 40-50’si NonREM II evresinden oluşurken, NonREM I %5-10, NonREM III 
%20 ve REM evresi %20 ‘yi oluşturur (8). Gece uykusunun ilk yarısında NonREM 
uykusu daha hakim iken ikinci yarıda REM evresi daha fazla görülür (7). 

Uyku yaşam için olmazsa olmaz süreçlerden olup beyin ve vücut restorasyonu, 
bellek, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, hormon sentezi gibi metabolik işlev-
ler uyku sırasında gerçekleşmektedir (9). Büyüme hormonu derin uyku evresin-
de (NonREM III) salınırken uyku hormonu olarak adlandırılan melatonin saat 
21.00-22.00 gibi salınmaya başlar ve gece 02.00-03.00 gibi pik yapar, sonrasında 
azalır ve sabaha karşı vücut kendini uyanıklığa hazırlar. Özellikle çocuklarda be-
yin ve vücut gelişimi için gerekli olan büyüme hormonu erişkin dönemde protein 
sentezi için önemli olup eksikliğinde cilt altı yağ dokusunda artış olmakta ve obe-
zite gelişebilmektedir (10).

Uyku bağışıklık sistemi için gerekli olup sirkadiyen sistem ile birlikte çalışır. 
Gece uykuda ve özellikle gecenin erken saatlerinde yaygın olan yavaş dalga uyku 
sırasında, büyüme hormonu ve prolaktin salınımı artarken, kortizol ve katekola-
minlerin anti-inflamatuar etkileri en düşük seviyelerdedir. Erken uyku sırasında-
ki antijen sunan hücreler (APC) ve T hücreleri arasındaki etkileşim, IL-12 üreti-
mini artırır, Th1/Th2 sitokin dengesinin Th1 sitokinlere doğru kaymasını sağlar. 
Bu Th hücre proliferasyonundaki artış ta T hücrelerinin lenf nodlarına göçünü de 
kolaylaştırarak immün hafızayı oluşturur (11). 

Uyku ve ağrı 
Uyanıklıktan uykuya geçişe, işitsel, taktil ve propriyoseptif stimuluslara yanıtta 
bir artış gelişimi eşlik eder (12). Bununla birlikte, duyusal bilgiyi uygun somato-
topik alanlara aktaran talamokortikal nöronlar ateşleme frekansında bir azalma 
gösterir, bu da afferent uyaranlara karşı uyanma eşiğinin artmasına neden olur 
(13). Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalarda uyku süresi azaldığında 
ağrı eşiğinde azalma ve uyku süresi arttığında ağrı duyarlılığında azalma olduğu 
görülmüştür (14). 

Uykuya geçiş süresince oreksinerjik sistem ventrolateral preoptik nukleusu ak-
tive eder. Bu sistemin doğrudan inhibisyonu ve uykunun oreksinerjik desteğinin 
azalması, uykudan uyanıklığa hızlı geçişleri ya da bunun tam tersi uyanıklıktan 
uykuya geçişleri belirler. Oreksin (hipokretin) A ve B içeren oreksinerjik sistem, 
posterior, lateral ve paraventriküler hipotalamusta temsil edilir. Oreksin reseptörleri 
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prefrontal korteks, talamus ve subkortikal alanlarda bulunur, ve sadece uyanıklığın 
sağlanmasında değil, aynı zamanda ağrı duyarlılığı modülasyonunda, termoregü-
lasyonda, nöroendokrin ve otonomik işlevlerde etkilidir (15). Oreksin uyanıklığı 
destekleyen ve hızlı uykuyu bastıran uyarıcı bir nöropeptid hormondur. Oreksin 
eksikliği narkolepside görülür. Başağrısı şikayeti olan narkolepsi hastalarının %80 
kadarında gerilim tipi baş ağrıları ve migren özellikle yaygındır (16).

Başağrısı ve uyku patofizyolojik süreçlerinde rolü olan diğer yapısal alanlar 
locus cerelous, ventral periaquaduktal gri madde ve dorsal raphe nukleustur. Uya-
rılmayı sürdürmede önemlidirler ve uyanıklık saatlerinde çok aktiftirler (17). Ek 
olarak, periakuaduktal gri cevherin ventrolateral kısmının REM uykusunu bas-
tırmada spesifik bir rolü vardır ve lateral hipotalamusun oreksinerjik nöronları 
tarafından innerve edilir (18).

Melatonin, öncelikle epifiz bezi tarafından üretilen ve suprakiazmatik nukleus 
(SKN) tarafından düzenlenen bir hormondur. Sirkadiyen ritimleri düzenleyerek 
uykuyu başlatmak ve ritmini sürdürmek dahil çok önemli bir rol oynayan melato-
nin aynı zamanda analjezik etkiye sahiptir ve melatonin salgısında azalma başağ-
rısına neden olabilmektedir. Melatonin ve başağrısı arasındaki etkileşim meka-
nizmaları arasında ağrı yolaklarında GABAerjik inhibisyonunun güçlendirilmesi, 
5-HT sinyalizasyonunda modülasyonu, proinflamatuar sitokin üretiminin azaltıl-
ması, nitrik oksit sentezinin inhibisyonu, antioksidan etkiler ve opioid reseptör-
leri üzerinde sitokinlerin indüksiyonu olabilir (19). Kronik migren ve komorbit 
insomnia hastalığı olanlarda gecikmiş uyku fazı sendromuna ek olarak melatonin 
seviyelerinde belirgin azalma gözlenmiştir. Melatonin sekresyonunun azalması 
orta yaşlı ve yaşlı hastalarda hipnik başağrısının patofizyolojik bir açıklaması ol-
duğu ileri sürülmektedir (17).

Migren patogenezinde histamin özellikle H1 reseptörlere bağlanarak protein 
kinaz aracılığı ile kalsiyum salımını tetiklemektedir. H3 reseptörü üzerinde an-
tinosisepitk rolü oynayıp kognitif, nörodejeneratif bozukluklar ve uyku bozuk-
lukları üzerine de etkilidir (20). Histaminin subkutan enjeksiyonunun H3 resep-
törlerine bağlanarak migren ataklarını önleyici etkileri bulunmuştur. H3 reseptör 
agonistlerinin duradaki nörojenik enflamasyonu azalttığı, uykuyu indüklediği ve 
antinosisepsiyon oluşturduğu gözlenmiştir (21). 

Hem başağrısı hem de uyku bozuklukları patofizyolojisinde rol oynayan başka 
bir nörotransmitter adenosindir. A1 reseptörlerinin uyarılması, antinosiseptif et-
kili iken A2B reseptörlerin uyarılması ağrıya neden olur. Adenozin karotis sistem-
de güçlü vazodilatasyon yaratır. Adenozin oligemik yada hipoksik dokulardaki 
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hücrelerden salınır. Özellikle ağrının ilk saatlerinde beyin hipoperfüzyonu sonu-
cu gelişen oligemiye sekonder olarak salındığı düşünülmektedir (22). Adenozin 
antagonisti olan kafeinin başağrısındaki teropatik etkisinin olması adenozinin 
migren patogenezindeki etkisini desteklediği düşünülmektedir. 

Beyin sapındaki anormal serotonin sinyalleri başağrısı ve uyku ile ilişkilendire-
bilir. Merkezi sinir sisteminin ana serotoninerjik çekirdeği dorsal rafe nukleustur. 
Bu anahtar nosiseptif bir yapı olup uyanıklığı da stimüle eder. Migrenin patofiz-
yolojisinde serotoninin önemli bir rolü olduğu uzun zamandır bilinmektedir (23).

Sirkadiyen ritm ve ağrı
Başağrısı ve uykuyu birbirine bağlayan kilit yapı, aktarma istasyonu ve aynı za-
manda bir sirkadiyen pacemaker olan hipotalamustur. Başağrısı ve uyku bozuk-
luklarında hipotalamusun patofizyolojisi ve fonksiyonunun eş zamanlı olarak 
incelenmesi, trigeminal siniri içeren ağrı algısı ile uyku indüksiyonu arasındaki 
ilişkiyi açıklayabilir. Hipotalamusun özellikle posterioru trigeminal otonomik ba-
şağrılarında aktive olurken migrende beyin sapı özellikle de dorsal pontin alan 
aktive olmaktadır (24).

Hipotalamus muhtemelen uyku ve uyarılma sisteminin homeostatik kontrolü-
nün her ikisinde de rol oynar. 

SKN uyanıklık sistemi ile birlikte hipotalamustaki hem doğrudan hem de do-
laylı retina projeksiyonları ve sirkadiyen saatin aydınlık-karanlık döngülerine sü-
rüklenmesine aracılık ederek sirkadiyen kontrol merkezidir. Migren ataklarının 
mevsimsel ritmi migren patofizyolojisinde SKN’un rolünü destekleyebilir. Tala-
mik aktivasyon sadece sirkadiyen sistemle ilgili değil, aynı zamanda migrende, 
küme başağrılarında ağrıyı oluşturan anahtar süreç yolu olarak da bilinir. (18). 

Başağrısı ve uyku bozuklukları arasındaki çift yönlü ilişkide biyolojik fak-
törlerin yanı sıra psikolojik faktörlerin de etkisi vardır. Lund ve ark.nın kesitsel 
toplum çalışması sonuçlarına göre, başağrısı ve eşlik eden uyku bozukluklarının 
varlığı, anksiyete ve depresyonu önemli ölçüde arttırmakta ve yaşam kalitesini 
kötüleştirmektedir (3). Engström ve ark. anksiyete artışının hem migrenli has-
talarda hem de sağlıklı bireylerde daha yüzeysel uyku ile ilişkili olduğunu, ancak 
migrenli hastalarda anlamlı derecede daha belirgin olduğunu göstermiştir (25). 
Kronik başağrısı uyku bozuklukları için predispozan faktör olarak kabul edile-
bilir. Ağrı, uyumsuz stratejileri (gündüz uykusunun artırılması, uyanıklık ve ağrı 
sırasında yatak odasında daha fazla zaman geçirilmesi, uyumak için ilaç alınması, 
gün boyu uyarıcı içecekler kullanılması) teşvik eder, uykuyu daha da kötüleştirir, 
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stres kaynağı olmaya başlar ve bir kısır döngü yaratır (26). Hem uyku bozukluğu 
hem de kronik ağrı önemli ölçüde depresyon ve anksiyete riskini arttırarak uyku 
ve başağrısı arasında karmaşık ilişkiyi daha da etkiler.

Migren ve uyku 
Migren atakları yetersiz uyku veya fazla uyku (haftasonu migreni) ile tetiklene-
bilir. Migren ayrıca insomni, parasomni, huzursuz bacaklar sendromu ve bruk-
sizm ile birliktelik gösterebilir (27). Başağrılarının sıklığına paralel olarak uyku 
sorunları da artar; kronik migrenli bireylerin çoğunluğu (%68-84) uykusuzluktan 
yakınmaktadır (28).

Stanyer ve ark. çok yakında yayımladığı bir meta analizde migrenli yetişkin-
lerin Pittsburg Uyku Kalite İndexi (PSQI)’de önemli ölçüde daha yüksek puan-
lar aldığını ve kronik migrenlilerde de sağlıklı kontrollere göre daha kötü öznel 
uyku kalitesine işaret ettiğini gösterdiler. Yetişkinler ve migrenli çocuklar sağlıklı 
bireylerle karşılaştırıldığında uyku mimarisinin etkilendiği, total uyku süresinin 
(TST) ve REM uykusunun önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir (29). Göder ve 
ark migren atağından önceki gece REM uykusunda bir azalma bulmuştur (30). 
Sabah erken migren atakları yirmili yaşlarda sadece %16 oranında görülürken 60 
yaşın üzerindekilerin %58’inde görülür (31). Yaşlı yetişkinlerin daha az yavaş dal-
ga uykusunun olması ve gece daha sık uyanmaları bunun sebebi olabilir (32). Bir 
başka çalışmada ise migrenli hastalarda REM uykusu sırasında daha düşük arou-
sal indeksi ve bazalde düşük siklik alternan patern tespit edilmiştir (33). Ağırlıklı 
olarak uyku ile ilgili atakları olan migren hastalarının incelendiği bir çalışmada 
ise hastalar ve kontroller arasında REM uykusu açısından farklılık saptanmamış-
tır (34). Bu da azalmış REM uykusunun mutlaka REM sırasında artan arousallar-
dan kaynaklanmadığı anlamına gelebilir

Migrenli hastaların temel polisomnografi verilerini inceleyen birkaç çalışma 
da uyku latansı interiktal olarak migren ile ilişkili görünmese de, migren hastala-
rında uyku etkinliği ve yavaş dalga uyku miktarı dahil olmak üzere uyku kalitesi-
nin önemli ölçütleri azalmıştır (34). 

Ayrıca, migren atakları sırasında belirgin bir semptom olan kutanöz allodi-
ninin, REM uyku yoksunluğuna yanıt olarak kötüleştiği ve bu nedenle migrende 
REM-NREM veya REM-uyanıklık geçişlerinin altında yatan mekanizmalarda po-
tansiyel işlev bozukluğuna işaret ettiği gösterilmiştir (35).

Başağrıları uyku bozukluğunun sık görülen semptomları iken, solunum ve 
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horlama kronik günlük başağrısı ve kronik migren için bir risk faktörü olarak 
bildirilmiştir (36). Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yapılan klinik çalışma-
larda, sabahları ortaya çıkan migrenin horlama, ve uyku apnesi ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır (37). Nüfusa dayalı polisomnografik çalışmalar, migrenli hastaların 
genel popülasyonla benzer uyku apnesi oranlarına sahip olduğunu bildirmekte-
dir. Norveç’teki Kristiansen ve ark. kapsamlı popülasyona dayalı çalışması, aura-
sız migren hastalarında, auralı migren ve genel popülasyonda benzer uyku apnesi 
oranlarını bildirmiştir (38). 

Migren ve huzursuz bacak sendromu (HBS) arasında bir ilişki olup olmadığını 
inceleyen 24’ün üzerinde çalışma yapılmıştır ve ezici çoğunluk migrenlilerde HBS 
riskinin arttığını bulmuştur (39). Migren ayrıca daha şiddetli HBS semptomları 
ile ilişkilidir (40). Patofizyolojik olarak bu ilişki dopaminin hem migren hem de 
HBS’deki rolüne dikkat çekmektedir (41). 

Hem çocuklar hem de migrenli yetişkinlerde yapılan retrospektif çalışmalar, 
aurası olan hastalarda daha güçlü olmak üzere, çocukluk döneminde daha yüksek 
somnambulizm oranları göstermektdir. Ebeveyn raporları, auralı migrenli ço-
cukların aurasız migrenli çocuklara veya kontrol deneklerine göre daha yüksek 
somnambulizm oranlarına (%13) sahip olduğunu göstermektedir (42). Başağrısı 
olan yetişkin hastalar karşılaştırıldığında, migrenli hastaların önemli bir yüzdesi, 
%33’e karşı %5 oranında diğer başağrısı türlerine kıyasla çocuklukta somnambu-
lizm öyküsü bildirmiştir (43). 

Bruksizmin migrene eşlik ettiği bilinen temporomandibular eklem disfonk-
siyonu (TMD) ile korelasyonu, onu migren hastalarında özellikle sık görülen 
bir şikayet haline getirmektedir (44). Bruksizm ve TMD’nin trigeminal sinirin 
periferik aktivasyonunu artırması veya migrenli hastaların santral sentizasyona 
sekonder TMD den ağrıya daha duyarlı olarak migren ataklarının tetiklenmesi 
mümkün olabilir (45). 

Uykunun bir migren atağını sonlandırdığına dair klinik gözlemler mevcuttur. 
Uykunun atak üzerindeki restoratif etkisi kronik migrenden ziyade epizodik mig-
rende daha belirgin olarak gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri olarak glen-
fatik sisteme vurgu yapılmaktadır. Glenfatik sistem perivasküler sistem aracılığı ile 
özellikle aktif uyku sırasında beta amiloid ve metalloproteinaz gibi interstisyel biri-
kimlerin temizlenmesinde rol oynamaktadır. Uykudaki bölünme glenfatik sistemi 
olumsuz etkilediği ve bunun atık maddelerin birikimini artırarak migren patofizyo-
lojisine katkıda bulunduğu varsayılmaktadır. Schain ve ark. deneysel fare modelin-
de kortikal yayılan depresyon sırasında glenfatik akımın geçici olarak bozulduğunu 
göstermişlerdir. Migrenli hastalarda glenfatik sistemin rolü ile ilgili klinik çalışma 
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olmamakla birlikte uyku sırasında SSS deki restoratif rolünün bu migren atakları 
sırasındaki terapotik etkisini açıklayabileceği öne sürülmüştür (46). 

Gerilim-tipi başağrısı (GTBA) ve uyku 
Uyku bozuklukları GTBA için yaygın olarak karşılaşılan tetikleyicilerdendir. GT-
BA’lı 334 hastayı içeren klinik temelli bir çalışmada uyku bozuklukları GTBA’nın 
ikinci en yaygın tetikleyicisi olarak tespit edilmiştir (47). Hem uyku eksikliği hem 
de aşırı uyku GTBA olan hastalarda yaygındır. Uyku eksikliği hastaların %26 ila 
%72’sinde rapor edilirken, GTBA hastalarında %13 de aşırı uyku bildirilmiştir 
(48). İnsomnia özellikle GTBA tetikleyici faktörlerindendir. Uyku kaybının yanı 
sıra, kötü uyku kalitesi de epizodikten kronik GTBA’ya ilerleme için bir risk fak-
törü olabilir (49). İnsomni özellikle kronik GTBA hastalarında sıklıkla anksiyete 
ve depresyon gibi psikiyatrik problemlere eşlik etmektedir (50).

Genel popülasyona dayalı bir çalışmada, GTBA’lı bireylerde başağrısı olma-
yan bireylere göre HBS prevalansı anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Eş 
zamanlı GTBA ve HBS’si olan bireyler, HBS olmayan GTBA bireylerinden daha 
yüksek vizüel analog skala (VAS) puanlarına sahip bulunmuştur (51).

Polisomnografi tetkikinin de yapıldığı bir çalışmada, GTBA hastalarının sağ-
lıklı kontrollere göre daha fazla uyanmaya ve daha düşük ağrı eşiklerine sahip 
olma eğiliminde olduğunu saptanmıştır. GTBA hastalarının polisomnografilerin-
de daha az yavaş dalga uykusu tespit edilmiştir. GTBA’da soğuk ağrı eşiğinin hafif 
uyku ile ters orantılı olduğu gözlenmiştir (52).

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) arasındaki ilişki ve GTBA tartış-
malıdır. Bugüne kadar, OUAS, GTBA nin varlığını ve sıklığını etkilediği ve GTBA 
ile OUAS arasında bir ilişki olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur (52). Norveç’te 
yapılan bir kesitsel çalışmada, artan başağrısı sıklığı vardiyalı çalışma bozukluğu 
ile ilişkilendirilmiştir. Ancak başağrısı sıklığı ile iş programı, gece vardiyası sayısı 
veya hızlı vardiya dönüşümleri ile ilişkisi bulunmamıştır (53). 

Trigemino- otonomik sefaljiler ve uyku
Küme başağrısı, uykuyla ilişkili nadir bir başağrısı türüdür ve hatta birincil başağ-
rısından ziyade bir uyku bozukluğunun belirtisi olabileceği de düşünülmektedir 
(54). Bir küme başağrısının paroksismal başlangıcı genellikle uyku iledir ve diğer 
uyku ile ilgili başağrılarının aksine, küme başağrıları, yıllık ritmikliğe ek olarak 
diürnal ilişki de sergilemektedir (55). Migren başağrılarından farklı olarak, küme 
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başağrısı uyumakla hafiflemez. Aslında, küme başağrısı hastaları tipik olarak atak 
sırasında huzursuz haldedirler. Küme başağrıları her zaman olmasa da sıklıkla 
uyku sırasında ortaya çıkar ve genellikle uyku döngüsünün yaklaşık 90. dakika-
sında başladıkları için, özellikle REM veya REM uyku evresine geçiş yada çıkışı ile 
senkronize olabilecekleri tahmin edilmektedir (56). Bununla birlikte, REM uyku-
su ve küme başağrısı arasındaki bağlantı tartışmalıdır. Literatürdeki bir kaç anek-
todal raporda, küme başağrısı olan birkaç hastanın, atak sırasında rüyalarını canlı 
bir şekilde hatırlayabiliyor olması başağrısı atağının REM uykusunda başladığını 
düşündürmüştür (57).

Paroksimal hemikranialı 84 hastadan oluşan bir grupta, küme başağrısında 
olduğu gibi gece baskınlığı olmamasına rağmen 55 vakada başağrısı atakları gece 
rapor edilmiştir (58). Ancak, hipotalamus veya beyin sapı çekirdeklerinin parok-
sismal hemikrania ataklarındaki rolünü aktif olarak tanımlayan işlevsel görüntü-
leme çalışmaları henüz yoktur (59). 

Hipnik başağrısı ve uyku 
Hipnik başağrısı sendromu, nadir görülen, tekrarlayıcı, genellikle 60 yaşlarında 
ortaya çıkan, geç başlangıçlı ve uyku sırasında olan bir başağrısı bozukluğudur. 
Başağrısı atakları ağırlıklı olarak gece uykusu sırasında ortaya çıkar, ancak gün-
düz kısa süreli uyku (şekerleme) sırasında da ortaya çıkabilir. Mekanizma bilin-
memektedir, ancak bazı çalışmalar, yavaş dalga uykusu, REM uykusu veya gece 
desatürasyonları sırasındaki arousallar ve başağrısı epizodları arasında bir ilişki 
olduğunu öne sürmüştür (60).

Hipnik baş ağrılı hastalarda artan sayıda apne epizodu gözlenmesi patofizyolo-
jide, Obstrüktif uyku apnesinin gece ataklarını tetiklemedeki rolü olabileceği dü-
şünülmüştür. Oksijen satürasyon düşmesi ile başağrısı atakları arasında zamansal 
bir korelasyon eksikliği de gözlenmiştir. REM uykusu ile gece atakları arasındaki 
kesin ilişki hakkında ilk gözlem, 37 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
hipnik başağrısı ataklarının NREM uykuda özellikle N2 de arttığının gösterilmesi 
ile ters düşmüştür (61). 

Uyku apnesi ilişkili başağrısı 
Sabah başağrısı, gündüz uyku hali ve horlamaya ek olarak, obstrüktif uyku apne 
sendromu (OUAS) ile ilişkili bir semptom olarak kabul edilmiştir. Uyku apnesi 
başağrılarının özellikleri, zonklayıcı olmaktan ziyade baskı yapan, iki taraflı, kısa 
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süreli (<30 dakika) ve ayda 15 günden fazla sıklıkta olmasıdır. OUAS’ın etkin te-
davisinden sonra 72 saat içinde düzelirler (62). 

Uyku apnesinin yaygınlığına rağmen, sekonder başağrısının seyrek görülen 
bir nedenidir. Gerçek prevalansı belirsizdir. Horlama ve obstrüktif uyku apne 
sendromlu hastalar üzerinde yapılan büyük bir İsveç kesitsel çalışması hastaların 
% 18’inin sık sık ve genellikle uyanınca başağrısı yaşadığını bildirmiştir (63). 

Uyku apnesi başağrısının mekanizmasının hipoksi, hiperkapni veya uyku bo-
zukluğu ile ilişkili olup olmadığı açık değildir (64). Kronik başağrısı olan hastalarda 
OUAS’ın uygun yönetimi de klinik olarak önemlidir çünkü bazı hastalarda sürekli 
pozitif hava yolu basıncı (CPAP) tedavisi baş ağrılarını iyileştirmede etkilidir (65). 

Başağrısının famakolojik tedavisi ve uyku üzerine etkileri
Başağrıları ve uyku bozuklukları için tedavi seçenekleri seçilirken bu hasta kohor-
tu arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşam tarzı önerileri tedavi-
nin temelini oluşturabilir. Başağrısının bazı formlarında uyku yoksunluğu bir ağrı 
provokasyon faktörü iken, (migren, GTBA) diğer formlarda aşırı uyku bir ağrı 
provokasyon faktörüdür (küme tip başağrısı gibi). Başağrısı ve uyku komorbidite-
si olan hastalara tedavi reçete düzenlenirken her iki durumun karşılıklı etkisi göz 
önünde tutulmalıdır (66).

Bu bağlamda uykuyu olumlu etkileyen ve aynı zamanda analjezik etkisi olan 
ilaçlara öncelik verilmelidir. Bunlar arasında, özellikle sirkadiyen ritmin normal-
leşmesi ve uyku süresinin iyileştirilmesinin etkileri göz önüne alındığında, me-
latonin başağrısında (migren, küme başağrısı, hipnik başağrısı) ek tedavi olarak 
kullanılabilir. Uyku bozukluğu ve eşlik eden başağrısı olan hastalarda 3 ay mela-
tonin kullanımı başağrısı ataklarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltmıştır (67). 

 Antidepresanların merkezi sinir sisteminde nosiseptif uyarıların iletimini 
engelleyen noradrenerjik ve serotonerjik yolların aktivitesini artırarak analjezik 
etki yaptığı uzun zamandır bilinmektedir. Aynı zamanda, antidepresanların uyku 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve ayrıca başağrısı ve uyku bozukluklarının et-
yopatogenezinde özel rolü göz önüne alındığında anksiyete-depresif bozukluklar 
üzerinde önemli olan psikomodülatör bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır (68). 

Farmakokinetiği sebebi ile uzun süreli salınımlı analjezikler olmak üzere gece 
ataklarını durdurmak için ağrı kesici ilaçlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu tür 
ilaçlar arasında özellikle, NSAİD ibuprofen SR yer almaktadır. Klinik çalışmalar, 
ibuprofen SR ile gece ağrısında önemli bir rahatlama ve gece uyku kalitesinde artış 
olduğunu göstermiştir (69).
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Aynı zamanda, bir komorbid durumu tedavi etmede etkili olan birkaç ilaç di-
ğerini olumsuz etkileyebilir. Bunlar, özellikle sık migren atakları için birinci ba-
samak profilaktik ilaçlardan biri olan ve rahatsız edici rüyalara ve sık gece uyan-
malarına neden olan beta blokerleri içerir. Endojen melatonin salgısını azaltarak 
uyku sinyalinin baskılanmasına ve uyku bozukluklarına ve uyku fragmentasyo-
nuna neden olur. Sık migren ataklarının tedavisinde kullanılan trisiklik antidep-
resanlar (amitriptilin) toplam uyku süresini kısaltmakla kalmaz, sabah ve gündüz 
uykululuğunu da artırır, genellikle kabusları provake eder. Migren için akut teda-
viler olarak kullanılan triptanlar serotonerjik sistem üzerindeki doğrudan etkileri 
ile paresteziye neden olabilir. Uyku bozuklukları için reçete edilen benzodiaze-
pinler sadece var olan başağrılarını şiddetlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ba-
şağrısına neden olur. İlaç aşırı kullanımı başağrısı, merkezi sinir sistemine etki 
eden ilaçlar reçete edilirse kötüleşir (70). 

Farmakolojik tedaviler yanında diğer tedavi modaliteleri ağrı sıklığını ve şid-
detini azaltmada kullanılabilir. Özellikle migren hastalarında uyku hijyeninin 
olumlu etkisi gösterilmiştir (71). Başağrısı olan hastalara yaşam tarzı ile ilgili ko-
nularda eğitim vermenin, uyku-uyanıklık programına bağlı kalmanın, alkol ve 
uyarıcı içecekleri azaltmanın pozitif etkisi olduğu gösterilmiştir (72).

Bu iki komorbid sendromun karmaşık tedavisinde etkili yöntemler arasında 
psikoterapinin hayati rolünün altı çizilmelidir. Etkinliği, farklı tipte başağrıları ve 
uyku bozuklukları olan hastalar üzerinde yapılan çok sayıda çalışma ile doğru-
lanmıştır. Psikoterapi uykusuzluk için ana tedavi olarak kabul edilir ve başağrısı 
bozukluklarında, özellikle migrenlerde, gerilim tipi başağrılarında ve kronik ağ-
rıda etkilidir. Bilişsel davranışçı psikoterapi, uyku/başağrısı ile ilişkili davranışları 
(davranışçı terapi) ve kişinin uyku/başağrısı hakkındaki fikirleri (bilişsel terapi) 
değiştirmeyi amaçlayan özel tekniklerin kullanımını içerir, çünkü her iki durum-
da da kullanılan teknikler aslında aynı hedefe yöneliktir. Hedefler kas gerginliğini 
ve stres seviyesini azaltmak, bir sorunla ilgili işlevsiz inançları belirlemek ve ka-
tostrofizasyonu önlemektir. Bu tedavi yöntemi, çok sayıda çalışma ve meta-analiz 
tarafından onaylanan yüksek düzeyde kanıta sahiptir (73). 

SONUÇ
Başağrısı uyku hastalıklarına eşlik edebilmekte yada bazı başağrıları uyku sırasın-
da görülmekte veya uyku hastalıkları/uyku düzeninin iyi olmaması başağrılarının 
ortaya çıkabilmesine veya artmasına neden olabilmektedir. Başağrısı ve uyku iliş-
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FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

YAKLAŞIMLARI





GIRIŞ
Fizyoterapi ve rehabilitasyon genel sağlık hizmetlerinin bir parçası olup; önleme, 
geliştirme, tedavi etme ve koruma aşamalarından oluşur. Uluslararası Fonksi-
yonellik, Özür ve Sağlık Sınıfl andırması (ICF) kavramı rehabilitasyon sürecine 
holistik bakış açısıyla bakabilmeyi öneren çok yönlü kavramsal bir çerçevedir. 
Biyo-Psiko-Sosyal Model (BPSM)’e uygun tanımlamalardan yola çıkarak özürün 
tanımlaması doğal sistemin hiyerarşik temeline uygun olarak yapılmalıdır (1,2). 
Kronik başağrısı olan bireyin sağlığını her açıdan olumsuz etkileyen yaşam boyu 
devam eden bir süreçtir. Kronik başağrılı bireylerin fiziksel, emosyonel fonksi-
yonlarını, yaşam kalitelerini ve sosyal katılım düzeylerini iyileştirebilmek için 
kronik başağrısı nedeniyle yaşadıkları kısıtlılıkları çok iyi tanımlamak gerekir. Bu 
bağlamda oluşturulacak nörorehabilitasyon programının ICF temelli hazırlanma-
sı önemlidir. ICF temelli rehabilitasyon planı oluşturmak ve bu plan ile ekip çalış-
masını fasilite edebilmek dört aşamalı süreç ile mümkündür: (3,4,5)
1. Değerlendirme: Özürlülügün yol açtığı bozuklukların ve bunlara bağlı gelişen 

aktivite limitasyonları ve katılım kısıtlılıklarının belirlenmesi ile başlanmalıdır. 
Daha sonra fasilitatör faktörler ile engel yaratan bariyerler tanımlanmalıdır. 

2. Hedef oluşturma: Değerlendirme sonuçlarının analizi yapılmalı ve rehabili-
tasyon planının yakın ve uzak hedefl eri belirlenmelidir. Hedef oluşturma in-
terdisipliner bir ekip çalışması yaklaşımı şeklinde yapılmalıdır.
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3. Müdahaleler: Tedavi/eğitim sadece fonksiyonu geliştirmek olarak tanımlana-
maz. Bu nedenle nörolojik problemi olan birey ICF kapsamında çok geniş bir 
bakış açısıyla ele alınmalıdır. Fonksiyonelliği arttırmaya yönelik seçilen müda-
heleler eliminasyon, kompansasyon ve eğitim kapsamında gerçekleştirilmeli-
dir. ICF bakış açısıyla hazırlanan bu tür müdahaleler bireyin vücüt fonksiyon-
larını aktivite ve katılım için kullanabilmesine yardımcı olur.

4. Çıktıların ölçülmesi: Seçilen değerlendirme ölçümleri/ölçekleri iyileşmeyi, 
restorasyonu ve kullanılan müdahelelerin sonuçlarını yansıtacak yeterlilikte 
olmalıdır. Fizyoterapist bunu dikkate alarak değerlendirme araçlarını seçmeli-
dir. Değerlendirme sonuçlarını tedavi ekibi ile paylaşmalıdır.

Kronik başağrısı
Ağrı, doku hasarına bağlı gelişen hoş olmayan duyusal ve emosyonel bir deneyi-
midir. Smart ve ark. klinik ağrı mekanizmalarını şu şekilde gruplandırmıştır: 

1. Nosiseptif 
• Motor ve somatik 
• Visseral 

2. Nöropatik
• Sinir

3. Santral 
• Talamus 

Psikojenik Ağrı: Ağrı, doku hasarının bir belirtisiyken, “Psikojenik Ağrı” ağır 
ve uzun süreli bir geçmişi olan ve doku hasarı bulunmayan ağrı yakınmaları 
olarak tanımlanır. Psikojenik ağrıda, bu duruma neden olabilecek fizizksel bir 
neden bulunmaz. Burada sorun psikoljiktir ve yoğun kaygı, çevresel stresler ile 
yakın ilişkilidir (6,7). Nörolojik bozukluklar, dünya çapında önemli bir sakatlık 
ve ölüm nedenidir. Küresel olarak, nörolojik bozuklukların sayısı, popülasyon 
sayısındaki artış nedeniyle son 25 yılda önemli ölçüde artmıştır. Yaşlanma, inme 
ve bulaşıcı nörolojik bozukluklardan kaynaklanan ölüm oranlarındaki önemli 
azalmaya rağmen, tıbbi bakıma ihtiyacı olacak hasta sayısı gittikçe artmakta ve 
önümüzdeki on yılda da bu sayının artması beklenmektedir. Nöroloji alanında 
çalışan araştırmacılarının 2019’da yayınladıkları Global Hastalık Yükü, Yaralan-
ma ve Risk Faktörleri Çalışması raporunda nörolojik bozuklukların 2016 yılın-
da, engelli geçirilen yaşam yılları oranının en yüksek nedeni olduğu (276 mil-



49B Ö L Ü M  4     Biyopsikososyal Yaklaşım ve Hasta Eğitimi

yon) ve ikinci önde gelen ölüm nedeni olduğu (9 milyon) belirtilmiştir. 1990 ile 
2016 yılları arasında, hem mutlak ölüm sayısı hem de tüm nörolojik bozukluk-
ların neden olduğu engelli yaşam oranı artmış, yaş ortalamaları ise azalmıştır. 
Mutlak ölüm oranı ve engelli yaşam oranı azalan nörolojik bozukluklar tetanoz, 
menenjit ve ensefalit olmuştur. Nörolojik hastalıklardan engelli yaşam oranına 
neden olan en büyük dört hastalık inme (%42,2), migren (% 16,3), Alzheimer 
hastalığı ve diğer demanslar (%10,4) ve menenjit (% 7,9) olarak belirlenmiştir 
(8).

Kronik başağrısının neden olabileceği komplikasyonlar
• Uzun süreli fiziksel yakınmalar
• Depresyon
• Uyku bozuklukları
• İletişim problemleri
• İş verimliliğinin azalması / iş kaybı
• Özürlülük
• Uzun süreli ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin oluşması

Başağrısı dakikalar veya günlerce aralıklarla devam eden akut ataklarla seyre-
den kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Kronik başağrısı sosyo-kültürel 
düzey, ekonomik statü, iş hayatı, aile içi iletişim ve sosyal katılım gibi faktörlerden 
olumsuz etkilenmektir. Çünkü kronik başağrısı bireyin yaşam kalitesini olduk-
ça düşüren ve özürlülüğe neden olabilen bir hastalıktır. Kronik başağrısı bireyin 
günlük yaşamını ve dolayısıyla sosyal düzeyini olumsuz etkileyen bir sağlık du-
rumudur:

·	 Aile içi iletişim azalır
·	 Sosyal katılım azalır
·	 İş ve akademik üretkenlik azalır
·	 İş kayıpları meydana gelir
·	 Sağlık harcamaları artar
·	 Yaşam kalitesi azalır

Kronik başağrısı özürlülüğe neden olabilen hastalıklar sıralamasında 7. sırada 
yer almaktadır. Bu nedenle klinisyenlerin atak sıklığını ve sayısını azaltmak, atak-
lara neden olan faktörleri önleyerek özürlülüğü azaltarak disfonksiyonu önleme-
leri gerekmektedir
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Başağrısı değerlendirme yöntemleri
Başağrısının veya migrenin fonksiyonel durum ve iyilik hali üzerindeki etkisi-
ni ölçen standart anketler mevcuttur. Klinik uygulama ve araştırmalarda faydalı 
olması için, başağrısı veya migrenin etkisini ölçen anketler güvenilir ve geçerli 
ölçüm için psikometrik ve klinik kriterleri açısından araştırılmaktadır. MİDAS 
(Migraine Disability Assessment Questionnaire:Migren Özürlülük Değerlen-
dirme Anketi) Lipton ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir ve yaşamın farklı 
alanlarında migren ve gerilim tipi başağrısı özürlülüğü ile ilişkili tüm yönleri de-
ğerlendirmek için kullanılabilir. Güvenilirliği ve geçerliliği birçok ülkede kanıt-
lanmıştır. Başağrısının %32.1’inin orta özürlülük, %67.9’ sının ciddi özürlülüğe 
sebep olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
başağrısının değerlendirmesinde bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan da yarar-
lanılmaktadır. Bilgisayar ile uyarlanabilir bir anket olan İnternet Tabanlı Başağrısı 
Etki Anketi (DynHATm HITm), başağrısı etkisinin ölçümünde kesinlik, güveni-
lirlik, geçerlilik ve klinik uygunluk gösterir. Günümüzde çalışmaların büyük bir 
kısmı biyolojik etkilenmeler üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmalar ile başağrı-
sının önlenmesi ve buna bağlı özürlülüğün azaltılmasında önemli adımlar atıl-
mış olsa da; başağrısını her yönüyle açıklamada ve yönetmede yetersiz kalmıştır. 
Biyolojik faktörler yanı sıra başağrısı yönetimi, negatif etkilenim gibi psikolojik 
faktörlerin/durumların da etkili olduğu unutulmamalıdır. Maalesef bu tür kronik 
durumlarda psikolojik etkileşimlerin sadece psikopatalojik belirtileri olan hasta-
larda görüleceği benimsenmektedir. Oysaki psikopatolojik özellikler gösterme-
yen normal başağrılı bireylerin de psikolojik etkilenim gösterebilirler. Bu durum 
unutulmamalıdır. 

Başağrısı bozuklukları, hastaların yaşam kalitesi üzerine de olumsuz bir et-
kiye sahiptir. Engellilik ve yaşam kalitesi gibi kavramları ele alan değerlendirme 
araçlarının içeriği, 2020 yılında yapılan derlemede kapsamlı bir şekilde ele alındı 
(9). Migren, gerilim tipi başağrısı ve küme başağrısı olan yetişkin hasta popülas-
yonlarında yapılan çalışmalar incelendi ve ICF’e göre eşleştirildi. Araştırmaların 
çoğunun migren için geliştirilmiş araçlara dayandığı ve başağrısının iş ile ilgili 
aktiviteler üzerindeki etkinin yeterince tanımlanmadığı görüldü. Değerlendirme 
araçlarının çoğunun engellilik ve etki üzerine odaklandığı görülmüştür. 26 de-
ğerlendirme aracından sadece 9 tanesi yaşam kalitesini değerlendirmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanımda “Sağlık sadece hastalık ve sa-
katlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir” (1).
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Bu konuda çalışan klinisyenler başağrılı bireylerin tedavisinde biyomedi-
kal modelin beklentileri ve başarıyı karşılamada yetersiz kaldığını deneyimle-
mişlerdir. Biyomedikal model bireyin fiziksel yakınmaları ve nedenleri üzerine 
odaklanan tıbbi bir yaklaşım biçimidir (10) (Şekil 1). Bu inanışlar doğrultusunda 
hastalıkların veya tıbbi problemlerin tanımlanmasında ve tedavisinde biyo-psiko- 
sosyal model geliştirilmiş ve benimsenmeye başlanmıştır (1,2). 

Biyo-psiko-sosyal model (BPSM)
İlk defa 1977 yılında George Engel tarafından tanımlanan Biyo-Psiko-Sosyal Mo-
del (BPSM) Hastaların duygusal durumlarının, yaşamdaki hedeflerinin, hastalık 
sonucu gösterdikleri davranışlarının ve sosyal çevrelerinin değişmesi ile hastalı-
ğın biyokimyasal ve morfolojik farklılıklar gösterebildiğini belirtmiştir (Şekil 2). 
Fizyoterapistler arasında klinik akıl yürütme modeli oluşturmak ve fikir birliği 
sağlamak sürekli başağrısına sahip olan hastalar için önem arz etmektedir (2). 
Düzenli olarak başağrısı hastalarını tedavi eden fizyoterapistler tarafından yararlı 
görülen tedavileri belirlemek ve subjektif ve fizik muayeneden elde edilen kli-

Şekil 1. Biyomedikal model

BİYOMEDİKAL MODEL:

birey anormal davranış belirtileri 
gösterdiğinde bunun kökeninde 
hormonal dengesizliğin, kimyasal 
bir eksikliğin ya da beyin hasarının 
ortaya çıkabileceği düşüncesiyle 
fiziksel değerlendirmeyi öneren 
yaklaşımdır.

BİYOLOJİK 
FAKTÖRLER

Şekil 2. Biyo-Psiko-Sosyal Model (BPSM)

Kronik 
başağrısı

biyolojik

psikolojik sosyal
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nik kriterleri belirlemek için bir uzman grubu ve bir Delphi anketi düzenlemiştir. 
Delphi tekniği, ‘gurup’ fikir birliğine varılana kadar tekrarlanan bilgileri toplamak 
için bir dizi anket veya ‘tur’ kullanan yapılandırılmış bir süreçtir. Genel olarak, ka-
tılımcılar “1. manuel terapinin servikojenik başağrısında yararlı olabileceğini, 2. 
tetik nokta tedavisi ve manuel terapinin (egzersizlerle birlikte) gerilim tipi başağ-
rısında yararlı olabileceğini gösteren mevcut kanıtlar üzerinde anlaştılar ve son 
olarak, 3. Psikolojik müdahaleler migrende faydalı olabilir” fikir birliğine vardılar. 
Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcılar, servikojenik başağrısında migrende aerobik eg-
zersizlerin ve tetik nokta tedavisinin faydası konusunda anlaşamadılar. Ek olarak, 
servikojenik başağrısında ve gerilim tipi başağrısında işle ilgili ergonomik eğitim 
ve gerilim tipi başağrısı ve migrende yaşam tarzı tavsiyesi, katılımcılar tarafın-
dan faydalı tedaviler olarak kabul edildi. Genel olarak, katılımcılar uygulamalı 
tedavilere kıyasla aktif uygulamalı tedavileri ve eğitimi daha yararlı olarak de-
ğerlendirdi. Sonuç olarak, (üst) servikal omurga (aktif ve pasif) mobilizasyonları, 
servikojenik başağrılı hastaların tedavisinde katılımcılar tarafından faydalı olarak 
derecelendirildi (11). 

BPSM ekip çalışmasını (interdisipliner ekip çalışması) önermektedir (Şekil 3). 
Biyopsikososyal modele uygun tanımlamalardan yola çıkarak özürün tanımlama-
sı doğal sistemin hiyerarşik temeline uygun olarak yapılmaktadır. BPSM’de görev 
dağılımı ve içeriği Şekil 4’te açıklanmıştır. İnterdisipliner çalışma prensiplerine 
uygun çalışan ekip üyeleri hasta odaklı yaklaşımları tercih ederek kronik başağrılı 
bireyin bu durumla başa çıkma becerisini arttırır.

 
 

Şekil 2: Biyo-Psiko-Sosyal Model (BPSM) 

 

BPSM ekip çalışmasını (interdisipliner ekip çalışması) önermektedir (Şekil 3). 

Biyopsikososyal modele uygun tanımlamalardan yola çıkarak özürün tanımlaması doğal 

sistemin hiyerarşik temeline uygun olarak yapılmaktadır. BPSM’de görev dağılımı ve içeriği 

Şekil 4’te açıklanmıştır. İnterdisipliner çalışma prensiplerine uygun çalışan ekip üyeleri hasta 

odaklı yaklaşımları tercih ederek kronik başağrılı bireyin bu durumla başa çıkma becerisini 
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Şekil 3: Kronik başağrısının yönetiminde interdisipliner ekip çalışması 

 

Başağrısı ve Uluslararası Fonksiyonellik, Özür ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) 

Uluslararası sınıflandırma sistemi ilk defa 1973 yılında Phillip Wood tarafından 

hazırlanmıştır. Revizyonlar yıllar boyu devam etmiş ve 1993 yılında International 

biyolojik

sosyalpsikolojik

başağrılı 
birey

Nörolog

ergoterapist

farmakolog

diyetisyen

Klinik
psikolog

aile

sosyal hizmet 
uzmanı

fizyoterapist

Kronik  

başağrısı 

Açıklamalı [UC2]: Şekil bana ait. 

Açıklamalı [UC3]: Şekil bana ait. Şekil 3. Kronik başağrısının yönetiminde interdisipliner ekip çalışması
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Başağrısı ve uluslararası fonksiyonellik,  
özür ve sağlık sınıflandırması (ICF)
İlk defa 1973 yılında Phillip Wood tarafından yayınlanan International Classifi-
cation of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) bir uluslararası sınıf-
landırma sistemidir. Sağlık ve özrü bireysel ve toplumsal düzeyde değerlendiren 
bir kavramsal çerçevedir. 2001 yılında DSÖ’ye 191 üye devletin katılımı ile ger-
çekleştirilen toplantıda resmi olarak yapılandırılmıştır (1,2,12).

BİYOLOJİK YAKLAŞIM: PSİKOLOJİK YAKLAŞIM: SOSYAL KATILIM DESTEĞİ:

Fizyoterapi-Rehabilitasyon: 
Fizyoterapist (Fzt.)
· Egzersiz: boyun 

egzersizleri, postür 
eğitimi

· Manuel tedavi yaklaşımı / 
mobilizasyon yöntemleri

· Gevşeme egzersizleri / 
germe egzersizleri

· Elektro fiziksel ajanlar

Psikoterapi-Davranışsal tedavi: 
Psikiyatrist / Psikolog
· Kişisel kontrolün 

sağlanması
· Kendi kendine yeterliliğin 

kazandırılması

Destek ve yönlendirme: 
Ergoterapist / Sosyal Hizmet 
Uzmanı
· Aktivite ve katılımın 

arttırılması
· Sosyal rollerin 

devamının sağlanması
· Çevrenin kontrol 

edilmesi ve kolaylaştırıcı 
faktörlerin arttırılması

Şekil 4. Biyo-Psiko-Sosyal Modelde Görev Dağılımı

ICF, herhangi bir hastalık durumunda bireyin fonksiyonel durumunu belirle-
mek, neleri yapabileceğini sistematik olarak guruplamak amacıyla oluşturulmuş-
tır. ICF konusunda çalışan araştırmacılar, aynı hastalığa sahip iki kişinin farklı 
fonksiyon düzeyinde olabileceğini belirtmektedirler.

ICF’in tanımlamaya katkısı nedir? (13,14,15,16,17)

• özürlülük ve engellilik şeklindeki olumsuz terminolojinin yerine aktivite ve 
katılım terminolojisinin kullanılması 

• kişisel ve çevresel faktörlerin de tanımlamaya dahil edilmesi

ICF Bileşenleri

• Vücut bileşeni: Vücut işlevleri ve yapılarını içerir.
• Aktivite ve Katılım: Bireyin ev içi ve ev dışı aktivite performansını ve sos-

yal aktivite düzeyini içerir.
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• Bağlamsal Faktörler: Hem bireysel hem de çevresel olmak üzere dört fak-
tör içerir:
1. Vücut İşlevleri (Body Functions)... b 
2. Vücut Yapıları (Body Structures)...s 
3. Aktivite ve Katılım (Activity and Participitation)...d 
4. Çevresel Faktörler (Environmental Factors)...e 

ICF; 493 vücut işlevleri kategorisi, 310 vücut yapıları kategorisi, 393 aktivite 
ve katılım kategorisi ve 258 çevresel faktörler kategorisi olmak üzere toplam 1454 
kategoriden oluşur. Bağlamsal faktörlerdeki alfabetik kodlama sonrasında sayısal 
kodlar yazılır. Sayısal kodlar bölüm numarası ile başlayıp (tek rakam), ardından 
ikinci seviye (iki rakam), her biri birer rakamdan oluşan üçüncü seviye ve dör-
düncü seviye ile sonlanır.

Ön ekler (b, s, d, e) + Sayısal Kodlar + ICF niteleyicileri
ICF, sağlık alanında farklı disiplinler ve farklı çalışma alanlarında ortak ve stan-

dart bir dil oluşturmak için tasarlanmış geniş kapsamlı bir çerçevedir. DSÖ bu çer-
çeveyi sağlık ve özür için tanımlama, ölçme ve politika oluşturma için kullanmayı 
önermektedir. Sağlık ve sağlıkla ilgili alanlarda kullanmak için özür ve sağlığın 
evrensel bir sınıflandırmasıdır. Özürlülüğü sosyal model temelinde tanımlar ve 
birey ile çevre etkileşimine vurgu yapar. Ayrıca bireyin katılım düzeyinin yaşam 
kalitesiyle ilişkili olduğunu kabul eder. Bu nedenle ICF basit bir sağlık sınıflan-
dırması gibi gözükebilir fakat birçok amaç için kullanılabilir. Bu amaçlardan en 
önemlisi karar verenler için politika üretme ve planlama aracı olmasıdır. (1,5,10)
ICF, DSÖ tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumları tanımlanması, fonksiyo-
nun sosyal, psikolojik ve biyolojik yönlerinin belirtilmesi için geliştirilmiştir. Bu 
model, ICF’nin kişisel ve çevresel faktörlerin dinamik bir şekilde bağlantılı olduğu 
interaktif etkileşimli bakış açısını destekler. ICF modeli, hayatın her alanında hem 
nörolojik hastalığı (NH) olan bireyin katılımını kolaylaştırma ve bireyi aktiviteye 
teşvik etme yönünde önemli bir öneme sahiptir. 2000’ li yılların başından beridir 
ICF konusundaki çalışmalar hız kazanmış, bu sistemin özellikle rehabilitasyon 
alanında kullanımı artmıştır. Son yıllarda değişik tanılar için ICF kısa setlerinin 
oluşturulması da önem kazanmış ve bu konunun yaygınlaşarak uluslararası bir 
boyun kazanmasına yol açmıştır (1,18-25).

Rehabilitasyon genel sağlık hizmetlerinin bir parçası olup; önleme, geliştir-
me, tedavi etme ve koruma aşamalarından oluşur (26,27) NH olan bireyin gün 
içinde çeşitli aktivitelere katılımı, gelişimleri açısından önemlidir. Aktivitelere 
katılımın bireylerin yaratıcılıklarını artırdığı, becerilerini geliştirdiği sosyal ha-
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yata entegre olmalarını sağlayan unsurlardan olduğu bilinmektedir. NH olan 
bireylerin hareket becerilerini artırmak, kendine bakım, okul ve boş zaman ak-
tivitelerinde bağımsızlık düzeylerini artırmak amacıyla uzun süre fizyoterapi 
ve iş-meşguliyet terapisi uygulanmaktadır. Doğumsal veya edinsel NH bireyin 
yaşamının her bölümünü etkileyen ömür boyu süren bir özür/engel nedeni ola-
bilmektedir. Bu tabloya eklenen ikincil problemler ve/veya deformiteler günlük 
yaşam aktivitelerinin temel deteminantları olan fonksiyonu, üretkenliği ve katı-
lımı olumsuz etkileyerek, bireyin bağımsızlılığını kısıtlar. Bu problemlerin çoğu 
yaşam boyu devam eder ve spastisite, kas zayıfığı, fiziksel fonksiyon yetersizlik-
leri, denge ve yürüyüş problemleri ile psikolojik ve sosyal katılımla ilgili ciddi 
sorunlara yol açar. NH olan bireyde görülen motor ve duyu sistemlerine ait ye-
tersizlikler sıklıkla bilişsel, davranışsal, duyusal, iletişim ve algı bozukluklarıyla 
birlikte seyreder. NH bireyin sağlığını her açıdan olumsuz etkileyen yaşam boyu 
devam eden bir süreçtir. NH olan bireyler sağlık ve eğitim hizmetleri alabilmek-
tedir. Onların fiziksel ve emosyonel fonksiyonlarını, yaşam kalitelerini ve sosyal 
katılım düzeylerini iyileştirmek için NH nedeniyle yaşadıkları kısıtlılıkları çok 
iyi tanımlamak gerekir (28-30).

Başağrısı yaygın bir hastalık durumudur ve çoğu durumda yaşam boyu süren ve 
kişisel ıstırap, engellilik ve yaşam kalitesinin bozulması gibi sorunlara yol açmakta-
dır. DSÖ de başağrısı bozukluklarını yüksek öncelikli bir halk sağlığı sorunu olarak 
kabul eder. Başağrısının halk sağlığı üzerindeki etkisini çok boyutlu perspektifinden 
değerlendirmek doğru olur. ICF bunu yapmanın bir yolunu sunar (31).

ICF, sağlık ve engelliliği ölçmek için bir sınıflandırma standardı ve çerçevesi-
dir. Sağlık hizmetlerinin sonuçlarıyla ilgili uluslararası kaygının, günlük yaşamda 
bütün insan düzeyinde işlevsellik ve engelliliğin dikkate alınmasına doğru kay-
masını kabul eder. Evrensel olarak uygulanabilir sınıflandırma ihtiyacını karşılar 
ve hem aktivite seviyeleri hem de bireyin sosyal hayatın temel alanları ve rollerine 
katılımının genel seviyeleri için birçok spesifik değerlendirme aracıyla ilişkilen-
dirilebilir. Özellikle ölüm oranı düşük ancak engelliliği yüksek sağlık koşullarına 
uygun önlemleri uygulamaya çalışanlar için önemli bir araç olarak kullanılmakta-
dır. Uluslararası alanda tanınan bir araç ve sağlık ve sağlıkla ilgili alanları tanım-
lamak için ortak bir dil olarak ICF, başağrısı alanındaki araştırmacılara yardımcı 
olacak bir araç olabilir. Başağrısı bozuklukları ile ilgili olarak ICF sınıflandırması 
şunları yapabilir:
· araştırma, klinik çalışma ve sosyal politika için ortak bir çerçeve sağlar,
· sağlık, sosyal hizmetler ve ilgili müdahalelere olan ihtiyacı daha iyi tanımlar,
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· insanın fiziksel, zihinsel, sosyal, ekonomik ve seviyelerini iyileştirecek çevresel 
müdahaleler sağlar,

· sağlık ve ilgili hizmetlerle alakalı uygun maliyetli tedarik ve yönetimi sağlar,
· bedensel, kişisel ve sosyal işlevsellik açısından sağlık sonuçlarını daha iyi ta-

nımlar,
· başağrısı çekenlerin çevresel engellerini veya kolaylaştırıcı faktörleri belirler.

ICF bir sınıflandırmadır ancak aynı zamanda sağlık ve sağlıkla ilgili alanları 
tanımlamak için ortak bir dildir: özellikleri nedeniyle kavramları düzene sokmak 
için bir araç olarak düşünülebilir. ICF, kullanıcıların bir hastalığın ciddiyetini 
derecelendirmesine izin vermez, ancak kişilerin yaşamlarında hangi unsurların 
daha sorunlu olduğunu tanımlama, bunları yetersizlikler, aktivite kısıtlamaları ve 
katılım kısıtlamaları olarak tanımlama olanağı verir (31).

Biyo-psiko-sosyal model (BPSM) ile kronik başağrısının tedavi yaklaşımı
Başağrıları yaşla birlikte değişir. Yaş ile birlikte başağrısı özellikleri daha az ti-
pik hale gelir. Örneğin, yaşlılarda olası migren teşhisi migrenden daha yaygındır. 
İkincil başağrılarının sıklığı artar ve buna bağlı boyun ağrısı sık görülür (32). Yaş-
la birlikte başağrısının doğasında meydana gelen değişiklikler tedavi seçiminde 
önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, başağrısı sıklığında ve 
başağrısı yoğunluğunda bir azalma olduğu için, tetik noktalı kuru iğnelemenin 
gerilim tipi başağrısı tedavisinde yararlı olabileceğini göstermiştir (33,34). Bo-
yun ağrısı ve servikal muskulo-skeletal disfonksiyon ile ilişkili olması koşuluyla, 
başağrısı sınıflandırmasından bağımsız olarak tekrarlayan başağrısı olan yaşlılar 
için servikal mobilizasyon ve terapötik egzersizden oluşan bir fizyoterapi prog-
ramının etkinliğini belirlemek için yapılan çalışmada, düşük hızlı servikal mo-
bilizasyon ve terapötik egzersiz programının, başağrısı sınıflandırmasından ba-
ğımsız olarak boyun ağrısı ve servikal muskulo-skeletal disfonksiyon ile ilişkili 
olduğunda tekrarlayan başağrısı olan yaşlılar için etkili bulunmuştur (35). Küme 
tipi başağrısı, birincil başağrısının en fazla özürlülük gösteren tipidir ve Uluslara-
rası Başağrısı Bozuklukları Sınıflandırması tarafından trigeminal-otonom başağ-
rısı alt tipi olarak tanımlanmıştır. Otonom başağrısı ile ilişkili yüksek yoğunluklu 
ve kısa süreli tek taraflı ağrı ataklarının başlangıcı ile karakterizedir (36). Manu-
el terapi ve egzersize dayalı bir fizyoterapi programı, nörologlar ve diğer sağlık 
hizmetleri profesyonelleri ile disiplinler arası çalışmayı içeren kısa vadede küme 
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tipi başağrısı ataklarının sıklığını azaltmak ve hastaların fiziksel ve psikolojik de-
ğişkenliklerini iyileştirmek için etkili ve güvenli bir tamamlayıcı tedavi yöntemi 
olduğu kanıtlanmıştır (37). Epizodik gerilim tipi başağrıları için akupunktur ve 
germe ile akupunktur, germe ve geleneksel fizyoterapi etkinlik açısından farklılık 
göstermemektedir. Bahsi geçen tüm tedavi yöntemleri gerilim tipi başağrısı olan 
hastalarda olumlu etkiler gösterir (38). Klinik olarak, fizyoterapinin akupunktur 
ve germe ile kombinasyonu veya akupunktur ve tek başına germe, hem ağrının 
fiziksel ve duygusal bileşenlerinin iyileştirilmesi hem de ağrısı olan kişinin psi-
kolojik durumunun iyileştirilmesi için önerilir (38). Akupunktur tedavisine ekle-
nen miyofasyal gevşetme teknikleri uzun vadede ağrı tedavisinde hastalara yarar 
sağlar (39). Klinik açıdan, analjezik etkiyi daha da iyileştirmek için miyofasyal 
gevşetme teknikleri/diatermi ile akupunktur ve germe kombinasyonunun kulla-
nılması önerilir. Başağrısına biopsikososyal açıdan yaklaşmak tanı koyma ve kli-
nik karar verme açısından klinisyenlere yarar sağlayan önde gelen yaklaşımlardan 
biridir ve başağrısı tedavisine uyumu en üst düzeye çıkarmak için önemlidir.

SONUÇ
Kronik başağrısı özürlülüğe yol açan önemli bir sağlık sorunudur. Kronik başağ-
rısının yönetiminde BPSM prensiplerine uygun çalışan interdisipliner bir ekibe 
ihtiyaç vardır. Kronik başağrısı nedeniyle kişinin olumsuz etkilenmiş biyolojik, 
psikolojik ve sosyal fonksiyonlarının ICF tabanli holistik bir bakış açısı ile kişinin 
değerlendirilip özgün tedavi müdahelelerinin planlanması ve yürütülmesi gere-
kir. Fizyoterapistler bu prensipler ışığında çalışarak bireye kronik başağrısını nasıl 
yöneteceği konusunda yardımcı olabilirler.

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Kronik başağrı kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını olumsuz etkiler.
· Değerlendirme ve tedavi stratejileri biyo-psiko-sosyal modele uygun olmalı.
· Kronik ağrı yönetimi ekip çalışması gerektirir.
· Fizyoterapist kronik başağrılı birey için dereceli egzersiz programı planlamalı.
· Kronik başağrılı birey ağrıyla yaşama ve baş etme stratejileri açısından eğitilmeli.
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GIRIŞ
Başağrısı 21. yy’da nörologlar tarafından ağrıya, günlük yaşam aktivitelerinde en-
gelliliğe, iş hayatında kısıtlılığa, emosyonel problemlere, yaşam kalitesinde azal-
maya neden olan ve tedavisi için yüksek maliyet gerektiren, en çok gözlemlenen 
bir medikal problem olarak tanımlanmaktadır (1). Başağrıları temelde birincil 
baş ağrıları ve ikincil başağrıları olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. 
Klinik pratikte en çok karşılaşılan sıraya göre gerilim- tipi başağrısı ve migren 
birincil başağrısı, servikojenik başağrısı ise ikincil başağrıları alt grubunda yer al-
maktadır. Gerilim-tipi başağrısı yetişkin nüfusun %30-40’ını, migren %10-15’ini 
ve servikojenik başağrısı %2,5-4’ünü etkilemektedir (1-4).

Migren yaygın görülen, genetik geçişli, tek tarafl ı ve zonklayıcı başağrısı ile 
karakterize, bulantı kusma gibi farklı belirtilerin eşlik edebildiği primer, epizodik 
bir başağrısıdır. Gerilim- tipi başağrısı migren tipi ağrıya göre ağrı şiddeti daha 
düşük fakat daha uzun sürelidir. Stres, kaygı, depresyon, yorgunluk gibi etkenlerle 
baş ve boyun bölgesindeki kas yapılarındaki gerginlikler nedeni ile olur ve bu da 
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başın etrafında alından geçen bir çember şeklinde ağrıya sebep olur. Servikojenik 
başağrısı; boyundan ya da oksipital bölgeden başlayan kronik bir ağrıdır. Bu ağrı 
tipi, başın tek tarafında olan ve yön değiştirmeyen servikal kemik ve/veya yumu-
şak doku problemleriyle ilişkilidir (1-3).

Başağrılı hastaların tedavisinde altta yatan patofizyolojinin kesin olarak anla-
şılamaması sonucu klinik etkinliği net olarak ortaya koyulamayan çok çeşitli te-
daviler uygulanmaktadır. Klinisyenlerin karşılaştığı en önemli zorluklardan birisi 
uygun tedavi şeklinin oluşturulmasıdır. Klinik ve bilimsel kanıtlara göre başağrısı 
olan hastalarda uygun ve etkin bir tedavi şeklinin belirlenmesi için tedavi mul-
tidisipliner olmalıdır. Başağrılı hastaların tedavisini farmakolojik tedavi (akut / 
abortif ve önleyici ilaçlar), fizyoterapi-rehabilitasyon ve davranışsal tedavi olmak 
üzere ayırmak mümkündür (5,6).

Migren, gerilim-tipi ve servikojenik başağrısı gibi farklı başağrılı durumlarda 
fizyoterapinin etkinliği de farklıdır. Migrenin patogenezi, subkortikal yapıların 
özellikle trigemino-vasküler yapıların aktivasyonudur ve bu nedenle fizyoterapi 
uygulamaları tartışmalıdır. Gerilim-tipi başağrısı ise daha çok kas-iskelet sistemi 
bozuklukları ile ilişkilidir. Servikojenik başağrısı da intervertebral disfonksiyon, 
nosiseptif ağrı (kas-iskelet yapıları), nöropatik ağrı (duyu sinirleri ve servikal kök-
ler) ve yansıyan ağrılardır (7-9).

Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinden; buz uygulamaları, elektroterapi 
ajanları, manuel terapi yöntemleri, egzersiz uygulamaları, yoga, Tai-chi, relaksas-
yon egzersizleri, masaj, kinezyolojik bantlama, kuru iğneleme en çok tercih edilen 
yöntemlerdendir (1-9).

Bu bölümde başağrısının tedavisinde multidisipliner tedavi yaklaşımı ve eki-
bin görevleri ve fizyoterapi rehabilitasyonda tedavi yöntemlerinin etkinlikleri ka-
nıta dayalı olarak incelenmiştir.

Başağrısı tedavisinde ekip anlayışı 
Başağrılı hastanın tedavisinde kabul gören tedavi şekli multidisipliner yaklaşımlar-
dır. Doktorlar, fizyoterapistler, psikologlar ve başağrısı tedavisinde görev alan hem-
şireler tarafından uygulanan çeşitli tedavi stratejileri ve farklı tedavi kombinasyon-
ları oluşturularak uygulanan tedavilerin etkinliği konusunda bilimsel araştırmalar 
devam etmektedir. Bu nedenle başağrısı merkezleri ve hastanın tedavisi ile ilgilenen 
sağlık ekiplerinin bilgi alışverişi yapabilmek, bilimsel bir ortamda başağrısının teda-
visini yönetebilmek için yoğun bir iş birliği içinde olması gereklidir. Multidisipliner 
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yaklaşımlı ve etkili bir başağrısı tedavisi ile ağrının şiddeti, sıklığı, sağlık sisteminde 
oluşan hastalık yükü ve ayrıca hastanın aşırı dozda ilaç kullanımı azaltabilir. Böylece 
baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinde artış sağlanabilir (10).

Başağrılı hastanın tedavisinde hastanın eğitimi için başağrısı okullarının ku-
rulması, fizyoterapi tedavi modalitelerinin uygulanması, bilişsel ve davranışsal 
tedavi stratejilerinin uygulanması açısından fizyoterapi önemli bir değere sahiptir 
(1,2,9,10). Başağrısı ve tedavisi hakkındaki bilgileri genellikle yetersiz olan has-
taların başağrısı okullarında eğitimi sayesinde; hastalık hakkında yanlış hastalık 
anlayışı, yetersiz tedavi anlayışı, hastalığın kronikleşmesi ve aşırı ilaç kullanımı 
önlenmektedir. Çoğu zaman ciddi şekilde etkilenen hastalara bu bilgilendirmeyi 
sağlamak, yeterli ve etkili tedavi olanaklarını sunabilmek sınırlı kalmaktadır (11).

“European Headache Federation” bildirisine göre başağrılı hastanın tedavisi üç 
seviyeli bir sistemde organize edilmelidir.

· Birinci seviye; birinci basamakta başağrısı tedavisi 
· İkinci seviye; nörologlar ve başağrısı kliniklerinde tedavi
· Üçüncü seviye; akademik başağrısı merkezlerinde başağrısı uzmanları ile 

multidisipliner tedavi stratejileri ve sürekli bilimsel faaliyetlerin gözden ge-
çirilmesi ve tedavinin uygulanmasıdır (11). 

Temel yaklaşım multidisipliner olmalıdır (12,13). Multidisipliner tedavi yak-
laşımlı ilk toplantı 2010 yılında Fransa’da “The European Headache and Migraine 
Trust International Congress” kongresinde gerçekleştirilmiştir (http://www.l-t-b.
org) (10,14). Bu toplantıda Multidisipliner tedavi yaklaşımı önerilen hasta grup-
ları aşağıda gösterilmiştir (14).

Multidisipliner tedavi yaklaşımı önerilen hasta grupları 
·	 Her tür başağrısı
·	 Kronik migren
·	 Kronik küme başağrısı
·	 Tanısal belirsizlikle devam eden başağrısıları vakaları
·	 Tanısı konulmuş ikincil başağrıları
·	 Aşırı ilaç kullanımı ve bağımlılığı nedeniyle kişilik değişikliğinin eşlik ettiği 

başağrısı
·	 İlaç kullanımının azaltıldığı ve azaltma girişimlerinin başarısız olduğu durumlar
·	 Ciddi fiziksel ve / veya psikolojik komorbiditeleri olan başağrıları
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Multidisipliner tedavinin temel amaçları
·	 Tedavi ekibi arasında koordinasyonu sağlamak
·	 Hastaları bilgilendirmek ve eğitmek
·	 Hasta için en uygun tedavi yöntemini belirlemek
·	 Başağrısıyla kendi kendine başa çıkma yollarını hastaya öğretmek
·	 Başağrısı sıklığını ve şiddetini azaltmak
·	 Başağrısına sebep olan kas iskelet sistemine ait problemlerin tedavi edilmesi
·	 Yaşam kalitesini arttırmak
·	 Ev ve iş ortamında ergonomik düzenlemeler yapmak
·	 Tedavi maliyetini düşürmek

Multidisipliner tedavi hasta merkezli olup, ekip nörologlar, fizyoterapistler, 
iş-meşguliyet terapistleri, spor terapistleri, davranışsal ve klinik psikologlar, di-
yetisyenler, diş hekimleri, başağrısı hemşireleri ve danışmanlardan oluşmaktadır 
(Şekil 1) (10,14).

Şekil 1. Multidisipliner tedavi ekibi (10) (Gaul et al. adapte edilmiştir) 

 

 

 

Fizyoterapist 

Fizyoterapistler kas iskelet sisteminde pato-fizyolojik mekanizmada meydana gelen 

değişikliklerle ilişkili olarak oluşan başağrılı hastaların tedavisinde etkin ve önemli bir göreve 

sahiptirler. Literatür incelendiğinde fizyoterapi uygulamalarının daha çoğunlukta migren, 

gerilim-tipi başağrısı ve servikojenik başağrılı hastalarda ve temporo-mandibular eklem 

disfonksiyonu nedeniyle oluşan başağrılarında yoğunlaştığı görülmüştür.  Bu uygulamaların 

birçoğunda fizyoterapistler özellikle baş, servikal bölge, üst sırt ve üst ekstremiteye 

odaklanmaktadırlar (1-9). Boyun ağrısı migren, gerilim-tipi ve servikojenik başağrısında en 

önemli belirgin semptomlardan birisidir. Tedavi bölgelerinde ise yumuşak doku, kemik doku, 

eklemler, periferik sinirler, postüral yapılar, ağrıya hassas olan miyofasiyal tetik noktalar ve 

mekaniksel anormallikler incelenerek tedavi edilmektedir (13). 

Fizyoterapist, hastanın kendisinin yapabileceği aktif fizyoterapi uygulamaları 

konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamaların öğretilmesi, kişiye özel tedavi protokolünün 
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Nörolog
Başağrısı olan hastaya doğru teşhisin koyulması, tedavi planının oluşturulması, 
medikal tedavinin planlanması, diğer ekip üyeleri ile iş birliği içinde olmak, has-
tayı tanı ve tedavi planı hakkında bilgilendirmek, hastayı ağrıyı tetikleyen ve ha-
fifleten faktörler hakkında bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası yönergelere göre 
bireysel tedavinin ve profilaktik tedavinin uygulanmasından sorumludur. Özel-
likle başağrısı merkezlerinde görev alan nörologlar, ekip arkadaşları ile hastanın 
tedavisi için bilgi materyali paylaşmakta, görüş-fikir paylaşımı yapmakta ve ekip 
ile beraber hastanın tedavisini planlamaktadır (7,10,13).

Fizyoterapist
Fizyoterapistler kas iskelet sisteminde pato-fizyolojik mekanizmada meydana 
gelen değişikliklerle ilişkili olarak oluşan başağrılı hastaların tedavisinde etkin 
ve önemli bir göreve sahiptirler. Literatür incelendiğinde fizyoterapi uygulama-
larının daha çoğunlukta migren, gerilim-tipi başağrısı ve servikojenik başağrılı 
hastalarda ve temporo-mandibular eklem disfonksiyonu nedeniyle oluşan başağ-
rılarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu uygulamaların birçoğunda fizyoterapistler 
özellikle baş, servikal bölge, üst sırt ve üst ekstremiteye odaklanmaktadırlar (1-9). 
Boyun ağrısı migren, gerilim-tipi ve servikojenik başağrısında en önemli belir-
gin semptomlardan birisidir. Tedavi bölgelerinde ise yumuşak doku, kemik doku, 
eklemler, periferik sinirler, postüral yapılar, ağrıya hassas olan miyofasiyal tetik 
noktalar ve mekaniksel anormallikler incelenerek tedavi edilmektedir (13).

Fizyoterapist, hastanın kendisinin yapabileceği aktif fizyoterapi uygulamaları 
konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamaların öğretilmesi, kişiye özel tedavi pro-
tokolünün oluşturulması, stres ve ağrıyı tetikleyici faktörlerin belirlenerek uygun 
günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, kişinin çalışma ortamında ergono-
mik ayarlamaların yapılmasında etkin rol oynar. Bu nedenle, ağrının kronikleş-
mesinin önlenmesi ve yaşam tarzının değiştirilmesi gibi çok farklı tedavi yakla-
şımlarını uygulamaktadır (10-14).

Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinden; buz uygulamaları, elektroterapi 
ajanları, biofeedback uygulamaları, manuel terapi yöntemleri, egzersiz uygula-
maları, yoga, tai-chi, relaksasyon egzersizleri, masaj, kinezyolojik bantlama, kuru 
iğneleme en çok tercih edilen yöntemlerdendir (1-9). Klinik pratikte fizyoterapi 
uygulamaları, tedavi hedefleri ve etkinliği konusunda çok fazla çalışmalar bulun-
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maktadır (1-19). Bu bağlamda kullanılan fizyoterapi yöntemlerinin temel tedavi 
hedefleri aşağıda sıralanmıştır (19).

Başağrısında kullanılan fizyoterapi yöntemlerinin tedavi amaçları 
· Kas kuvvet ve enduransını arttırmak (servikal bölge, serviko-skapular bölge, 

skapulo-torasik bölge, abdominal kaslar)
· Kas kısalıklarını gidermek, gerginlikleri azaltmak ve esnekliği arttırmak
· Kardiyovasküler aerobik kapasiteyi arttırmak
· Servikal omurga hareketliliğini arttırmak
· Torasik bölge hareketliliğini arttırmak
· Postüral deformiteleri tedavi etmek
· Temporo-mandibular eklem disfonksiyonunu gidermek
· Aktif tetik noktalarını azaltmak
· Düzgün duruş ve vücut mekaniğini kendi kendine düzeltme eğitimi
· Ergonomik düzenlemelerin yapılması
· Postüral farkındalık oluşturmak
· Hasta eğitimi 
· Başağrısını azalmak için tedavi strateji geliştirme
· Uyku pozisyonunun düzenlenmesi

Psikiyatrist 
Hastalarda endişe, kaygı, korku, panik ve tetikleyici faktörler olabilir. Öncelikli 
olarak hastalara bilişsel ve davranışsal terapiler açısından grup tedavisi öneril-
mektedir. Bireysel rehberlik ve terapi ise bu hastaların küçük bir kısmına öne-
rilmektedir. Başağrılı hastaların başağrı merkezlerinde psikiyatrist ile görüşmesi 
önemlidir. Migrenli hastaların %78’inde, gerilim-tipi başağrılı hastaların %72’sin-
de ve aşırı doz ilaç kullanımı olan hastaların %68’inde psikiyatrik problemlere 
rastlanmaktadır (10,13). 

Psikiyatrik problemleri başağrısı dışında stres, kişilik faktörleri, tetikleyici un-
surlar ve yaşam tarzı gibi birçok faktör etkilemektedir. Başağrılı hastalarda psi-
kolojik faktörlerin ve yaşam kalitesinin bir psikiyatrist tarafından incelenmesi 
hastanın değerlendirilmesi ve tedavi planının oluşturulması açısından önemlidir. 
Hastalarda atak sıklığı, obezite, aşırı ilaç kullanımı, stresli yaşam gibi durumlar 
psikiyatristler tarafından tedavi edilebilir (20).
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Başağrısının kronikleşmesi de psikiyatrik problemlerin oluşmasını tetikle-
mektedir. Psikolojik stres, anksiyete ve depresyon gerilim- tipi başağrısının temel 
nedenlerinden birisidir. Hastaların ilaç kullanımı, uyku düzeni, yaşam tarzı de-
ğişiklikleri hastalığı konusundaki kendi kendini yönetim eğitimi psikiyatristler 
tarafından yapılmaktadır. 

Psikiyatri eğitimi ile yaşam stilinde değişiklik yapan migrenli hastalarda %42 
oranında migren atağında azalmalar kaydedilmiş ve hastalarda özgüven oluşmuş-
tur. Başağrılarının daha iyi kontrol altına alınabilmesi için önemli olan nokta has-
taların aktif katılımının olduğu tedavi yaklaşımıdır (14, 21-23).

Başağrısı hemşiresi
Son yıllarda tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi, hastalara danışmanlık hizmetleri-
nin devamını sağlamak ve nörolog ile olan iş birliğini sağlamak açısından hem-
şirelerin başağrısı kliniklerinde görev alması uluslararası bir strateji olmaya baş-
lamıştır. Özellikle Avrupa ülkelerinde başağrısı merkezlerinde çalışan özelleşmiş 
hemşirelerin sayısı artmaktadır. Hastanın tanısı koyulur koyulmaz hemşireler gö-
zetiminde bakım ve tıbbi danışmanlığın yapılması hastalar açısından önemlidir.

Aşırı dozda ilaç kullanımı olan hastalarda başağrısı hemşiresi;
· Bireysel detoksifikasyonun sağlanması
· Hastanın ayaktan tedavisi
· Hastanın eğitimi
· Yatan hasta tedavisi
· Tıbbi olarak hekime yardımcı olmak ana görevidir.

Aşırı dozda ilaç kullanan hastalarda başağrısı ilacı birden kesilir ve bu zorlu 
dönemi hastalar hemşirelerin desteği ile atlatmaktadır (15,16,18,25). 

Başağrısı konusunda uzman olan hemşirenin görevleri; toplantılara katılarak 
bilgi alışverişi yapmak, klinik araştırmalara dayanarak hasta bakımı düzenlemek, 
hekim tarafından yapılan ilaç değişikliklerini planlamak ve uygulama şeklini has-
taya anlatmak, hastadaki ilerlemeleri izlemek, tıbbi ve klinik konsültasyonları ta-
kip etmek, yatan hastada epizotlarının takibi, ilaç etkinliğinin izlenmesini, hasta 
tarafından ilaçların tolere edilebilirliğini, tedavi prosedürleri değişen hastaları 
desteklemek, hastanın tedavi ile ilgili sorularını yanıtlamak ve yaşam tarzı deği-
şiklikleri ile ilgili sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak olarak sıralanmakta-
dır (18,25).
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Diyetisyen 
Başağrılı hastalarda ayrıntılı bir diyet programına ihtiyaç yoktur. Ancak, bazı belirli 
yiyecekler başağrısı için önleyici, arttırıcı veya atakları tetikleyici olabilir. Vitamin-
ler, iyonlar, proteinler, karbonhidratlar ve yağlar gibi gıdaların temel bileşenlerinin 
miktarlarının düzenlenmesi önemli olabilir. Yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan 
bazı etken maddeler başağrısını tetikleyebilir. Bu maddeler iyon kanalları, resep-
törler, sempatik sinir sistemini etkileyerek nitrik oksit salınımını arttırır ve serebral 
glikoz metabolizmasındaki değişikliklere neden olur, inflamasyon ve vazodilatas-
yon sağlayarak bu mekanizmalar yoluyla başağrısını hızlandırır (26).

Hastaların özellikle altta yatan obezite, nöbet, gastro-intestinal sistem bozuk-
lukları, depresyon ve anksiyete ve gıda intoleransı gibi komorbiditeleri varsa diyet 
önerileri önemlidir. Başağrılı hastalarda genel olarak obez kişilerde kilo verme 
diyetleri, ketojenik ve düşük kalorili diyetler, omega-6’yı azaltmak ve omega-3 yağ 
asidi alımını artırmak şeklinde diyet önerileri diyetisyenler tarafından önerilmek-
te ve reçete edilmektedir (26,27).

Başağrısı okulu
Başağrısı okulunun temel amacı, hastayı başağrısı konusunda kendi kendilerinin 
uzmanı yapmaktır. Bu okulda hastalar multidisipliner ekip üyeleri tarafından ba-
şağrısı hakkında klinik bilgiler, risk faktörleri ve mekanizmaları, tedavi stratejile-
ri, atak tedavisi, profilaktik tedavi, aşırı dozda ilaç kullanımı, egzersizler, gevşeme 
eğitimi hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir. Bu bilgiler ile hastanın 
aydınlatılması ağrının kronikleşmesini engellediği gibi olası risk faktörlerini de 
azaltmaktadır (10).

Okul; uzman hekim tarafından tanısı konulan ve başağrısı okuluna yönlen-
dirilen hastalar uzman hemşirelerin önderliğinde 6-8 hastanın katıldığı ayaktan 
tedavi sınıfı olarak düzenlenir. Hastayı destekleme ve rehberlik etme en önemli 
hedeftir ve eğitim 3 ile 6 ay kadar devam etmektedir. Araştırmaya göre; günde 6 
saat, haftada 2 defa ve toplam 8 haftalık bir eğitim uygulanmıştır. Eğitimde grup 
tedavisi, bilişsel-davranışçı yaklaşım gibi stres yönetimi haftada 1 defa ve 2 saat, 
progresif gevşeme eğitimi haftada 2 defa ve 1 saat, egzersiz seansları (aerobik eg-
zersiz, esneme ve hafif ağırlık eğitimi) haftada 2 defa ve 2 saat, eğitim (başağrı-
sı patofizyolojisi, kanıta dayalı başağrısı tedavisi, değerlendirme ve tetikleyiciler 
hakkında bilgilendirme) haftada bir 1 defa ve 1 saat olarak oluşturulmuştur. Bi-
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reysel tedaviler ise 2 haftada bir psikolojik destek için bire bir görüşme, biyofeed-
back tedavisi (vasküler, termal veya kas biyofeedback) ve her 2 haftada bir nörolog 
tarafından yapılan bir değerlendirme ile farmakolojik tedavinin gözden geçiril-
mesi ve yeni tedavinin oluşturulması şeklindedir (16).

Kurs sırasında hastalar hemşirelerin, psikologların ve fizyoterapistlerin verdi-
ği dersleri dinler, deneyimlerini paylaşarak grup birlikteliği oluşturulur. Hastalar 
ağrının tekrarlaması ve aşırı doz ilaç kullanımının nasıl önleneceği konusunda 
eğitilir (10,13,14).

Okulda yakın olarak takip edilen hastaların başağrısı okul kavramı ile mo-
tivasyonu artar, hasta memnuniyeti artar. Böylece yaşam kalitesi artarak tedavi 
maliyeti de düşmektedir. 2010 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre Danimarka 
2 yıl boyunca takip edilen 1907 hastanın 67’si başağrısı okuluna devam etmiştir ve 
tedavi sonunda başağrısı sıklığı ayda 20 günden 11 güne düşmüş, küme başağrısı 
ile takip edilen 49 hastanın 31’inde hiç başağrısının olmadığı raporlanmıştır (13). 
Beş yüz beş hastanın 336’sı başağrısı okulunda takip edilmiş ve epizodik ve kronik 
gerilim-tipi başağrısı, migren, küme ve diğer başağrılarında aşırı ilaç kullanımı, 
başağrısı sıklığında ve şiddetinde azalmalar kaydedilmiştir (15).

Dünyada başağrısı okullarının Amerika, Kanada, Danimarka, Almanya gibi 
ülkelerde varlığı bilinmektedir. Başağrısı merkezi, karmaşık başağrısı bozuklukla-
rı olan hastaların tedavisinde daha etkin olarak önerilmektedir (10,13,14,27-29).

Başağrısı tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi kazanımları
Başağrısının tedavisinde kullanılan fizyoterapi yöntemleri ileriki bölümlerde ay-
rıntılı olarak anlatılacaktır. Ancak bu kısımda fizyoterapi yöntemleri kanıta dayalı 
olarak, kanıt düzeyi yüksek olan çalışmalarla fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi 
kazanımları incelenecektir.

Araştırmaların kanıt düzeyi en üst düzeyden aşağıya doğru sıralandığında; 
meta analizler ve sistematik derlemeler ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra 
RKÇ, kohort çalışmalar, olgu kontrol çalışmaları, klinik görüş ve hayvan verileri 
olarak kanıt düzeyi en düşük araştırmalara doğru sıralanmaktadır (Şekil 2).
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Fizyoterapi uygulamaları açısından PEDro veri tabanı kullanılmaktadır. PED-
ro’ya göre kanıt düzeyini belirlemede kullanılan skorlar aşağıda gösterilmiştir. 
PEDro kalite puanlaması 0-10 arasında olup, 7 ve üzeri skor yüksek kanıt düzeyi, 
5-6 skor orta düzeyde kanıt ve 4 ve altı skor ise zayıf düzey kanıt değerini göster-
mektedir (30). 

Kanıt değeri en güçlü 

Kanıt değeri en zayıf 

1. Meta analizler 
2. Randomize kontrollü çalışmalar
3. Kohort çalışma
4. Olgu- kontrol çalışması 
5. Olgu raporu
6. Klinik görüş
7. Hayvan verileri ve in-vitro çalışma

Biyofeedback
Biyofeedback, bireyin fizyolojik tepkilerini aktif olarak kontrol etmeyi ve kendi 
kendini düzenlemeyi öğrenmesine olanak tanıyan terapötik bir tekniktir. Biyo-
feedback yöntemi ile kişi fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmek amacıyla fiz-
yolojik ve psikolojik süreçlerini birbiriyle birleştirmek için eğitilir. Hastalar ağrı 
yönetimini öğrenmede aktif bir rol alırlar.

PEDro Skor Maddeleri 
1. Denekler rastgele gruplara ayrılır. 
2. Gruplara ayırma gizli yapılır. 
3. Gruplar başlangıçta en önemli parametreler açısından benzerdir.
4. Tüm denekler çalışmaya körlenmiştir.
5. Tüm uygulayıcılar çalışmaya körlenmiştir.
6. En az bir anahtar sonuç ölçümü yapan tüm değerlendiriciler körlenmiştir.
7. Başlangıçta gruplara ayrılan deneklerin %85’den fazlasına en az bir anahtar sonuç 

ölçümü yapılmıştır. 
8. Tedavi edilen ve kontrol grubu olarak ayrılan tüm deneklerin sonuç ölçümleri alınmıştır 

veya en az bir sonuç ölçümünden alınan veriler analiz edilmiştir.
9. En az bir sonuç ölçümü için gruplar arasındaki istatistiki karşılaştırmaların sonuçları 

raporlanmıştır.
10. En az bir sonuç ölçümü için temel ölçümler veya ölçümlerdeki değişikliklerle ilgili 

açısından bilgi sağlar
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Bir derlemede gerilim-tipi başağrısı ve migrende biyofeedback uygulamasının 
uzun vadede ilaç kullanımı, ağrı sıklığı ve başağrısı ile ilgili diğer semptomlarda 
önemli düzeyde azalma sağladığı ifade edilmiştir (31).

Migrenli hastalarda biyofeedback uygulamasının etkinliğini inceleyen meta 
analizde 55 adet RKÇ incelenmiştir. Meta analizde deri sıcaklığını algılayan tem-
peratür biyofeedback, kan basıncını algılayan kan basınç biyofeedback ve elekt-
romyografik biyofeedback, değerlendirilmiştir. 2229 migrenli hastanın; 1780’i 
biyofeedback eğitimi ve 511’i kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Değerlen-
dirme kriterleri olarak ağrının şiddeti, frekansı, süresi, başağrısı indeksi ve ağrıyla 
ilişkili psikolojik faktörler incelenmiştir. Hastaların takip süresi 6 ile 12 hafta ara-
sında değişmektedir. Sonuç olarak; migrenli hastaların tedavisinde biyofeedback 
uygulaması kanıt değeri yüksek bir uygulamadır. Tedavinin etkinliği bir yıl gibi 
uzun bir dönemde devam etmiştir. Biyofeedback eğitimi gevşeme eğitimi ve far-
makolojik tedaviye göre daha üstün bir kanıt düzeyine sahiptir (32,33).

Nicholson ve ark. biyofeedback uygulamasının migren ve gerilim-tipi başağrı-
sında etkili olduğunu hastaların başağrısı semptomlarında %50’den fazla bir azal-
manın olduğunu, ayrıca depresyon, anksiyete, kişinin başağrısını yönetme bece-
risinde önemli gelişmeler, ilaç kullanımında azalmalar olduğunu ve sonuç olarak 
biyofeedback uygulamasının başağrısını önlemek için en yüksek düzeyde kanıta 
sahip olduğunu ifade etmiştir (7) 

Gevşeme eğitimi 
1926 yılında Alman bir psikiyatrist tarafından keşfedilmiştir. Vücut kaslarını gev-
şeterek yüksek sempatik uyarıyı düşük parasempatik uyarı yanıtına dönüştürmek 
için kullanan bir terapötik yöntemdir. Öncelikle vücut kaslarının kontrolünden 
başlayarak dolaşım sistemi, kalp, solunum ve abdomendeki organların kontrolü-
ne kadar uzanan kendi kendine eğitim ile kontrol etmeyi ve gevşemeyi öğretmeyi 
sağlar. Başağrısı tedavisinde gevşeme teknikleri arasında en yaygın olarak kullanı-
lan otojenik gevşeme eğitimi ve progresif gevşeme eğitimidir (31).

Seo ve ark. yaptığı sistematik derlemede 1926- 2016 yılları arasında yaptıkları 
literatür taraması sonrasında 262 makaleden sadece 5 tanesi RKÇ kriterlere uydu-
ğu için bu derlemeye dahil edilmiştir. Bu çalışmalardan ikisi sadece 8 hafta otoje-
nik gevşeme eğitimini kullanırken diğer üç çalışmada biyofeedback uygulamasına 
ilave olarak 6 hafta otojenik gevşeme eğitimi uygulanmıştır. Sonuç olarak sadece 
otojenik gevşeme eğitimi uygulanan ve biyofeedback uygulamasına ilave olarak 
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otojenik gevşeme eğitimi uygulanan gruplarda kontrol gruplarına göre karşılaş-
tırıldığında başağrısı semptomlarında başlangıca göre daha büyük bir azalma ol-
duğu bildirilmiştir (34).

Verhagen ve ark. derlemesine 44 RKÇ dahil edilmiştir. Derlemede 6 çalışma 
gevşeme eğitimi, 8 çalışma gevşeme ile plasebo, 11 çalışma biofeedback-plasebo, 
4 çalışma gevşeme-diğer uygulamalar, 7 çalışmada biyofeedback ile ve gevşeme 
eğitimi grubu, 3 çalışmada gevşeme eğitimi ile hipnoz eğitim grubunda değerlen-
dirme olarak başağrısı günlüğü, ağrı şiddeti, ağrının frekansı, emosyonel durum, 
analjezik kullanımı ve sosyal katılım açısından gruplar karşılaştırılmıştır. Sonuç 
olarak; gevşeme eğitimi, biofeedback eğitimi ve davranışsal eğitimin birbirine üs-
tünlüğü olmadığını belirtmişlerdir (35).

Söderberg ve ark. kronik gerilim-tipi başağrısı olan 90 hastayı randomize 
olarak akupunktur, gevşeme eğitimi ve egzersiz eğitim grubuna ayırmıştır. Aku-
punktur grubuna klinik olarak en çok kullanılan akupunktur noktalarına, ağrı 
bölgesine ve segmental bölgelere toplamda 10-12 kuru iğne tedavisi uygulanmış 
olup gevşeme eğitim grubuna progresif relaksasyon ve otojenik gevşeme eğitimi 
verilmiştir. Gevşeme eğitimi; nefes alma teknikleri, stresle başa çıkma teknikleri, 
aktivite sırasında rahatlamak ve gün içinde rahatlama eğitimini içermiştir. Egzer-
siz eğitim grubuna verilen egzersizler ev programı olarak verilmiştir. Başağrısı 
şiddeti, ağrısız gün sayısı, ağrısız saat sayısı, başağrısı günlüğü ile değerlendir-
dikleri hastalarında gevşeme eğitimi alan grupta ağrısız gün ve saat sayısında di-
ğer gruplara göre iyileşme daha iyiydi. Bu çalışmanın kanıt değeri PEDro’ya göre 
7/10’ dir (36).

Kognitif-davranışsal tedavi
Kognitif davranışsal tedavinin amacı, stres ve başağrısına neden olan faktörlerin 
düşüncelerin ve inançların tanımlanması ve başa çıkma yollarının öğretilmesi-
dir. Başağrısına bağlı stresli bir durum fark edildiğinde, hasta ve terapist iş birliği 
içinde stresle başa çıkma ve bu durumlara meydan okumak için yaşam stili ve 
düşünce değişikleri önerilir (37). 

Kronik migren teşhisi konulan adölesanlarda davranışsal tedaviye ilave olarak 
farmakolojik tedavi ve başağrısı eğitim grubuna ilave farmakolojik tedavinin et-
kinliğinin incelendiği RKÇ’da hastalar 12 ay takip edilmiştir. Başağrısı günlüğü, 
ilaç kullanımı, başağrısı sıklığı, şiddeti, durasyonu ve başağrısı engellilik durumu 
değerlendirilmiştir.12 ay takip sonucunda davranışsal eğitim alan grupta başağrılı 
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gün sayısı %11 azalırken diğer grupta %6,8 azalmıştır. Başağrısı engellilik durumu 
davranışsal tedavi alan grupta %52,7, diğer grupta ise %38,6 oranında azalmıştır. 
Sonuç olarak kronik migrenli adölesanlarda davranışsal tedavi etkili bir şekilde 
kullanılabilir. Çalışmanın kanıt değeri PEDro’ya göre 9/10’ dur (38).

Amerikada Başağrısı Konsorsiyumunun (http://www.aan.com/) migren için 
davranışsal tedavilere ilişkin olarak önerileri şunlardır: 

Birinci seçenek; gevşeme eğitimi, gevşeme eğitimi ile birlikte termal biofeedba-
ck, Elektromyografik biofeedback ve bilişsel-davranışsal terapi migrenin önlen-
mesi için tedavi seçenekleri olarak düşünülebilir ve A düzeyinde kanıt değerine 
sahiptir.

İkinci seçenek; davranışsal terapiye ek olarak klinik iyileşme sağlamak için ön-
leyici ilaç tedavisi ile birleştirilebilir ve B düzeyinde kanıt değerine sahiptir (39).

Smitherman ve ark. 2016 yılında RKÇ çalışmalarında kronik migren ile bera-
ber uyku bozukluğu olan hastaları davranışsal terapi grubu ve davranışsal tera-
pi ile beraber medikal tedavi grubuna ayırmıştır. Katılımcılar haftada iki kez 30 
dakikalık üç bilişsel-davranışçı terapi seansına alınmış ve katılımcılara körleme 
yapılmıştır. Tedaviden sonra 2. hafta ve 6. hafta takip ettikleri hastalarda başağrısı 
sıklığında büyük oranda azalma sağlanmış, davranışsal tedavi alan grupta ağrı 
sıklığı ve uyku parametreleri uzun dönemde iyileşmeye devam etmiştir. Çalışma-
nın kanıt değeri PEDro’ya göre 7/10’ dir (40).

Akupunktur- kuru iğneleme
Gerilim-tipi başağrısı ve migrende akupunktur ve tetik nokta iğneleme uygula-
ması gibi farklı iğneleme teknikleri kullanılmaktadır. Dunning ve ark. çok mer-
kezli katılımın olduğu servikojenik başağrılı hastalarda grup I; spinal manipülas-
yona ilave olarak elektrikli kuru iğneleme grubu ve grup II, spinal mobilizasyona 
ilave olarak egzersiz eğitimini her iki gruba 4 hafta boyunca uygulamışlardır. Ağrı 
şiddeti, ağrı yoğunluğu, boyun engellilik durumunu 3 aylık dönemde takip etmiş-
ler ve sonuç olarak; spinal manipülasyon ve elektriksel kuru iğneleme uygulanan 
bireylerin, başağrısı yoğunluğu ve sıklığında önemli oranda daha fazla azalma ol-
muştur. Servikojenik başağrısında üst servikal ve üst torasik bölgede spinal mani-
pülasyon ve elektriksel kuru iğnelemenin mobilizasyon ve egzersizden daha etkili 
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın kanıt değeri PEDro’ya göre 8/10’ dir (41).

Cochrane veri tabandaki sistematik derlemede gerilim-tipi başağrısında aku-
punktur uygulamasının etkinliği ile kontrol grubunu (klasik tedavi, plasebo aku-
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punktur,diğer profilaktik tedavi) karşılaştırmışlardır. 2349 katılımcının olduğu 12 
tane RKÇ incelendiği derlemede; 2 çalışma akupunktur ile klasik tedaviyi karşı-
laştırmış ve akupunktur grubunda başağrısı sıklığında %50 azalma görülmüştür. 
Akupunktur ile plasebo akupunkturun karşılaştırılmasının yapıldığı 7 çalışma-
da akupunktur grubunda %51 başağrısında azalma olurken plasebo grubunda 
%43 oranında azalma olmuştur. Akupunkturun fizyoterapi, masaj veya egzersiz 
ile karşılaştırıldığı çalışmalarda ise bulgular yeterli değildir. Sonuç olarak; aku-
punktur epizodik veya gerilim-tipi başağrısında önemli bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılabilir (42).

Diğer bir derlemede akupuntur, tetik nokta iğneleme ve diğer fizyoterapi uy-
gulamalarının etkinlikleri incelenmiştir. Uygulama olarak haftada 2 ve 4-8 hafta 
akupuntur uygulanmıştır. Cochrane veri tabandaki 2 tane sistematik derleme, 1 
meta analiz ve 1 derleme incelenmiştir. Akupuntur gerilim- tipi başağrısının akut 
ve kronik tedavisinde en az yan etkiye sahip bir uygulama olarak tercih edilebilir 
(1). Genel olarak başağrısı sıklığını azaltmak için fizyoterapi teknikleri arasında 
akupunktur en yüksek düzeyde kanıta sahip olduğu ifade edilmiştir (7).

Spinal manipulasyon ve mobilizasyon
Servikal spinal manipulasyon ve mobilizasyon yöntemleri özellikle fizyoterapist-
ler tarafından çok tercih edilen tedavi yöntemleridir (1,2,3,5).

Çorum ve arkadaşları (43) tarafından yapılan RKÇ’da boyun ağrılı ve geri-
lim-tipi başağrısı olan 45 hasta manipulasyon ile egzersiz, suboksipital inhibisyon 
ile egzersiz ve sadece egzersiz olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Manipulasyon te-
davisi üst servikal bölgeye haftada 2 defa ve toplam 8 seansta yüksek hız ve düşük 
amplitütte uygulanmıştır. Yumuşak doku inhibisyonu derin ve ilerleyici bir basınç 
ile kas tonusunda azalma meydana gelene kadar uygulanmış ve suboksipital do-
kuların gevşeme eğitimi toplamda 10 dk. uygulanmıştır. Egzersiz eğitimi 30 dk, 
haftada 3 gün; servikal hareket açıklığı egzersizleri, servikal ve üst torasik omurga 
germe egzersizleri, kas (trapezius, levator skapula, sternokleidomastoid) kuvvet-
lendirme egzersizleri 5 ile 10 tekrarlı 3 set halinde uygulanmıştır. Hastalarda ağrı 
şiddeti, Headache Impact Test-6 ile başağrısının günlük yaşam aktivitelerini ne 
kadar etkilediği, Boyun Özür Göstergesi ve algometre ile ağrı şiddeti değerlendi-
rilmiş, tedaviden sonra üç aylık takipte tüm değerlendirme ölçümlerinde mani-
pulasyon tedavisi uygulanan grupta diğer gruplara göre daha iyi anlamlı sonuçlar 
elde edilmiştir.
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Fernandez ve ark. (2020) tarafından yapılan meta-analizde 2010-2018 yılları 
arasında yayınlanan spinal mobilizasyonun etkinliğini değerlendiren 7 adet RKÇ 
incelenmiştir. Çalışmalarda gruplar spinal manipulasyon, plasebo manipulas-
yon ve egzersiz grubu olarak ayrılmıştır. Ağrı süresi, şiddeti ve ağrı frekansının 
değerlendirildiği çalışmalarda hastaları takip süresi aralığı 2-12 aydır ve incele-
nen bu çalışmaların kanıt düzeyleri PEDro’ya göre 1 tanesi (8/10) kanıtla ve 4 
tanesi (7/10) kanıtla yüksek kanıt düzeyine ve 2 tanesi orta düzeyde kanıt (6/10) 
değerine sahiptir. Çalışmanın sonucu olarak; spinal manipulasyon tedavisi kısa 
vadede servikojenik başağrılı hastaların ağrı şiddeti, süresi ve frekansı açısından 
küçük etkiler sağlamış ancak bu etkiler zamanla azalırken uzun vadede tamamen 
kaybolmuştur. Başağrılı hastaların tedavisinde spinal manipulasyon ve mobilizas-
yonun uzun ve kısa vadede etkinliğini araştıran ileriki çalışmalara ihtiyaç vardır 
(44).

Diğer çalışmada migrenli hastalarda spinal manipulasyonun etkinliğinin in-
celendiği meta- analizde 6 adet RKÇ incelenmiştir. Takip süresi 2-6 ay arasında 
değişmekte olup, ağrı şiddeti, süresi, frekansı, engellilik durumu ve günlük yaşam 
aktivitelerinin değerlendirdiği çalışmalarda gruplar spinal manipulasyon, plasebo 
tedavi, fizyoterapi, egzersiz tedavisi, enterferansiyel akım tedavisi olarak ayrılmış-
tır. Sonuç olarak migrenli hastalarda omurga manipülasyonu diğer tedavilere göre 
ağrı şiddeti ve yoğunluğunu azaltmakta etkili terapötik bir teknik olabilir ancak 
daha üst düzey kanıtlı çalışmalara ihtiyaç vardır (45).

Gerilim-tipi başağrısında manuel terapi tekniklerinin etkinliğinin incelendiği 
sistematik derlemede 6 çalışma dahil edilme kriterlerini karşılamıştır. Bu çalışma-
larda spinal manipulasyon, klasik masaj, konnektif doku masajı, yumuşak doku 
masajı, Cyriax’ın vertebral mobilizasyon teknikleri, manuel traksiyon ve C4 kra-
nio-sakral tedavisi gibi manuel tedavi teknikleri uygulanmıştır. Ağrı şiddeti, süre-
si, sıklığı, engellilik durumu, günlük ilaç kullanım dozu, yaşam kalitesi ve servikal 
bölge eklem hareket açıklığı değerlendirilmiştir. Bu derlemede incelenen çalışma-
ların kanıt düzeyleri PEDro’ya göre 1 tanesi (8/10) kanıtla ve 2 tanesi (7/10) kanıt-
la yüksek kanıt düzeyine ve 2 tanesi orta düzeyde kanıt (6/10) ve 1 tanesi (2/10) 
zayıf düzeyde kanıt değerine sahiptir. Çalışmanın sonucu olarak; gerilim-tipi ba-
şağrısının iyileşmesinde manuel terapi uygulamaları olumlu bir etkiye sahiptir. 
Ancak daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (30). 

Lerner-Lentz ve ark. servikojenik başağrısı olan hastaları randomize olarak 
manipulasyon ve mobilizasyon grubuna ayırmışlar. Engellilik durumu, ağrı duru-
mu ve başağrısı üzerine etkilerini değerlendirdikleri hastalarında manipulasyon 
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ve mobilizasyon uygulamalarının birbirinden farkı olmadığı ve aynı düzeyde te-
rapötik etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir (46).

Yumuşak doku tedavisi
Yumuşak doku tedavisi; gerilim-tipi başağrısı ve servikojenik başağrısında etkili 
bir şekilde kullanılmaktadır. Yumuşak doku tedavisi; miyofasiyal tetik noktalarına 
kompresyon, masaj, nöral dokulara germe, yumuşak doku mobilizasyonu, yumu-
şak dokulara germe tekniklerini içermektedir (1).

Sistematik derleme ve meta-analizde gerilim-tipi başağrılarında fizyoterapi-
nin etkinliği incelenmiştir. 6 RKÇ dahil edilmiştir. Suboksipital bölgeye yumuşak 
doku inhibisyon tekniği ve oksiput-atlas ekseni global manipülasyon uygulama-
sını kontrol grubuyla karşılaştırmışlardır. Servikal eklem açıklığı, ağrı şiddeti, 
yaşam kalitesi ve engellilik durumu değerlendirilmiştir. Sonuçta; suboksipital 
bölgeye uygulanan yumuşak doku inhibisyon tekniğine ilave oksiput-atlas ekseni 
global manipülasyon uygulaması gibi kombine tedavinin 4 hafta gibi kısa vadede 
daha etkili olduğunu, uzun vadede (8 hafta) önemli bir fark oluşturmadığı, geri-
lim-tip başağrılarında hastanın ihtiyaçları doğrultusunda kombine tedavi uygula-
masının daha etkili olduğu belirtilmiştir (47). 

Bir başka derlemede spinal manipulasyon ve yumuşak doku tekniklerinin kar-
şılaştırıldığı 6 çalışma incelenmiştir. Gerilim-tipi başağrısında spinal manipulas-
yon kanıt değeri 4 ve yumuşak doku tekniklerinin kanıt değeri 3 olarak belirtil-
miştir (30).

Ferragut-Garcías ve ark. 2017 yılında yaptıkları çift kör ve RKÇ’da gerilim-tipi 
başağrısı yada servikojenik başağrısı teşhisi konulan 97 hastayı 1; plasebo süper-
fisiyal doku masajı, 2; yumuşak doku masajı, 3; nöral mobilizasyon ve 4; yumu-
şak doku masajı ve nöral mobilizasyon kombine tedavi olacak şekilde gruplara 
ayırmıştır. Plasebo süperfisiyal masaj grubuna; ultrason jeli ile cilt stimülasyo-
nu yapmadan yüzeyel bir masaj, yumuşak doku masajı grubuna; kranio-servikal 
bölgedeki Sternokleidomastoid, Temporal, Suboksipital bölge kaslarına, Massater 
kası ve üst trapez kaslarına her kas 3 dk. olacak şekilde masaj, nöral mobilizasyon 
grubuna; kranio-servikal fleksiyon, lateral servikal kayma ve ağız açma uygulan-
dı. Ağrı şiddeti, günlüğü ve günlük yaşam aktivitesine katılımını değerlendirdik-
leri çalışmanın sonucunda; 2, 3 ve 4 grupta tüm parametrelerde 1 gruba göre daha 
fazla anlamlı iyileşme kaydedildi. Başağrılı hastalarda kombine yumuşak doku ve 
nöral mobilizasyon grubunda en yüksek oranda iyileşme görüldü (48). 
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Egzersiz
Gerilim ve servikojenik başağrılı hastalarda aerobik egzersiz, servikal omurgada-
ki ve omuz kuşağındaki belirli kas-iskelet sistemi bozukluklarını hedefleyen lokal 
egzersizlerin uygulanmasıdır. Egzersizin etki mekanizması; periferal sensitizasyo-
nu azaltmak, ağrı inhibisyonu ile ilgili olarak inen yolaklarda hipoaljeziye neden 
olmak ve merkezi sinir sisteminde uyarılabilirliğini normale döndürmek olarak 
açıklayabiliriz (1,5).

Aerobik egzersiz biyolojik ve psikolojik olmak üzere iki etkiye sahiptir. Biyolo-
jik etki olarak; nöro-enflamatuar belirtisi olan sitokinleri, P maddesini, TNF-a’yı 
baskılayıcı etkisi vardır. Düzenli olarak yapılan aerobik egzersiz; migren sıklığın-
da, süresinde ve yoğunluğunda zamanla iyileşmeye neden olur. Psikolojik etki 
olarak ise anksiyeteyi azaltır ve davranışsal terapi sağlar (49,50). 

Sistematik derleme-meta analizde 6 tane çalışma incelenmiştir. Egzersiz eği-
timi olarak bir çalışmada yürüme programı, 1 çalışmada yürüme, jogging, bisik-
let ve çapraz eğitim, 2 çalışma jogging 30-45 dk. olacak şekilde uygulamışlardır. 
Migrenli gün sayısı, ağrı sıklığı ve şiddetini değerlendirmişler ve sonuç olarak; 
migrenli gün sayısının %78’den %22’ye düştüğü kaydedilmiştir. Ağrı şiddeti ve 
sıklığında %54’den %20’ye düşme ve ayrıca ilaç kullanım oranında azalma olduğu 
kaydedilmiştir. American College of Sport Medicine aerobik egzersizi haftada 3-5 
gün, günde 20-60 dk. ve maksimum kalp hızının %55-65 olacak şekilde önermek-
tedir (51). 

Dunning ve ark. RKÇ çalışmasında 110 servikojenik başağrısı olan hastayı ser-
vikal ve torakal manipulasyon grubu, mobilizasyon ve egzersiz grubu olarak 3 ay 
boyunca takip etmiş, ağrı sıklığı, şiddeti, boyun engellilik durumu ve ilaç kullanı-
mını değerlendirmişlerdir. Servikal ve torakal manipulasyon grubunda başağrısı 
frekansı ve şiddetinde daha fazla iyileşme kaydedilmiştir. Sonuçta; 6-8 seans üst 
servikal ve üst torasik bölgeye uygulanan manipulasyon uygulaması mobilizasyon 
ve egzersiz grubundan daha fazla etkili bulunmuştur ve çalışmanın kanıt değeri 
PEDro’ya göre (8/10) yüksek düzeyde sahiptir (52).

Başağrılı hastalarda fizyoterapinin etkinliğini inceleyen derlemeye göre;

· Gerilim-tipi başağrısında; fizyoterapi yöntemleri, masaj tedavisi ve aku-
punktur yöntemleri, servikal spinal manipulasyon teknikleri en etkili yön-
temler olarak 
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· Migren tipi başağrısında; fizyoterapi ve diğer tedavilerin kombinasyonu 
(biofeedback, gevşeme eğitimi, aerobik egzersiz ve manipulasyon) 

· Servikojenik başağrısında; servikal spinal manipulasyon teknikleri en et-
kili yöntemler olarak sunulmuştur (2).

Gerilim-tipi başağrısı yönetiminde uygulanan fizyoterapi yöntemlerinin ince-
lendiği başka bir derlemede; masaj uygulaması servikal egzersizler, miyofasiyal 
teknikler, postüral teknikler, servikal gevşeme egzersizleri, servikal mobilizasyon, 
nazik ve aşamalı germe veya tetik nokta tedavisi ile birlikte kullanıldığı zaman 
başağrı sıklığı, yoğunluğu ve şiddetini azaltmada etkili olduğu belirtilmiştir (53).

Servikojenik başağrısı yönetiminde uygulanan fizyoterapi yöntemlerinin ince-
lendiği başka bir derlemede; 6 adet RKÇ incelenmiş ve servikojenik başağrısı yö-
netiminde tüm fizyoterapi yöntemlerinin yanında manipülasyon ve mobilizasyon 
yöntemleri daha etkili bulunmuştur (54).

Başağrısı yönetiminde uygulanan fizyoterapi yöntemlerinin incelendiği derle-
meye göre farklı fizyoterapi uygulamalarının kanıt değerleri aşağıda sunulmuştur 
(7). 

Fizyoterapi uygulamaları ve klinik kanıt düzeyleri 

Kanıt Düzeyleri Kanıt Düzeyleri

Kanıt Düzeyi I: Gevşeme Eğitimi, Termal Biofeedback, Biofeedback, Kognitif Davranışsal 
Tedavi ve Akupuntur Uygulaması

Kanıt Düzeyi II: Yoga

Kanıt Düzeyi III: Spinal Mobilizasyon

Kanıt Düzeyi IV: Mesleki Rehabilitasyon, Masaj ve Refleksoloji

SONUÇ
Kronik başağrısı olan hastalar incelendiğinde; başağrısı dışında çok fazla sayıda 
karmaşık problemlerin olduğu göze çarpmaktadır. Bunlar; kas iskelet sistemi pa-
tolojileri gibi altta yatan temel nedenin yanında stresli bir yaşam tarzı, anksiyete, 
depresyon, gerginlik, sosyal sorunlar, uyku problemleri, günlük yaşam aktivite-
lerinde yetersizlikler, odaklanamama, verimsiz bir iş günü gibi nedenlerdir. Do-
layısıyla bu kadar komplike olan bir durumu değerlendirmek ve etkili bir şekilde 
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tedavi edebilmek için doktorlar, fizyoterapistler, psikologlar, başağrısı tedavisinde 
görev alan hemşireler ve diyetisyen gibi meslek gruplarının iş birliği içinde çeşitli 
tedavi stratejileri ve farklı tedavi kombinasyonları oluşturularak multidisipliner 
tedavi yaklaşımı başağrılı hastalarda ağrıyı tedavi etmede daha etkili olmaktadır.

Başağrılı hastalarda özellikle gerilim-tipi, migren ve servikojenik tipte başağrı-
larında farklı fizyoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Burada özellikle ağrıyı in-
hibe etmek amacıyla periferik ve santral sensitizasyon mekanizmalarını aktif hale 
getirmek için klinik bulgular ve nöro-fizyolojik bulgular dikkate alınarak fark-
lı fizyoterapi yöntemlerinin olduğu multi-model tedavi yöntemi ağrının inhibe 
edilmesinde daha etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.

Biofeedback, gevşeme eğitimi, davranışsal tedavi, spinal manipulasyon-mobi-
lizasyon, yumuşak doku tedavileri, masaj, tetik nokta tedavisi, kuru iğneleme gibi 
fizyoterapi uygulamalarının başağrılarının tedavisinde etkili olduğu önerilmek-
tedir. Bu uygulamalar hastanın durumuna göre bazen tek başına uygulanabilir; 
bazen de birkaç yöntem birleştirilerek kombine olarak uygulanmaktadır, çünkü 
tüm müdahaleler tüm başağrısı ağrı durumları için eşit derecede etkili değildir. 
Burada etkin bir tedavi için klinik akıl yürütme stratejisi benimsenerek, her hasta 
için hasta merkezli olan bireysel tedavi planlaması yapılmalıdır.

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Başağrılı hastaların tedavisini farmakolojik tedavi (akut / abortif ve önleyici ilaçlar), fiz-

yoterapi-rehabilitasyon ve davranışsal tedavi olmak üzere ayırmak mümkündür.
· Başağrılı hastanın tedavisinde etkin bir tedavi uygulayabilmek için multidisipliner bir 

tedavi prosedürü benimsenmelidir.
· Multidisipliner tedavi ekibinde doktorlar, fizyoterapistler, spor terapistleri, mesleki 

terapist, psikologlar, başağrısı tedavisinde görev alan hemşireler ve diyetisyenler yer 
almaktadır.

· Farklı fizyoterapi yöntemleri kombine edilerek multi-modal bir tedavi uygulanmalıdır.
· Etkin bir tedavi hasta merkezli olup klinik akıl yürütme prensipleri doğrultusunda has-

taya özgü planlanmalıdır.
· Hastaların etkin bir tedavisi için başağrısı okulları kurulabilir.
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GIRIŞ
Avrupa popülasyonunda herhangi bir başağrısının yaşam boyu prevalansı 
%90’dan fazladır. Gerilim-tipi başağrısı ve migrenin prevalansı sırasıyla %20.77 ve 
%14.7 olarak bulunmuştur. Başağrısı kişinin yaşam kalitesini bozar ve fonksiyonel 
kapasitesinin yanı sıra çalışma kapasitesini de azaltır (1).

Bir fizyoterapist, başağrısının iyi huylu olduğundan emin olmak ve başağrı-
sı tipini sınıfl andırmak için başağrısı hikayesini, temporal paternini, semptom 
davranışını, hastanın ilaç alımını ve diğer ilgili sağlık geçmişini öğrenmek için 
detaylı hasta değerlendirmesi yapmalıdır. Hangi tip fizyoterapi müdahalelerinin 
(örneğin manuel terapi, egzersiz, yumuşak doku teknikleri vb) hastanın şikayet-
lerini rahatlatıp rahatlatamayacağını belirlemek için kas-iskelet sistemine yönelik 
çeşitli fiziyoterapatik muayenelerin yapılması gereklidir. Başağrısı olan hastalarda 
servikal kas-iskelet disfonksiyonunun değerlendirilmesi için çok çeşitli fizik mu-
ayene testleri yayınlanmıştır (2). Bu bölümde; başağrısına yönelik sınıfl andırma 
yöntemleri, ayrıntılı hikaye alımı ile hastanın değerlendirilmesi ve literatürde ba-
şağrısında kullanılan fiziksel muayene yöntemleri ele alınmıştır.

FİZYOTERAPİ DEĞERLENDİRME VE 
TANILAMASI
Emine BARAN, Türkan AKBAYRAK
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Başağrısının sınıflandırması
Başağrısının sınıflandırması, bir araştırma yapılacağı zaman; dahil edilecek hasta 
grubunun başağrısına yönelik hangi spesifik kriterleri taşıması gerektiğine karar 
vermek açısından, değerlendirme sırasında; değerlendirme yöntemlerine karar 
vermek açısından ya da başağrısı tipine yönelik tedavi programına karar vermek 
açısından önemlidir. Başağrısı sınıflandırması sırasında ilk olarak, hastanın hangi 
başağrısı tipine sahip olduğu konusunda kabaca bir fikir edinilir. Örneğin; mig-
ren mi, gerilim-tipi başağrısı mı, yoksa trigeminal otonomik sefalaljiler mi? Daha 
sonra daha ayrıntılı bir teşhise izin veren bilgiler elde edilir. Hasta sahip olduğu 
bulgulara göre birden fazla başağrısı teşhisi alabilir. Bir hastaya birden fazla tanı 
konulduğunda, bunlar hasta için önem sırasına göre listelenmelidir. Bir hastanın 
birden fazla başağrısı tipine veya alt tipine sahip olduğundan şüphelenildiğinde, 
her başağrısı epizodu için önemli özelliklerin kaydedildiği bir tanısal başağrısı 
günlüğü doldurması şiddetle tavsiye edilir. Böyle bir başağrısı günlüğünün, teşhis 
doğruluğunu arttırdığı ve ayrıca ilaç tüketiminin daha kesin bir şekilde muhake-
meye izin verdiği gösterilmiştir (3).

Uluslararası Başağrısı Topluluğunun son sınıflandırması olan “The Interna-
tional Classification of HeadacheDisorders 3rd Edition – ICHD-3” tüm başağrısı 
tanılarını yeniden gözden geçirmiş ve başağrısı tanılarında bir standardizasyon 
amaçlamıştır. Uluslararası Başağrısı Topluluğu’nun ICHD-3 sınıflandırması ve 
başağrısı tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):

1. Primer baş ağrıları

a) Migren
Migrenin iki ana alt tipi vardır. a)Aurasız migren, spesifik özellikleri ve ilişkili 
semptomları olan başağrısı ile karakterize klinik bir sendromdur. b)Auralı mig-
ren, genellikle başağrısından önce veya bazen eşlik eden geçici fokal nörolojik 
semptomlarla karakterizedir. Bazı hastalar ayrıca başağrısından saatler veya gün-
ler önce meydana gelen bir ön uyarı evresi ve başağrısının çözülme evresini yaşar-
lar. Bu belirtiler arasında hiperaktivite, hipoaktivite, depresyon, belirli yiyeceklere 
karşı aşırı istek, tekrarlayan esneme, yorgunluk ve boyun sertliği ve/veya ağrı yer 
alır (3).
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· Aurasız migren

Aurasız migrenin tipik özellikleri, tek taraflı yerleşimi, zonklama karakteristikleri, 
orta veya şiddetli ağrı yoğunluğu, rutin fiziksel aktivite ile ağrıda şiddetlenme ve 
bulantı ve/veya fotofobi ve fonofobidir. Aurasız migren 4-72 saat süren ataklarla 
kendini gösteren, tekrarlayan başağrısı bozukluğudur. Aurasız migren tanı kriter-
leri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B ve D kriterlerini karşılayan en az beş atak
B. 4-72 saat süren başağrısı atakları (tedavi edilmemiş veya başarısız tedavi)
C. Başağrısı aşağıdaki dört özellikten en az ikisine sahiptir:

1. Unilateral ağrı
2. Zonklama
3. Orta veya şiddetli ağrı
4. Rutin fiziksel aktivite (örneğin yürüme veya merdiven çıkma) ile ağrıda 

şiddetlenme veya bu aktivitelerden kaçınma
D. Başağrısı sırasında aşağıdakilerden en az biri:

1. Mide bulantısı ve/veya kusma
2. Fotofobi ve fonofobi

E. Başka bir ICHD-3 diagnozu ile daha iyi açıklanamaması

· Auralı migren

Tek taraflı, görsel, duyusal veya diğer merkezi sinir sisteminin tamamen geri dönü-
şümlü semptomları, genellikle yavaş yavaş gelişen ve genellikle başağrısı ve ilişkili 
migren semptomlarının izlediği, tekrarlayan, dakikalar süren ataklar. Auralı mig-
ren; tipik auralı migren, beyin sapı auralı migren, hemiplejik migren ve retinal mig-
ren olarak alt gruplara ayrılır. Auralı migren tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B ve C kriterlerini karşılayan en az iki atak
B. Aşağıdaki tamamen geri dönüşümlü aura semptomlarından biri veya daha 

fazlası:
1. Görsel
2. Duyusal
3. Konuşma ve/veya dil
4. Motor
5. Beyin sapı
6. Retina
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C. Aşağıdaki dört özellikten en az ikisi:
1. En az bir aura semptomu 5 dakika içinde yavaş yavaş yayılır ve/veya art 

arda iki veya daha fazla semptom ortaya çıkar.
2. Her bir aura semptomu 5-60 dakika sürer.
3. En az bir aura semptomu unilateraldir.
4. Auraya başağrısı eşlik eder veya bunu 60 dakika içinde takip eder.

D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz ve geçici iskemik atak dış-
lanmıştır.

· Kronik migren

Ayda en az 8 gün migren başağrısı özelliği gösteren, 3 aydan uzun süredir ayda 
15 gün veya daha fazla süren başağrısıdır. Kronik migren tanı kriterleri aşağıdaki 
gibidir (3):
A. Başağrısı (gerilim-tipi ve/veya migren benzeri) >3 ay boyunca ayda 15 gün ve 

B ve C kriterlerini karşılayan
B. Aurasız Migren için B ve D kriterlerini ve/veya Auralı Migren için B ve C kri-

terlerini karşılayan en az beş atak geçirmiş bir hastada görülmesi
C. 3 aydan uzun süreyle ayda 8 gün, aşağıdakilerden herhangi birisinin olması:

1. Aurasız migren için C ve D kriterleri
2. Auralı migren için B ve C kriterleri
3. Hasta tarafından migrenin başlangıcında ve bir triptan veya ergot türevi ile 

rahatladığı
D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaması

· Migren komplikasyonları

Migren komplikasyonları; migren statusu, enfarktsız uzamış aura, migrenöz en-
farkt, migren aurasının başlattığı nöbet olarak sayılır (3).

· Olası migren

Olası migren, olası aurasız migren ve olası auralı migren olarak iki şekilde gö-
rülür. Migren benzeri atakların, yukarıda kodlanan bir migrenin alt tipinin tüm 
kriterlerini yerine getirmek için gerekli özelliklerden birinin eksik olması ve başka 
bir başağrısı bozukluğu kriterlerini karşılamaması. Tanı kriterleri aşağıdaki gibi-
dir (3):
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A. Aurasız migren için A - D kriterlerinden biri hariç hepsini karşılayan veya 
auralı migren için A - C ölçütlerinden biri hariç tümünü karşılayan ataklar

B. Başka herhangi bir başağrısı bozukluğu için ICHD-3 kriterlerini karşılama-
mak

C. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Migrenle ilişkili epizodik sendromlar

Bu hastalık grubu, aynı zamanda aurasız migren veya auralı migren olan veya bu 
bozukluklardan herhangi birini geliştirme olasılığı yüksek olan hastalarda ortaya 
çıkar. Tarihsel olarak çocuklukta ortaya çıktığı belirtilmesine rağmen, yetişkinler-
de de ortaya çıkabilir. Bu hastalarda ortaya çıkabilecek ek durumlar arasında taşıt 
tutması epizodları ve uykuda yürüme, uykuda konuşma, gece terörü ve bruksizm 
gibi periyodik uyku bozuklukları yer alır. Migrenle ilişkili epizodik sendromlar 
içerisinde; tekrarlayıcı gastrointestinal bozukluk, benign paroksismal vertigo ve 
benign paroksismal tortikolis yer alır (3).

b) Gerilim-tipi başağrısı
Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda, palpasyonla artmış perikraniyal hassasiyet 
en önemli anormal bulgudur. Hassasiyet tipik olarak başağrısı atakları arasında 
mevcuttur, başağrısı atağı sırasında daha da artar. Perikraniyal hassasiyet, frontal, 
temporal, massater, pterygoid, sternocleidomastoid, splenius ve trapez kaslarına 
ikinci ve üçüncü parmaklarla küçük bir basınçla ortaya çıkabilir. Palpasyon, teda-
vi stratejileri için yararlı bir klavuzdur (3). 

· Seyrek epizodik gerilim-tipi başağrısı

Bu tipte nadiren başağrısı atakları görülür. Tipik olarak iki taraflı, baskı veya sı-
kıştırma şeklinde ve hafif ila orta şiddette, dakikalar veya günler sürer. Ağrı, rutin 
fiziksel aktivite ile kötüleşmez ve bulantı ile ilişkili değildir, ancak fotofobi veya 
fonofobi eşlik edebilir. Perikraniyal duyarlılığın eşlik ettiği ve perikraniyal duyar-
lılığın eşlik etmediği seyrek epizodik gerilim-tipi başağrısı olarak iki alt tipe ayrı-
lır. Tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Ortalama olarak ayda <1 gün (yılda <12 gün) meydana gelen ve B-D kriterle-

rini karşılayan en az 10 başağrısı epizodu.
B. 30 dakikadan 7 güne kadar sürebilir.
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C. Aşağıdaki dört özellikten en az ikisi:
1. İki taraflı başağrısı
2. Basınç ya da sıkıştırma şeklinde (zonklama yok)
3. Hafif veya orta şiddette
4. Yürüme veya merdiven çıkma gibi rutin fiziksel aktivitelerle şiddetlenmez
D. Aşağıdakilerin her ikisi:
1. Mide bulantısı veya kusma görülmez
2. Fotofobi ya da fonofobi olabilir.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Sık epizodik gerilim-tipi başağrısı

Dakikalar veya günler süren, tipik olarak iki taraflı, basınç veya sıkıştırma tarzın-
da ve hafif ila orta şiddette sık görülen başağrısı ataklarıdır. Ağrı, rutin fiziksel 
aktivite ile kötüleşmez ve bulantı ile ilişkili değildir, ancak fotofobi veya fonofobi 
mevcut olabilir. Perikraniyal duyarlılığın eşlik ettiği ve perikraniyal duyarlılığın 
eşlik etmediği sık epizodik gerilim-tipi başağrısı olarak iki alt tipe ayrılır. Tanı 
kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Ortalama 3 ay boyunca (yılda >12 ve <180 gün) ayda 1-14 gün arasında ortaya 

çıkan ve B-D arası kriterleri karşılayan en az 10 başağrısı atağı
B. 30 dakikadan 7 güne kadar sürebilir.
C. Aşağıdaki dört özellikten en az ikisi mevcuttur:

1. İki taraflı başağrısı.
2. Basınç veya sıkıştırma tarzında.
3. Hafif veya orta şiddette.
4. Yürüme veya merdiven çıkma gibi rutin fiziksel aktivitelerle şiddetlenmez.

D. Aşağıdakilerin her ikisi:
1. Mide bulantısı veya kusma yok.
2. Birden fazla fotofobi veya fonofobi olmamalıdır.

E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Kronik gerilim-tipi başağrısı

Her gün veya çok sık görülen, tipik olarak iki taraflı, basınç veya sıkıştırma tarzın-
da ve hafif ila orta şiddette, saatler ila günler süren veya aralıksız başağrısı epizod-
ları ile birlikte, sık epizodik gerilim-tipi başağrısından gelişen bir bozukluk. Ağrı, 
rutin fiziksel aktivite ile kötüleşmez, ancak hafif bulantı, fotofobi veya fonofobi 
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ile ilişkili olabilir. Perikraniyal duyarlılığın eşlik ettiği ve perikraniyal duyarlılığın 
eşlik etmediği kronik gerilim-tipi başağrısı olarak iki alt tipe ayrılır. Tanı kriterleri 
aşağıdaki gibidir (3):
A. Ortalama 3 ay boyunca (yılda > 180 gün) ayda >15 gün ortaya çıkan, B-D kri-

terlerini karşılayan başağrısı.
B. Saatler veya günler süren veya aralıksız.
C. Aşağıdaki dört özellikten en az ikisi:

1. İki taraflı başağrısı.
2. Sıkıştırma veya basınç tarzında.
3. Hafif veya orta şiddette.
4. Yürüme veya merdiven çıkma gibi rutin fiziksel aktivitelerle şiddetlenmez.

D. Aşağıdakilerin her ikisi:
1. Fotofobi, fonofobi veya hafif bulantıdan birinin olması.
2. Orta veya şiddetli bulantı veya kusma yok.

E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Olası gerilim-tipi başağrısı

Gerilim-tipi başağrısının yukarıda kodlanan bir alt tipine ait tüm ölçütleri karşıla-
ması için gerekli özelliklerden birinin olmaması ve başka bir başağrısı bozukluğu 
ölçütlerini karşılamaması durumunda olası gerilim-tipi başağrısı teşhisi konabilir. 
Olası seyrek, olası sık ve olası kronik gerilim-tipi başağrısı olarak alt başlıklara 
ayrılır. Tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Seyrek epizodik, sık epizodik ve kronik gerilim-tipi başağrısı A-D tanı kriter-

lerinin biri dışında tümüne uyan ataklar.
B. Atakların aurasız migren tanı kriterlerine uymaması.
C. Başağrısının başka bir bozukluğa bağlanamaması.

c) Trigemino-otonomik sefalaljiler
Trigeminal otonomik sefalaljiler, genellikle lateralize ve başağrısına ipsilateral ola-
rak kraniyal parasempatik özellikler gösterir. Görüntüleme yöntemleri, bu send-
romların normal bir insan trigeminal parasempatik refleksini aktive ettiğini ve 
kraniyal sempatik disfonksiyonun klinik belirtilerinin ikincil olduğunu göster-
mektedir. Tipik migren aurası, nadiren trigeminal otonomik sefalaljilerle görü-
lebilir (3). 
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· Küme başağrısı

Orbital, supraorbital, temporal veya bu bölgelerin herhangi bir kombinasyonunda, 
15-180 dakika süren ve gün aşırı bir ila günde sekiz defa meydana gelen şiddetli, 
kesinlikle tek taraflı ağrı ataklarıdır. Ağrı, ipsilateral konjonktival enjeksiyon, lakri-
masyon, burun tıkanıklığı, rinore, alın ve yüz terlemesi, miyozis, pitoz ve/veya göz 
kapağı ödemi ve/veya huzursuzluk veya ajitasyon ile ilişkilidir. Epizodik ve kronik 
küme başağrısı olarak alt tiplere ayrılır. Tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B-D kriterlerini karşılayan en az beş atak.
B. 15-180 dakika süren şiddetli veya çok şiddetli tek taraflı orbital, supraorbital 

ve/veya temporal ağrı (tedavi edilmediğinde).
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:

1. Başağrısının aynı tarafında aşağıdaki semptom veya bulgulardan en az biri:
a) Konjonktival enjeksiyon ve/veya lakrimasyon.
b) Burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı.
c) Göz kapağı ödemi.
d) Alın ve yüz terlemesi.
e) Alın ve yüz kızarması.
f) Kulakta dolgunluk hissi.
g) Miyozis ve/veya pitozis.

2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi.
D. Ataklar, bozukluğun aktif olduğu zamanın yarısından fazlasında iki günde bir 

ile günde sekiz arasında bir sıklığa sahiptir.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Paroksismal hemikraniya

Orbital, supraorbital, temporal veya bu bölgelerin herhangi bir kombinasyonun-
da, 2-30 dakika süren ve günde birkaç veya birçok kez meydana gelen şiddetli, 
kesinlikle tek taraflı ağrı atakları. Ataklar ipsilateral konjonktival enjeksiyon, lak-
rimasyon, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, alın ve yüz terlemesi, miyozis, pitoz 
ve/veya göz kapağı ödemi ile ilişkilidir. Kesinlikle indometasine cevap verirler. 
Epizodik ve kronik paroksizmal hemikraniya olarak iki alt tipe ayrılır. Tanı kriter-
leri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B-E kriterlerini karşılayan en az 20 atak.
B. 2-30 dakika süren şiddetli tek taraflı orbital, supraorbital ve/veya temporal ağrı.
C. Ağrının aynı tarafında aşağıdaki semptom veya bulgulardan en az biri:
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1. Konjonktival enjeksiyon ve/veya lakrimasyon.
2. Burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı.
3. Göz kapağı ödemi.
4. Alın ve yüz terlemesi.
5. Alın ve yüz kızarması.
6. Kulakta dolgunluk hissi.
7. Miyozis ve/veya pitozis.

D. Ataklar, zamanın yarısından fazlasında günde beşin üzerinde bir sıklığa sahiptir.
E. İndometasinin terapötik dozları ile ataklar kesinlikle önlenir.
F. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Kısa süreli unilateral nöraljiform başağrıları

Orta veya şiddetli, kesinlikle tek taraflı, saniyeler ila dakikalar süren, günde en az 
bir kez meydana gelen ve genellikle ipsilateral gözde belirgin lakrimasyon ve kıza-
rıklık ile ilişkili başağrısı ataklarıdır. Konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının 
eşlik ettiği unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar, kraniyal otonomik semptom-
ların eşlik ettiği unilateral nevraljiform kısa süreli ağrılar olarak alt tiplere ayrılır. 
Tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B-D kriterlerini karşılayan en az 20 atak.
B. Orbital, supraorbital, zamansal ve/veya diğer trigeminal dağılımlı, 1-600 sa-

niye süren ve tek bıçaklama, seri bıçaklama veya testere dişi şeklinde ortaya 
çıkan orta veya şiddetli tek taraflı başağrısı.

C. Ağrının aynı tarafında aşağıdaki kraniyal otonomik semptom veya bulgular-
dan en az biri:
1. Konjonktival enjeksiyon ve/veya lakrimasyon.
2. Burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı.
3. Göz kapağı ödemi.
4. Alın ve yüz terlemesi.
5. Alın ve yüz kızarması.
6. Kulakta dolgunluk hissi.
7. Miyozis ve/veya pitozis.

D. Ataklar, bozukluğun aktif olduğu zamanın yarısından fazlası için günde en az 
bir sıklığa sahiptir.

E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
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· Hemikraniya kontunia

İpsilateral konjonktival enjeksiyon, lakrimasyon, burun tıkanıklığı, burun akın-
tısı, alın ve yüz terlemesi, miyozis, pitozis ve/veya göz kapağı ödemi ve/veya hu-
zursuzluk veya ajitasyon ile ilişkili kalıcı, kesinlikle tek taraflı başağrısı. Başağrı-
sı kesinlikle indometasine duyarlıdır. Remisyonlu ve remisyonsuz hemikraniya 
kontunia olmak üzere iki alt tipe ayrılır. Tanı kriterleri aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki B-D kriterlerini karşılayan tek taraflı başağrısı.
B. Orta veya daha yüksek şiddette alevlenmelerle birlikte >3 ay süreyle mevcut.
C. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:

1. Başağrısının aynı tarafında aşağıdaki semptom veya bulgulardan en az biri:
a) Konjonktival enjeksiyon ve/veya lakrimasyon.
b) Burun tıkanıklığı ve/veya burun akıntısı.
c) Göz kapağı ödemi.
d) Alın ve yüz terlemesi.
e) Alın ve yüz kızarması.
f) Kulakta dolgunluk hissi.
g) Miyozis ve/veya pitozis.

2. Huzursuzluk veya ajitasyon hissi veya hareketle ağrının şiddetlenmesi.
D. Terapötik dozlarda indometasine kesinlikle yanıt verir.
E. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

· Olası trigemino-otonomik sefalaljiler

Yukarıda kodlanan alt tiplerden herhangi biri için tüm ölçütleri karşılaması ge-
reken özelliklerden biri eksik olan ve başka bir başağrısı bozukluğu ölçütlerinin 
tamamını karşılamayan trigeminal otonomik sefalaljilerdir. Tanı kriterleri aşağı-
daki gibidir (3):
A. Küme başağrısı için A-D kriterlerinden, paroksismal hemikrania için A-E 

kriterlerinden, kısa süreli tek taraflı nevraljiform başağrısı atakları için A-D 
kriterlerinden veya hemikrania continua için A-D kriterlerinden biri dışında 
tümünü karşılayan başağrısı atakları

B. Başka herhangi bir başağrısı bozukluğu için ICHD-3 kriterlerini karşılama-
mak.

C. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.
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d) Diğer primer başağrısı bozuklukları
Bu bölümdeki başağrısı bozuklukları dört kategoriye ayrılabilir: 1. fiziksel efor-
la ilişkili baş ağrıları (a. primer öksürük başağrısı, b. primer egzersiz başağrısı, 
c. cinsel aktiviteye atfedilen primer başağrısı ve d. primer gök gürültüsü ba-
şağrısı;), 2. doğrudan fiziksel uyaranlara atfedilen baş ağrıları (e. soğuk uyaran 
başağrısı ve f. eksternal bası başağrısı), 3.epikraniyal baş ağrıları yani kafa derisi 
üzerinde başağrısı (g. primer saplanıcı başağrısı ve h. nummuler başağrısı), ve 
4. (i. hipnik başağrısı ve j. yeni günlük kalıcı başağrısı) dahil olmak üzere diğer 
çeşitli birincil başağrısı bozuklukları (3). 

2. Sekonder başağrıları
Bir hasta ilk kez başağrısına veya yeni bir başağrısı tipine sahip olduğunda ve aynı 
zamanda bir beyin tümörü geliştirdiğinde, başağrısının tümöre ikincil olduğu 
sonucuna varmak kolaydır. Başağrısı fenomenolojik olarak migren, gerilim-tipi 
başağrısı veya küme başağrısı olsa bile, bu tür hastalara yalnızca hastalığa sekon-
der başağrısı teşhisi konulmalıdır. Sekonder baş ağrılarının genel tanı kriterleri 
aşağıdaki gibidir (3):
A. Aşağıdaki C kriterini karşılayan herhangi bir başağrısı.
B. Başağrısına neden olabileceği bilimsel olarak belgelenmiş başka bir hastalık 

teşhisinin konulması.
C. Aşağıdakilerden en az ikisi ile gösterilen nedensellik kanıtı:

1. Başağrısı, varsayılan nedensel bozukluğun başlangıcı ile zamansal ilişki 
içinde gelişmiştir.

2. Aşağıdakilerden biri veya her ikisi:
a) Başağrısı, varsayılan nedensel bozukluğun kötüleşmesine paralel olarak 

önemli ölçüde kötüleşmiştir.
b) Başağrısı, varsayılan nedensel bozukluğun iyileşmesine paralel olarak 

önemli ölçüde iyileşmiştir.
3. Başağrısı, neden olan bozukluğa özgü özelliklere sahiptir.
4. Nedenselliğe ilişkin başka kanıtlar mevcuttur.

D. Başka bir ICHD-3 teşhisi ile daha iyi açıklanamaz.

Sekonder başağrısı tipleri aşağıdaki gibi sıralanır (3):
· Baş ve/veya boyun travmasına veya yaralanmasına bağlı başağrısı.
· Kraniyal veya servikal vasküler bozukluğa bağlı başağrısı.
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· Vasküler olmayan intrakraniyal bozukluğa bağlı başağrısı.
· Madde kullanımı veya kesilmesine bağlı başağrısı.
· Enfeksiyona bağlı başağrısı
· Homeostaz bozukluğuna bağlı başağrısı.
· Kafatası, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız veya diğer yüz 

veya kafatası yapısındaki bozukluklara bağlı başağrısı veya yüz ağrısı.
· Psikiyatrik bozukluğa bağlı başağrısı.

BAŞAĞRISINDA DEĞERLENDIRME

Hikaye alımı
Doğru bir hikaye alımı başağrısı ve başağrısının karakteristikleri hakkında bilgi 
edinmek için oldukça etkili bir yoldur. Değerlendirmelere karşılıklı tanışma ile 
başlanmalıdır. Başağrısı ile ilgilenen sağlık profesyoneli hastaya kendini tanıtmalı 
ve hastayı da tanımaya çalışmalıdır. Hikaye alımı kapsamında öncelikle hastanın 
demografik, fiziksel ve sosyo-kültürel bilgileri (ad, soyadı, yaş, boy, kilo, eğitim 
düzeyi, meslek, medeni durum, evde bakıma muhtaç birey varlığı, gelir durumu, 
yaşadığı şehir vs.) sorgulanmalıdır. 

Hastanın özgeçmişi (intrakraniyal basınç artışları, ilerleyici nörolojik hastalık 
varlığı, yaralanmalar, hospitalizasyon durumları, ciddi hastalıklar, alerjiler, ilaç 
reaksiyonları, alkol ya da madde bağımlılığı, psikososyal durum, kullanılan me-
dikal tedaviler vb.) sorgulanmalı, bununla birlikte hastanın geçmişte başağrısına 
yönelik aldığı tedaviler not edilmeli ve bunlardan fayda görüp görmediği belir-
lenmelidir. Kadın hastaların gebelik, doğum, menstruasyon ve menapoza yönelik 
obstetrik ve jinekolojik bilgileri kaydedilmelidir. Başağrısının, kadının hayatının 
bu fazlarıyla artış gösterip göstermediği belirlenmelidir. Ayrıca, hastaların ailele-
rinde başağrısı şikayeti ile ailede hipertansiyon, alerji, vasküler hastalıklar, epilep-
si, kanser gibi hastalıkların varlığı sorgulanmalıdır (4,5). 

Hikaye alımı kapsamında başağrısının kişiye özel karakteristikleri ayrıntılı ola-
rak sorgulanmalıdır. Ağrıya yönelik ilaç kullanımı ayrıca not alınmalıdır. Bir başağ-
rısı günlüğü terapistin bilgi edinmesi için oldukça faydalı olabilir. Ağrının değerlen-
dirilmesinde hastalara tedavi öncesi ve tedavi süresince başağrısı günlüğü tutması 
önerilebilir. Günlüklerde hastadan başağrısı şikâyeti olduğunda, şiddetini 10 cm’lik 
görsel analog skalası (0 cm = hiç ağrı yok, 10 cm = maksimum/dayanılmaz ağrı) ile, 
başağrısı süresini saat olarak kaydetmesi istenebilir. Bunun dışında başağrısıyla baş 
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etmek için kullandığı ilaçlar ya da diğer yöntemleri not alması tavsiyesi verilebilir 
(4,5). Ayrıca, hikâye alımı sırasında başağrısının sıklığı, şiddeti, tipi, başağrısını ar-
tıran ve azaltan faktörler detaylı olarak sorulmalıdır (Tablo 1). 

TABLO 1. Başağrısı karakteristiklerine yönelik ayrıntılı hikâye alımı kapsamında sorulabilecek 
sorular (4-6)

1. Başağrısı tipi?: Bazı hastaların birden çok başağrısı tipi olabilir. Bu nedenle hastaların kaç 
farklı başağrısı tipi olduğunu belirlemek önemlidir. 

2. Baş ağrınız nasıl başladı?: Bazı hastalar baş ağrılarının nasıl başladığını tanımlayabilirler. 
Başağrısı sebepleri fiziksel (kafa travması gibi) ya da psikolojik (bir yakının ölümü, boşan-
ma, göç vb) olabilir.

3. Baş ağrılarınız ne zaman başladı?: Başağrısının ne kadar süredir mevcut olduğu belirlen-
melidir. Kaç gün / kaç ay / kaç yıldır? Artmış kafa içi basınç semptomları veya nörolojik 
belirtiler olmaksızın başağrısı ne kadar uzun süre mevcutsa, altta yatan organik bir sebep 
olma olasılığı o kadar düşüktür. Migren sıklıkla yaşamın ilk on yılında başlarken, günlük 
ilerleyici olmayan baş ağrıları ergenlik döneminde başlar.

4. Baş ağrılarınız aralıklı mı, ilerleyici mi yoksa stabil mi seyretmektedir?: Eğer başağrısı 
yeni ve hızla şiddetli hale geliyorsa ya da nörolojik semptom ve bulgularla ilişkiliyse, altta 
yatan organik bir patoloji söz konusu olabilir. Ayda bir-iki kez, bulantı ve kusmayla görüle-
bilen intermitant (aralıklı) baş ağrıları daha çok migren tipi baş ağrılarındandır. Neredeyse 
her gün görülebilen, aylardır süren, nörolojik semptom ya da bulgularla ilişkili olmayan 
baş ağrıları ise çoğunlukla gerilim-tipi baş ağrılarıdır. 

5. Her bir başağrısı tipi ne sıklıkla görülmektedir?: Başağrısı frekansı başağrısı tipini be-
lirlemeye yardımcı olur. Örneğin, migren tipi baş ağrıları genellikle ayda 2-4 kez görülür. 
Küme tipi baş ağrıları günde iki-üç kez görülebilir ve haftalar / aylarca sürebilir ve sonra 
aylar / yıllar boyu görülmeyebilir. 

6. Baş ağrınız ne kadar sürer?: Başağrısı süresi de başağrısı tipini belirlemek için bir ipucu 
mahiyetindedir. Küme tipi baş ağrıları 30-60 dk sürerken, migren tipi baş ağrıları 72 saate 
kadar uzayabilir. 

7. Baş ağrılarına sebep olan özel bir zaman veya herhangi özel bir durum var mı?: Başağ-
rısını tetikleyen özel durumlar tanımlanmalıdır. Yolculuklar, menstruasyon migreni, okul 
ise gerilim-tipi başağrısını tetikleyebilir. 

8. Başağrısı özel bazı yiyecek, ilaç tedavisi ya da aktivitelerle ilişkili mi?: Bazı hastalar bazı 
yiyeceklerin migreni tetiklediğini ifade ederler. Doğum kontrol ilaçları ya da dikkat da-
ğınıklığı için kullanılan stimülanlar başağrısına sebep olabilir. Efor ya da aşırı aktivite de 
başağrısına yol açabilir. 

9. Başağrısının lokalize olduğu bölgeler?: Ağrının lokalize olduğu bölge spesifik ya da 
non-spesifik olabilir. Kas kaynaklı baş ağrıları (gerilim-tipi baş ağrıları) bifrontal ya da bi-
temporal olarak görülebilir ve genellikle band-tipi şeklinde tanımlanır. Oksipital baş ağrı-
ları, basilar arter migreni, oksipital, nöral ya da kraniyoservikal lezyondan (Arnold-Chiari 
malformasyonunda olduğu gibi) kaynaklanabilir. Başağrısı dışında boyun, omuz gibi çevre 
bölgelerde de ağrı varlığı sorgulanmalıdır.

 (devam ediyor)
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TABLO 1. Başağrısı karakteristiklerine yönelik ayrıntılı hikâye alımı kapsamında sorulabilecek 
sorular (4-6)

10. Başağrısı şiddeti?: Başağrısı şiddetini belirlemek için birçok yöntem kullanılabilmektedir. 
Bunlardan en yaygın ve klinikte en kullanışlı olanı görsel analog skalalarıdır. Görsel analog 
skalalarında ‘0: hiç ağrı yok’, ’10: dayanılmaz ağrı’yı ifade eder. Hastadan 10 cm’lik çizgi 
üzerinde başağrısı sırasında hissettiği ağrıya karşılık gelen noktayı işaretlemesi istenir.

11. Baş ağrıları sırasında ilişkili semptomlar var mı?: Başağrısı değerlendirmesinde hasta-
ya, başağrısı sırasında solgunluk, titreme, kızarma, ateş, baş dönmesi, senkop, davranış 
değişiklikleri, anoreksiya, karın ağrısı, bulantı ve kusma bulguları olup olmadığı sorulma-
lıdır. Afazi, konfüzyon, hemiparezi, vertigo veya bilinç kaybı nadiren ortaya çıkar. Başağ-
rısı nörolojik semptom ve bulgularla ilişkiliyse altta yatan organik bir patoloji söz konusu 
olabilir. 

12. Başağrısı sırasında neler yaparsınız?: Herhangi bir ilaç alır mısınız? Başağrısını azaltmak 
için uyguladığınız herhangi bir yol var mı (sessiz ve karanlık bir odada dinlenmek, uyu-
mak, soğuk uygulama, masaj, egzersiz gibi)? Varsa, bundan fayda gördüğünüzü düşünüyor 
musunuz? Bu gibi sorularla başağrısı sırasında hastanın yaptığı davranışlar belirlenebilir.

13. Baş ağrınızı artıran faktörler var mı?: Örneğin; stres, parlak ışık, gürültü, fiziksel aktivite, 
bir şeyler okumak, televizyon izlemek, baş hareketleri, araç kullanmak, menstruasyon, bazı 
yiyecek/içecekler vb. baş ağrınızı tetikler / şiddetlendirir mi?

14. Ailede başağrısı şikayeti olan başka birey var mı?: Migren tipi baş ağrıları genellikle ge-
netiktir. Anne-baba, kardeş, büyükanne-baba ya da diğer akrabalarda başağrısı şikayeti var 
mı / geçmişte hiç olmuş mu sorgulanmalıdır. 

15. Başağrısı atak/epizotlarından önce uyarıcı işaretleriniz var mı?: Hastanın başağrısının 
başlayacağına dair fark ettiği uyarılar varsa not edilebilir, bu işaretler sonrası ortalama ne 
kadar süre içerisinde başağrısının başladığı sorgulanabilir. 

16. Başağrısına yönelik aldığınız tedaviler nelerdir?:Geçmişte başağrısına yönelik alınan te-
daviler (medikal tedaviler, sıcak-soğuk uygulama- egzersiz, mobilizasyon/manipülasyon, 
öneri vb.) varsa sorgulanmalı, bunlarla başağrısı şikayetlerindeki rahatlama not edilme-
lidir.

Anketler ile başağrısı hastalarının değerlendirilmesi
Başağrısını ve başağrısının yol açtığı ikincil problemleri değerlendirmek için li-
teratürde birçok anket kullanılabilmektedir. Başağrısı hastalarında genel olarak 
kullanılabilecek bazı anketlere ise bu bölümde değinilmiştir. Başağrısının niteli-
ğini değerlendirmek için McGill Melzack Ağrı Anketi kullanılabilir (7). Bu anket 
ağrının duyusal (11 kelime) ve affektif (etki) (4 kelime) boyutlarını belirlemek için 
toplam 15 tanımlayıcı sözcükten oluşmaktadır. Migren için geliştirilmiş olan has-
talığa özgü yaşam kalitesi ölçekleri arasında Migren Yeti Yitimi Değerlendirme 
Ölçeği (8), Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği (9) bulunmaktadır. Başağ-
rısı etki testi (HIT), kişilerin ağrı şiddetlerini ve ağrının kişiyi ne ölçüde etkilediği, 

— Devamı
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çalışma ve boş zamanlardaki etkinlik kaybını, yorgunluğu ve bilişsel özelliklerini 
değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır (10).

Hastaların genel yaşam kalitesi kısa form 36 (SF-36) ile değerlendirilebilir. Bu 
form (SF-36), sağlığın sekiz boyutunda (fiziksel fonksiyon, fizik problemlere bağlı 
rol sınırlanması, vücut ağrısı, genel sağlık algısı, canlılık, sosyal fonksiyon, duygu-
sal problemler nedeniyle rol kaybı ve akıl sağlığı) hastalığın etkisini değerlendiren 
bir ankettir. Her bir alt skala için 0-100 arasında puan elde edilir. Yüksek puan, 
daha iyi yaşam kalitesini gösterir (11). 

Boyun Özür İndeksi, boyunda ağrının fonksiyonelliğe etkisini değerlendirmek 
için geliştirilmiştir (12). Ağrının şiddeti, kişisel bakım, yük taşıma, okuma, ba-
şağrısı, dikkat, iş, araba kullanma, uyku, eğlence olmak üzere 10 bölümden oluş-
maktadır. 

Fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesinde kullanılan birçok yöntem bulun-
maktadır. Bunlar; direkt kalorimetri, indirekt kalorimetri, çifte etiketlenmiş su, 
doğrudan gözlem, akselerometreler, pedometreler ve kalp atım hızı yöntemi, gö-
rüşme yöntemiyle veya kendini rapor etme/değerlendirme yöntemiyle yapılan 
anketler ve günlükler başlıklarıyla sıralanabilir (13). Maliyet, ulaşım ve uygulama 
kolaylığı, fiziksel aktivitenin kategorilerini belirleme (düşük, orta, yüksek) gibi 
avantajları olması nedeniyle fiziksel aktivite anketleri, fiziksel aktivite düzeyinin 
belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (14).

Depresyon ve anksiyete bozuklukları, migren ve gerilim-tipi başağrısı hastala-
rında yaygın görülmektedir. Bu nedenle başağrısı hastalarında; Beck Depresyon 
Envanteri (15), Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (16) ile Spielberger Durum-
luk Sürekli Kaygı Envanteri (17) depresif bozukluklar, stres ve anksiyeteyi değer-
lendirmek için kullanılabilir. 

Başağrısı ve uyku bozukluklarının epidemiyolojik çalışmaları, bu iki değiş-
ken arasında yakın bir bağlantıya işaret etmektedir. Bu nedenle uykunun migren 
ve gerilim-tipi başağrısında en önemli hafifletici faktör olduğu ve bunun aksi-
ne küme başağrısında ise tetikleyici bir faktör olduğu bildirilmiştir. Aynı şekilde, 
uyku bozukluğu ve uyku eksikliğinin de gerilim-tipi başağrısı ve diğer baş ağrı-
ları için önemli tetikleyici faktörler olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle başağrısı 
hastalarında uyku değerlendirmesi de önemli olabilir. Bu amaçla kullanılabilecek 
Uyku Kalitesi Anketi 20 soru içerir (18). Amacı, uyku kalitesini, horlama sıklığını 
ve gündüz yorgunluğunu belirlemektir.
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Fiziksel değerlendirmeler
Başağrısı problemi olan hastalar her ne kadar asıl olarak başağrısından şikayet 
etse de, literatürde birçok çalışma kas-iskelet sistemi semptomları ve baş ağrıları 
arasında ilişkiden bahsetmektedir. Hagen ve ark. (19), 51.050 kişiden oluşan ge-
niş bir kesitsel, nüfus temelli çalışmada, başağrısı ile üst vücut kas-iskelet siste-
mi semptomları arasında sıkı bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Kas-iskelet sistemi 
semptomları olan bireylerde, bu semptomları olmayan katılımcılara göre dört kat 
daha yüksek kronik başağrısı prevalansı olduğu ifade edilmiştir. Literatürde fark-
lı başağrısı olan hastalarda benzer testlerin kullanıldığı görülmektedir (2). Fizik 
muayene tetkiklerine karar verilirken, başağrısı tanıları arasında ayrım yapılma-
ması kararına uzmanlar şu ifadelerle açıklama getirmişlerdir: Fizik muayene tet-
kikleri kas-iskelet fonksiyon bozukluklarını belirlemek ve tanıdan bağımsız bir 
tedavi planı geliştirmek için yapılır. Farklı başağrısı tiplerinde kas-iskelet bulgula-
rı arasında önemli ölçüde örtüşme vardır. Ayrıca hastalarda birden fazla başağrısı 
tipi olabilir (2).

Bir delfi tekniği çalışmasında başağrısı konusunda deneyimli on yedi fizyote-
rapi profesyoneli, başağrısı olan hastalarda kas-iskelet sistemi işlev bozuklukları-
nın değerlendirilmesi için 15 testi incelemişlerdir [manuel eklem palpasyonu, kra-
niyo-servikal fleksiyon testi, fleksiyon-rotasyon testi, aktif servikal eklem hareket 
açıklığı, başın öne pozisyonu (anterior tilt), tetik nokta palpasyonu, omuz kuşağı 
kas testleri, basınç ağrı eşikleri, servikal slump testi, skin roll (cilt yuvarlanma) tes-
ti, elektromiyografi, temporo-mandibular eklem testleri, hedefe yönelik hareketler, 
servikal kas kuvveti ve eklem pozisyon hissi] ve klinik olarak en yararlı olan test-
leri seçmeye çalışmışlardır (2). Başağrısında deneyimli fizyoterapistlerin en yararlı 
olarak oyladığı testler; manuel eklem palpasyonu, kraniyo-servikal fleksiyon testi, 
fleksiyon-rotasyon testi, aktif servikal eklem hareket açıklığı, başın öne pozisyonu, 
tetik nokta palpasyonu, omuz kuşağının kas testleri, pasif fizyolojik intervertebral 
hareketler, başağrısı semptomlarını başlatan ve düzelten durumlar, torasik omurga-
nın görüntülenmesi ve kombine hareket testleridir (2). 

Literatürde başağrısı hastalarında kullanılan fiziksel testler

· Servikal eklem hareket açıklığı
Literatürde, servikojenik başağrısı, gerilim-tipi başağrısı ve migren hastaların-
da boyun hareketlerinde limitasyon görülebileceğiyle ilgili kanıtlar mevcuttur 
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(20,21). Servikal eklem hareket açıklığında kısıtlılık, özellikle servikojenik başağ-
rısının önemli bir özelliği olarak kabul edilmiştir (20). Migren ve boyun ağrısı 
ise çift yönlü bir ilişkiye sahiptir, çünkü boyun problemleri migren prognozunu 
etkileyebilirken, migren de boyun ağrısı için bir risk faktörü olabilir. Migrende, 
baş hareketleri genellikle başağrısını kötüleştirir ve bu servikal segmentlerde ki-
nezyofobik bir davranışa neden olabilir (21).

Servikal eklem hareket açıklığının değerlendirilmesinde; basit gonyometre-
ler, dijital ya da akuatik (bubble) inklinometreler, servikal bölgeye özel servikal 
gonyometreler (C-ROM), cybex dinamometreler ya da elektromanyetik sistem-
ler kullanılabilir (22-24). Servikal gonyometrelerin (C-ROM) sınıf içi korelasyon 
katsayıları 0.7 ve 0.9 arasında, sınıflar-arası korelasyon katsayıları ise 0.8 ve 0.87 
arasında bulunmuştur. Ayrıca, servikal fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin 
gonyometrik ölçümleri ile radyografik ölçümlerinin yüksek düzeyde korelasyon 
gösterdiği belirtilmiştir (r=0.97; p<0.001) (22-24).

Servikal gonyometre (C-ROM) ile eklem hareket açıklığı ölçümü sırasında 
hastadan her iki ayağı yerde, ayak bilekleri, dizleri ve kalçaları 90°, sırtları sandal-
yenin arkasında desteklenmiş ve kolları uyluklarında olacak şekilde bir sandalyeye 
rahatça oturmaları istenir. C-ROM daha sonra hastanın başına yerleştirilir. Omuz 
ve gövde hareketini engellemek için omuzları sabitleyen kemer kullanılması tav-
siye edilmektedir. Ölçüm öncesi hastadan dümdüz karşıya bakması, ardından ba-
şını fizyoterapistin istediği yönde (omuzlarını ve gövdesini hareket ettirmeden) 
mümkün olduğunca hareket ettirmesi istenir. Servikal fleksiyon, ekstansiyon, sağ 
ve sol rotasyon, sağ ve sol lateral fleksiyon hareketleri için ölçüm yapılabilir. Öl-
çümler 3 kez tekrar edilip ortalaması alınarak kaydedilir (25). 

· Baş postürünün değerlendirilmesi
Servikal omurganın migren ve gerilim-tipi başağrısı gibi farklı başağrısı tiplerine 
katkıda bulunabileceği öne sürülse de, araştırmalar kronik baş ağrılarının yalnız-
ca % 14-18’inin servikojenik olduğunu, yani aslında servikal omurgada kas-iske-
let sistemi fonksiyon bozukluğundan kaynaklandığını göstermektedir. Bu neden-
le başağrısı tipinin doğru belirlenmesi, başağrısı tedavisinde başarılı olunabilmesi 
için kaçınılmazdır. Servikal kas-iskelet sistemi anormallikleri farklı başağrısı tip-
leri ile ilişkilendirilmiştir. Sıklıkla belirtilen anormal duruş, başın öne pozisyonu-
dur (anterior tilt). Başın öne tilt postürü, genellikle posterior servikal ekstansör 
kasların kısalması ve anterior servikal kasların gerilmesi ile ilişkilidir. Başın öne 
tilt postürü, servikojenik ve gerilim-tipi baş ağrılarıyla ilişkili bulunmuştur (26). 
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Şekil 1. Baş postürünün değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli anatomik açılar: a) C7, tragus ve 
horizontal düzlem arasındaki açı, b) tragus, göz ve horizontal düzlem arasındaki açı, c) sağ ve sol 
kulağın alt kenarları ile horizontal düzlem arasındaki açı. 

Şekil 1. Baş postürünün değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli anatomik açılar: a) C7, tragus 

ve horizontal düzlem arasındaki açı, b) tragus, göz ve horizontal düzlem arasındaki açı, c) sağ 

ve sol kulağın alt kenarları ile horizontal düzlem arasındaki açı. 

• Servikal kas kuvveti

Literatürde baş ağrısı olan hastalarda servikal kasların izometrik kontraksiyon kuvveti 

ile kasların enine kesit alanlarının ölçümü yapılmıştır. Boyun fleksör ve ekstansör kaslarında 

maksimum izometrik kas kuvveti, %0.0.1 tam ölçek doğruluğuna sahip bir gerilim ölçer (PM4-

SG-240- 5E-A; Amalgamated InstrumentCo. PtyLtd, Hornsby, Australia) kullanılarak 

ölçülmüştür. Cihazın özel tasarımlı çelik çerçevesi, bağlantı kolu ve kafa bloğu bulunmaktadır. 

Cihazdan toplanan analog sinyaller bir veri toplama sistemi (Labview; National Instruments, 

Austin, TX, ABD) ile dijital verilere dönüştürülür. Bu verilerden maksimum izometrik 

kontraksiyon derecesi belirlenir (29). Literatürde servikojenik baş ağrısı hastalarında, migren 

ve gerilim-tipi baş ağrısı olanlar ile kontrol grubuna kıyasla boyun fleksör ve ekstansör kas 

kuvvetinin düştüğü tespit edilmiştir (29). Kraniyo-servikal fleksör ve ekstansörlerin kuvvetini 

ölçmek için dinamometreler (NeckMetrix™) de kullanılan yöntemler arasındadır (30). Servikal 

kas kuvveti belirteçlerinden biri olarak literatürde servikal kasların enine kesit alanı da 

değerlendirilebilmektedir. Kasın enine kesit alanı ölçümü, kas atrofisini değerlendirmek için 

kullanılabilen bir yaklaşımdır. Manyetik rezonans görüntüleme, kasın enine kesit alanını 

değerlendirmek için altın standart bir yaklaşımdır, ancak maliyeti ve ulaşılmasının zorluğu 

dezavantajlarıdır. Bu nedenle kasın enine kesit alanı ölçümü için ultrason ile ölçümlerin 

kullanılabileceği de belirtilmektedir (31). 

Literatürde, baş postürü fotoğraf çekimi ile hastada üç anatomik noktanın 
ve baş açısının ölçülmesi ile değerlendirilmiştir. Ölçüm; hasta ayakta, rahat du-
ruş pozisyonunda, ayaklar hafif açık, kollar her iki yanda rahatça salınmış iken 
yapılmıştır. Hastadan karşıdaki bir noktaya bakması istenmiştir. Ölçüm öncesi 
hastanın tragusu ve C7 servikal vertebrasının spinöz prosesi işaretlenir. Bir tri-
poda sabitlenmiş kameranın tabanı hastadan 200 cm uzakta, hastanın omuz yük-
sekliğine ayarlanmış ve hastanın lateralden fotoğrafı çekilmiştir. Baş postürünün 
değerlendirilmesinde kullanılan anatomik açılar (27): 1) C7, tragus ve horizontal 
düzlem arasındaki açı, 2) tragus, göz ve horizontal düzlem arasındaki açı ve 3) 
sağ ve sol kulağın alt kenarları ile horizontal düzlem arasındaki açıdır. Elde edilen 
görüntüler, özel bir yazılıma aktarılarak bahsi geçen baş açıları hesaplanır (Şekil 
1). Bu prosedürün güvenilirliği sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) 0.88 olarak 
bildirilmiştir (28).

· Servikal kas kuvveti
Literatürde başağrısı olan hastalarda servikal kasların izometrik kontraksiyon 
kuvveti ile kasların enine kesit alanlarının ölçümü yapılmıştır. Boyun fl eksör 
ve ekstansör kaslarında maksimum izometrik kas kuvveti, %0.0.1 tam ölçek 
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doğruluğuna sahip bir gerilim ölçer (PM4-SG-240- 5E-A; Amalgamated Inst-
rumentCo. PtyLtd, Hornsby, Australia) kullanılarak ölçülmüştür. Cihazın özel 
tasarımlı çelik çerçevesi, bağlantı kolu ve kafa bloğu bulunmaktadır. Cihazdan 
toplanan analog sinyaller bir veri toplama sistemi (Labview; National Instru-
ments, Austin, TX, ABD) ile dijital verilere dönüştürülür. Bu verilerden maksi-
mum izometrik kontraksiyon derecesi belirlenir (29). Literatürde servikojenik 
başağrısı hastalarında, migren ve gerilim-tipi başağrısı olanlar ile kontrol gru-
buna kıyasla boyun fl eksör ve ekstansör kas kuvvetinin düştüğü tespit edilmiş-
tir (29). Kraniyo-servikal fl eksör ve ekstansörlerin kuvvetini ölçmek için dina-
mometreler (NeckMetrix™) de kullanılan yöntemler arasındadır (30). Servikal 
kas kuvveti belirteçlerinden biri olarak literatürde servikal kasların enine kesit 
alanı da değerlendirilebilmektedir. Kasın enine kesit alanı ölçümü, kas atrofisini 
değerlendirmek için kullanılabilen bir yaklaşımdır. Manyetik rezonans görün-
tüleme, kasın enine kesit alanını değerlendirmek için altın standart bir yakla-
şımdır, ancak maliyeti ve ulaşılmasının zorluğu dezavantajlarıdır. Bu nedenle 
kasın enine kesit alanı ölçümü için ultrason ile ölçümlerin kullanılabileceği de 
belirtilmektedir (31). 

· Kraniyo-servikal fl eksiyon testi
Kranio-servikal fleksiyon testi, uzun boyun fleksörlerinin aşırı sinerjistik 
aktivitesini değerlendirmek için kullanılmıştır. Kraniyo-servikal fleksiyon, 
derin boyun fleksörlerinin (longus capitis/colli) anatomik hareketidir. Servi-
kojenik başağrısı ve whiplash yaralanmasını takiben ve idiyopatik boyun ağ-
rısı olanlarda kraniyo-servikal fleksiyon performansında bozulmalar olduğu 
gösterilmiştir (32). 

Test, hasta sırtüstü yatarken gerçekleştirilir. Boynun altına içi hava dolu bir 
stabilizer (basınç sensörü) yerleştirilir. Hastadan longus capitis/colli kaslarını 
kasarak servikal lordozu hafifçe düzleştirmesi istenir. Literatürde bu test beş 
aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Boynun arkasındaki basınç sensöründen ge-
len geri bildirimle 20-30 mmHg’lık bir başlangıç basıncından 2 mmHg artışla 
testte ilerlenir. Aşamalı olarak kraniyo-servikal fl eksiyon pozisyonları hedefl e-
nen basınca (22-24-26-28-30 mmHg) ulaşmayı, 5 sn boyunca ulaşılan basıncı 
korumayı içerir. Aşamalar arasında 10 sn dinlenme yapılır ve bir sonraki hedef-
lenen basınca ulaşma ve ulaşılan basıncı 5 sn sürdürme hedefl enir. Boyun prob-
lemi olan hastalarda kontrol grubuna kıyasla sternocleidomastoid ve anterior 
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skalenlerde aktivite artışı, derin boyun fl eksörlerinde ise aktivite düşüşü tespit 
edilmiştir (33) (Şekil 2).

· Manuel eklem palpasyonu
Servikojenik başağrısının tanımlayıcı özelliklerinden biri, servikal eklem disfonk-
siyonunun varlığıdır. Disfonksiyon üst üç servikal segmentten herhangi birini içe-
rebilir (4). Boyun ağrısı ve başağrısı hastalarında servikal eklem disfonksiyonunun 
varlığını saptamak için manuel muayene yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. 
Bununla birlikte, bu testler fizyoterapist tarafından yüksek derecede beceri gerek-
tirir. Manuel eklem palpasyonu tek tarafl ı pasif-yardımlı (accessory) intervertebral 
hareket ve pasif fizyolojik intervertebral hareket testlerinden oluşur. Servikal 0 ve 7. 
servikal vertebralar arasındaki tüm eklemler değerlendirilebilir (34). 

Literatürde bir çalışmada servikojenik başağrısı olan 60 hasta manuel eklem 
palpasyonu ile değerlendirilmiştir. Pasif-yardımlı (accessory) intervertebral ha-
reket testleri, hasta yüzükoyun, boynu nötral pozisyonda dinlenmede gerçekleş-
tirilmiştir. Muayene eden kişi ağrı tepkisini tetiklemek amacıyla üst dört servikal 
vertebranın artiküler yüzleri üzerine progresif tek tarafl ı postero-anterior basınç 
uygulamıştır. Sert basınç ile ağrı oluşmamışsa cevap negatif olarak kabul edil-
miştir. Hastaların kesin semptomları yeniden ortaya çıkıyorsa ve ağrı oluşuyorsa 
test pozitif kabul edilmiştir. Ağrının en güçlü şekilde tetiklendiği veya hastaların 
semptomlarını en çok tetikleyen segment, semptomatik segment olarak adlan-
dırılmıştır (35). Pasif-yardımlı (accessory) intervertebral hareketten elde edilen 
bilgiler, her bir C0/1, C1/2, C2/3 ve C3/4 segment için pasif fizyolojik interver-
tebral hareket testlerinden elde edilen bilgilerle ilişkilendirilmiştir. Pasif fizyolojik 

• Kraniyo-servikal fleksiyon  testi

Kranio-servikal fleksiyon testi, uzun boyun fleksörlerinin aşırı sinerjistik aktivitesini 

değerlendirmek için kullanılmıştır. Kraniyo-servikal fleksiyon, derin boyun fleksörlerinin 

(longus capitis/colli) anatomik hareketidir. Servikojenik baş ağrısı ve whiplash yaralanmasını 

takiben ve idiyopatik boyun ağrısı olanlarda kraniyo-servikal fleksiyon performansında 

bozulmalar olduğu gösterilmiştir (32). 

Test, hasta sırtüstü yatarken gerçekleştirilir. Boynun altına içi hava dolu bir stabilizer 

(basınç sensörü) yerleştirilir. Hastadan longus capitis/colli kaslarını kasarak servikal lordozu 

hafifçe düzleştirmesi istenir. Literatürde bu test beş aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Boynun 

arkasındaki basınç sensöründen gelen geri bildirimle 20-30 mmHg’lık bir başlangıç 

basıncından 2 mmHg artışla testte ilerlenir. Aşamalı olarak kraniyo-servikal fleksiyon 

pozisyonları hedeflenen basınca (22-24-26-28-30 mmHg) ulaşmayı, 5 sn boyunca ulaşılan 

basıncı korumayı içerir. Aşamalar arasında 10 sn dinlenme yapılır ve bir sonraki hedeflenen 

basınca ulaşma ve ulaşılan basıncı 5 sn sürdürme hedeflenir. Boyun problemi olan hastalarda 

kontrol grubuna kıyasla sternocleidomastoid ve anterior skalenlerde aktivite artışı, derin boyun 

fleksörlerinde ise aktivite düşüşü tespit edilmiştir  (33) (Şekil 2).

Şekil 2. Basınç sensörü ile kraniyo-servikal fleksiyon testi 

• Manuel eklem palpasyonu

Servikojenik baş ağrısının tanımlayıcı özelliklerinden biri, servikal eklem 

disfonksiyonunun varlığıdır. Disfonksiyon üst üç servikal segmentten herhangi birini içerebilir 

(4). Boyun ağrısı ve baş ağrısı hastalarında servikal eklem disfonksiyonunun varlığını saptamak 

için manuel muayene yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. Bununla birlikte, bu testler 

fizyoterapist tarafından yüksek derecede beceri gerektirir. Manuel eklem palpasyonu tek taraflı 

pasif-yardımlı (accessory) intervertebral hareket ve pasif fizyolojik intervertebral hareket 

Şekil 2. Basınç sensörü ile kraniyo-servikal fl eksiyon testi 
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intervertebral test, hasta sırtüstü, boyun nötral pozisyondayken gerçekleştirilmiş-
tir. Muayene eden kişi, parmak uçlarıyla bir taraft aki eklem çizgisini nazikçe pal-
pe ederken tüm düzlemlerde boyun hareketleri gerçekleştirilmiştir. İdeal hareket 
aralığından sapma hipomobilite olarak kabul edilmiş ve bu sapmalar bu segmente 
komşu vertebralar için semptom provakasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Komşu seg-
mentlerde pasif-yardımlı (accessory) intervertebral harekette ağrı provakasyonu 
olmayan normal pasif fizyolojik intervertebral hareket aralığı negatif bulgu olarak 
tanımlanmıştır. Komşu servikal vertebralarda pasif-yardımlı (accessory) inter-
vertebral harekette ağrı provakasyonu ile birlikte pasif fizyolojik intervertebral ha-
rekette hipomobilite pozitif bir bulgu olarak belirlenmiştir (35). Manuel muayene 
ile hangi spinal seviyede eklem disfonksiyonu olduğu belirlenebilir. Manuel eklem 
palpasyonu, değerlendirmeyi servikal omurganın belirli bir alanına odakladığı ve 
tedaviyi yönlendirdiği için önemlidir. 

· Servikal kinestetik duyu (eklem pozisyon hissi)
Servikal bozukluklarda kinestetik duyunun (eklem pozisyon hissi) da etkilenebi-
leceği bildirilmiştir. Literatürde, servikal eklem pozisyon hissi Revel ve ark. (36) 
tarafından açıklanan yönteme göre değerlendirilmiştir. Bu yönteme göre oturma 
pozisyonunda, hastanın başına ışık huzmesi yansıtan bir başlık giydirilir. Has-
ta küçük karelere bölünmüş ölçekli bir duvarın/hedefin 90 cm önünde oturur. 
Gözüne görüşü engelleyen bir gözlük takar. Testin başında hastadan başı nötral 
bir pozisyonda durması ve karşıya bakması istenir. Hastadan birkaç sn bu nötral 
pozisyona konsantre olması ve bu pozisyonu hafızasında tutması istenir. Daha 
sonra başını hızla maksimal rotasyona alması ve 2 sn bu pozisyonda kalması is-
tenir. Ardından başını başlangıçtaki nötral pozisyona getirmesi istenir. Hastanın 
rotasyon öncesi başından duvara yansıyan ışık hüzmesinin işaret ettiği nokta ile 
son nokta arasındaki mesafe ölçülerek servikal kinestetik duyu hakkında bilgi 
edinilir. Her bir ölçüm 5-10 tekrarlı olarak ölçülür ve ortalaması kaydedilir. Lite-
ratürde servikal sağ-sol rotasyon, fl eksiyon ve ekstansiyon hareketleri için bu test 
uygulanmıştır. 
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· Fleksiyon-rotasyon testi
Servikal fl eksiyon-rotasyon testi, servikojenik başağrısının ayırıcı tanısında ve 
servikojenik başağrısı olan hastalarda C1/2 segmentindeki hareket bozukluğunun 
belirlenmesinde önemli ölçüde yardımcı olur. Servikojenik başağrısı olan hasta-
larda servikal fl eksiyon-rotasyon testinin son derece güvenilir olduğu ve C1/2 ro-
tasyonunda limitasyon varlığını saptamada yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip 
olduğu bildirilmiştir. Bu test klinik ortamda kolayca uygulanabilen, basit, non-in-
vaziv bir testtir (37). 

Fleksiyon-rotasyon testi, C1/2 üzerinde ve altında mümkün olduğunca fazla 
rotasyonel hareketi bloke etmek amacıyla servikal omurga tamamen fl eksiyon-
dayken gerçekleştirilir. Hasta sırtüstü, oksiputu fizyoterapistin karnına dayanmış 
pozisyonda yatarken, terapist hastanın başını sağa ve sola rotasyona getirir. Sert 
bir dirençle karşılaşılırsa ve son his beklenen seviyeden önce hissedilirse (mini-
mum 10°’lik bir azalma olduğunda) hareket limitli kabul edilir. Test sırasında ağrı 
provokasyonu da pozitif test sonucunun bir özelliğidir. Ancak asemptomatik bi-
reylerde ağrı belirleyici olmayabilir (37) (Şekil 3). 

Şekil 3. Servikal fl eksiyon-rotasyon testi

başını başlangıçtaki nötral pozisyona getirmesi istenir. Hastanın rotasyon öncesi başından 

duvara yansıyan ışık hüzmesinin işaret ettiği nokta ile son nokta arasındaki mesafe ölçülerek 

servikal kinestetik duyu hakkında bilgi edinilir. Her bir ölçüm 5-10 tekrarlı olarak ölçülür ve 

ortalaması kaydedilir. Literatürde servikal sağ-sol rotasyon, fleksiyon ve ekstansiyon 

hareketleri için bu test uygulanmıştır. 

• Fleksiyon-rotasyon testi

Servikal fleksiyon-rotasyon testi, servikojenik baş ağrısının ayırıcı tanısında ve 

servikojenik baş ağrısı olan hastalarda C1/2 segmentindeki hareket bozukluğunun 

belirlenmesinde önemli ölçüde yardımcı olur. Servikojenik baş ağrısı olan hastalarda servikal

fleksiyon-rotasyon testinin son derece güvenilir olduğu ve C1/2 rotasyonunda limitasyon

varlığını saptamada yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğu bildirilmiştir. Bu test klinik 

ortamda kolayca uygulanabilen, basit, non-invaziv bir testtir (37). 

Fleksiyon-rotasyon testi, C1/2 üzerinde ve altında mümkün olduğunca fazla rotasyonel 

hareketi bloke etmek amacıyla servikal omurga tamamen fleksiyondayken gerçekleştirilir. 

Hasta sırtüstü, oksiputu fizyoterapistin karnına dayanmış pozisyonda yatarken, terapist hastanın 

başını sağa ve sola rotasyona getirir. Sert bir dirençle karşılaşılırsa ve son his beklenen 

seviyeden önce hissedilirse (minimum 10°'lik bir azalma olduğunda) hareket limitli kabul edilir. 

Test sırasında ağrı provokasyonu da pozitif test sonucunun bir özelliğidir. Ancak asemptomatik 

bireylerde ağrı belirleyici olmayabilir (37) (Şekil 3). 

Şekil 3. Servikalfleksiyon-rotasyon testi
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· Miyofasyal tetik nokta palpasyonu
Literatürde migreni olan hastalarda, sağlıklı kontrollerden önemli ölçüde daha 
fazla sayıda aktif tetik nokta varlığı tespit edilmiştir. Aktif tetik noktaların ise ço-
ğunlukla migren ağrısıyla aynı taraft a yer aldığı bildirilmiştir. Baş ve boyun kasla-
rındaki tetik noktalardan gelen nosiseptif girdiler, trigeminal sinir nukleus kauda-
lisin sürekli aff erent bombardımanına ve dolayısıyla trigeminovasküler sistemin 
aktivasyonuna neden olabilir. Migren baş ağrılarının aynı tarafında bulunan aktif 
tetik noktaların, migrenin başlamasında veya devam etmesinde katkısı olabilece-
ği belirtilmektedir (38). Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda en belirgin klinik 
bulgunun perikraniyal dokuların palpasyonuna karşı artmış hassasiyet olduğu ve 
hem kasların hem de tendonların aşırı derecede hassas olduğu bilinmektedir (39). 

Miyofasyal tetik nokta palpasyonu için literatürde daha önce belirtilen tanı 
kriterleri şu şekilde sıralanmıştır: 1) bir iskelet kasında ele gelen gergin bir bandın 
varlığı, 2) gergin bantta aşırı duyarlı bir hassas noktanın varlığı, 3) gergin bandın 
hızla komprese edilerek palpasyonu sonucu ortaya çıkan seğirme yanıtı (twitch 
response), 4) kompresyona yanıt olarak tetik noktanın tipik ağrı paterninin or-
taya çıkması. Bu test sonucu, hasta ortaya çıkan ağrıya aşina ise, yani algılamaya 
alıştığı diğer duyumlara benzer olarak tanırsa, tetik nokta palpasyonu aktif olarak 
kabul edilir. Tersine, hasta uyarılmış ağrıyı tanıdık bir ağrı olarak tanımlamıyorsa, 
tetik nokta palpasyonu latent olarak kabul edilir (40). 

Tetik nokta palpasyonu her zaman bilateral olarak değerlendirilmelidir. Pal-
pasyon, hassas ve tetik noktaların varlığını araştırmak için literatürde her iki elin 
ikinci ve üçüncü parmaklarıyla (parmak ucu palpometresi) 500-600 g parmak 
ucu basıncı kullanılarak palpe edilmiştir. Palpasyon sonrası hassasiyet puanı 0 – 
3 arasında değerlendirilmiştir. 0 = hassasiyet yok, 1 = hafif ağrı ve geri çekilme 
yanıtı yok, 2 = orta derecede ağrı ve hafif geri çekilme cevabı, 3 = şiddetli ağrı ve 
şiddetli geri çekilme cevabı veya palpasyonun tipik başağrısını yeniden tetikledi-
ğini bildirme. Bilateral olarak üst-orta trapez, massater, sternokleidomastoideus, 
posterior servikal, suboksipital kaslar ve temporal kasların tetik nokta palpasyonu 
başağrısı olan hastalarda değerlendirilebilir. Bu alanlar dışında tetik nokta olabi-
leceği düşünülen çeşitli baş, yüz, boyun ve omuz bölgelerinde tetik nokta değer-
lendirmeleri yapılabilir. Her hastadaki tetik nokta sayısı ve yeri kaydedilir (41).
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· Basınç ağrı eşiği
Literatürde başağrısı olan hastalarda basınç ağrı eşiği ve/veya toleransı ölçümü 
çoğunlukla araştırma amaçlı uygulanmıştır. Ayrıca, başağrısında santral ya da 
periferal sensitizasyonun belirlenmesinde, fibromiyalji şüphesi olan hastalarda 
kullanılmıştır (2). Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda perikraniyal kaslarda art-
mış hassasiyet bildirilmiştir. Perikraniyal kas bozuklukları ile ilişkili gerilim-tipi 
başağrısı tanı kriterlerinden biri olarak basınç ağrı eşik ölçümü önerilmektedir 
(42). Bovim (42), servikojenik, gerilim-tipi ve migren baş ağrıları olan katılımcı-
larda baş ve suboksipital bölgede 10 noktada basınç ağrı eşiklerini ölçmüş ve tüm 
basınç ağrı eşiği değerleri toplandığında, skorun servikojenik başağrısı grubunda 
anlamlı derecede daha düşük olduğunu bulmuştur. 

Basınç ağrı eşiği ve/veya toleransı ölçümü için bir basınç algometresi kulla-
nılabilir. Basınç ağrı eşiği ölçümünde cihazın 1 cm2 çapında başlığı kullanılır. 
Ölçüm yapılacağı zaman hasta bir sandalyeye oturtulur. Ölçüm yapılacak vücut 
sahaları işaretlenir. Ölçüme başlamadan önce bir deneme yapılır. Algometre test 
edilecek sahaya dik olarak temas ettirilir. Basınç ağrı eşiği testi için hastalara; ‘ba-
sınç hissi ağrıya dönüştüğünde, vücudunuzda ağrı/acı/hoşunuza gitmeyecek bir 
his hissettiğiniz an tamam deyin, dayanmaya çalışmayın’ ya da kullanılan cihazın 
özelliklerine bağlı olarak ‘elinizde tuttuğunuz cihazın düğmesine basın’ talimatı 
verilir, tolerans testinde ise ‘dayanamayacağınız son noktada tamam deyin’ ya da 
‘elinizde tuttuğunuz düğmeye basın’ talimatı verilir. Genellikle üç ölçüm yapılır 
ve ölçümlerin ortalaması kaydedilir. Literatürde başağrısı hastalarında sağ ve sol 
massater kasları, sağ ve sol anterior temporal kaslar, sağ ve sol spleniuscapitis kas-
larından basınç ağrı eşiği ölçümleri yapılmıştır (43) (Şekil 4).

Şekil 4. Basınç ağrı eşiği ölçüm örnekleri
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Şekil 4. Basınç ağrı eşiği ölçüm örnekleri

• Servikal slump testi

Servikal slump testi, servikojenik baş ağrısında nörolojik bir durumdan 

şüphelenildiğinde, daha az agresiv bir test kesin sonuç vermediyse ya da servikal 

manipülasyonlardan önce güvenlik amacıyla kullanılabilir (2). Bu test spinal kanal ile dural 
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· Servikal slump testi
Servikal slump testi, servikojenik başağrısında nörolojik bir durumdan şüphe-
lenildiğinde, daha az agresiv bir test kesin sonuç vermediyse ya da servikal ma-
nipülasyonlardan önce güvenlik amacıyla kullanılabilir (2). Bu test spinal kanal 
ile dural yapıların esnekliğini değerlendirmek için kullanılır. Test sırasında hasta 
diz arkası muayene masasının kenarına gelecek şekilde oturur. Terapist, sağ eliyle 
hastanın ayağını tutarken sol eli ile üst torakal, servikal vertebralar ve başı kavrar. 
Lumbal, torakal ve servikal vertebralar fl eksiyona getirilir, daha sonra hastadan 
dizini ekstansiyona getirmesi istenir. Bu aşamada diz ekstansiyon derecesi ve ağrı 
cevabı not edilir. Son aşamada ise, ayak bileği dorsi-fl eksiyona getirilerek ağrı ya-
nıtı yeniden not edilir. Hasta bir süre bu pozisyonda kaldıktan sonra nötral pozis-
yona getirilerek klinik olarak bir değişiklik olup olmadığı sorgulanır. Test sırasın-
da alt ekstremite semptomları belirginleşmesi, diz ekstansiyonundaki limitasyon 
ve bu limitasyonun servikal vertebraların nötral pozisyona getirilmesiyle azalma-
sı, testin pozitif olduğunu gösterir. Servikal omurga fl eksiyona getirildikten sonra 
boyun ağrısı gelişirse, ağrı nedeninin yumuşak dokular, dural yapı olabilir ya da 
ağrı nedeninin omuriliğin immobilizasyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı-
nı değerlendirmek için, diz fl eksiyondan ekstansiyona getirilir ve hastada oluşan 
semptomlar gözlenir (44) (Şekil 5).

Şekil 5. Servikal slump testi uygulaması
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Şekil 5. Servikal slump testi uygulaması

• Temporomandibular disfonksiyon

Ağrılı temporomandibular bozukluk tanısı konan hastaların sıklıkla baş ağrısından da 

yakındığı bilinmektedir. Orofasiyal ağrı veya mandibular hareketle ağrı mevcutsa, diğer tüm 

testler negatifse, ana ağrı mekanizmasının temporomandibular eklemin neden olduğu 
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· Temporomandibular disfonksiyon
Ağrılı temporomandibular bozukluk tanısı konan hastaların sıklıkla başağrı-
sından da yakındığı bilinmektedir. Orofasiyal ağrı veya mandibular hareketle 
ağrı mevcutsa, diğer tüm testler negatifse, ana ağrı mekanizmasının tempo-
romandibular eklemin neden olduğu gerilimden kaynaklandığı düşünülüyor-
sa, servikal omurganın tedavisi sonucu yetersiz iyileşme gözlenmişse, krani-
yo-mandibular disfonksiyon ekarte edilmek isteniyorsa temporomandibular 
değerlendirmeler uygulanmalıdır (2). Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda 
başağrısı ile temporomandibular disfonksiyon arasında bir ilişki olduğu bildi-
rilmiştir (45). Epizodik migren ve kronik migrenli bireylerin, sağlıklı kontrol-
lere kıyasla temporomandibular eklem ve çiğneme kaslarında daha çok hassa-
siyet bildirilmiştir (46).

Literatürde temporomandibular disfonksiyon Helkimo’nun (47) açıkladı-
ğı yöntemlere göre değerlendirilmiştir. Bu yönteme göre; temporal, masseter, 
medial pterygoid, lateral pterygoid, sternocleidomastoid ve üst trapeze dijital 
parmak basıncı (2 kg/cm2) uygulanır. Mandibular hareketlerin genişliği bir 
cetvelle ölçülür. Bu hareketler; maksimum zorlanmamış ağız açıklığı, maksi-
mum sağ ve sol mandibular kaymadır. Periariküler temporomandibular eklem 
alanında ağrı değerlendirilir. Temporomandibular eklemlerin lateral sınırının 
üzerindeki periariküler alana bilateral olarak dijital parmak basıncı (yaklaşık 2 
kg/cm2) uygulanır. Ağrı varlığı sorgulanır. Temporomandibular eklem sesleri, 
hasta ağzını istemli olarak açıp kapatırken, temporomandibular eklemin late-
raline bir steteskop yerleştirilerek dinlenir. Temporomandibular disfonksiyon 
şu kriterlere göre ekarte edilir: 1) İncelenen kasların hiçbirinde hassasiyet veya 
ağrı olmaması, 2) En az 40 mm ağız açıklığı, 3) En az 7 mm’lik lateral kayma, 4) 
Temporomandibular eklemde krepitasyon ya da klik sesi olmaması, 5) Tempo-
romandibular eklemde ağrı ya da hassasiyet olmamasıdır. Literatürde temporo-
mandibular disfonksiyonun değerlendirilmesinde RDC/TMD Axis II (Research 
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) anketi de kullanılmıştır 
(48). Bu anket, temporomandibular disfonksiyon ile ilgili hem işlevsel hem de 
psikososyal yönleri değerlendirmeyi amaçlayan 27 sorudan oluşan, bir öz bil-
dirim anketidir. Skor arttıkça kişide disabilite de artmaktadır. Ağrılı günlerin 
sayısı ve günlük aktivitelere katılımla ilgili anketten alınan bilgilere dayanarak 
hastaların psikososyal işlevsel düzeyi belirlenir. Günlük yaşamda temporoman-
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dibular disfonksiyon ağrısına bağlı disabiliteleri dört sınıfa ayırır: 1. derece; 
düşük ağrı şiddeti (karakteristik ağrı şiddeti < 50) ve düşük disabilite (3’ten 
az disabilite puanı), 2. derece; yüksek ağrı şiddeti (karakteristik ağrı şiddeti > 
50) ve düşük disabilite (3’ten az disabilite puanı), 3. derece; 3-4 disabilite puanı 
ve 4.derece 5-6 disabilite puanı ve karakteristik ağrı yoğunluğundan bağımsız 
olarak temporomandibular disfonksiyon ağrısına bağlı artan psikososyal disa-
biliteyi tanımlar. Literatürde başağrısı hastalarının, sağlıklı kontrollere kıyasla 
daha yüksek RDC/TMD anket skoru gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca, daha sık 
ve yoğun diş teması gösterdikleri, daha fazla çiğneme kas gerginliği, daha fazla 
stres ve yüz/baş ve vücudun diğer kısımlarında daha fazla ağrıdan yakındıkları 
belirtilmektedir (48). 

· Skin-roll testi (cilt yuvarlama testi)
Başağrısı hastalarında baş ve boyun çevresi kaslarında gerginlik ve hassasiyet 
artışı görülebilmektedir. Özellikle servikojenik başağrısının ayırıcı tanısında 
skin-roll testi yararlı olabilir. Bu testin deri kıvrım kalınlığı ve cilt hassasiyeti 
olmak üzere iki bileşeni vardır. Bileşenlerin her biri ayrı ayrı anormal olabilse 
de, pozitif bir testin sıklıkla hem hassas hem de kalınlaşmış cildi içereceği bil-
dirilmektedir. Belirli bir bölgedeki hem cilt hem de kaslar etkilenmiş gibi görü-
nüyorsa, bu sadece kasın ağrılı olduğu durumdan farklı bir durumun göstergesi 
olabilir. Tek taraflı baş ağrılarında skin-roll testi, sırt asimetrisinin değerlendi-
rilmesi anlamlı olabilir (49,50). 

Literatürde başağrısı olan hastalarda trapez, mandibular, supraorbital ya da 
skapular bölgelerde skin-roll testi uygulanmıştır. Test sırasında hasta rahat pozis-
yonda oturur, uygulama yapılacak bölgede konnektif doku fizyoterapistin radial 
üç parmağıyla kavranır. Sağ ve sol el parmakları kullanılarak cilt yukarıya doğru 
yuvarlanır. Yuvarlama işlemi, uygulama yapılan bölgenin en proksimal seviyesine 
kadar sürdürülür. Deri hareketliliğindeki değişim kaydedilerek doku mobilitesi 
değerlendirilebilir. Ayrıca deri kalınlığı tercih edilen seviyede kaliperle ölçülebi-
lir. Kaliperle sabit 5 g/mm2’lik bir basınç uygulanır. Aynı işlemler kontralateral 
tarafta tekrarlanır. Ölçüm sırasındaki hassasiyet (yok / hafif / orta / şiddetli) de 
kaydedilir (49,50) (Şekil 6). 
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SONUÇ
Başağrısının görülme sıklığı oldukça yüksek olup, başağrısı fiziksel bozukluklara, 
yaşam kalitesi, iş kapasitesi, fonksiyonel durumda önemli yetersizliklere neden 
olmaktadır. Başağrısı hastalarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi, hastanın 
doğru tanıyı almasını kolaylaştırmasının yanı sıra, fizyoterapistin uygun tedavi 
yaklaşımına karar vermesi açısından da oldukça önemlidir. Başağrısında değer-
lendirme yöntemlerinin tüm patolojileri kapsaması ve multidisipliner bir değer-
lendirme ekibinin ayrıntılı muayenesi de ayrıca önemlidir. Fizyoterapistler, başağ-
rısı hastalarının değerlendirilmesi ve tedavisinde multidisipliner ekibin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Fizyoterapistler, başağrısı tanısı alan hastaların fiziksel bozukluk-
larını, günlük yaşam aktiviteleri ve iş gücü etkilenimini, fonksiyonel ve fiziksel 
kondisyon kaybı gibi semptomlarını ayrıntılı olarak değerlendirme ve belirlenen 
kayıplara yönelik tedavi programını şekillendirme bilgi ve becerisine sahiptir. Ba-
şağrısına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi program-
larının geliştirilmesi için bu konuda farkındalığın artırılması ve bu alana yönelik 
çalışmaların planlanması önemlidir.

Şekil 6. Skin roll (cilt yuvarlama) testi uygulama örneği
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Anahtar Öğrenme Noktaları
· Başağrısı değerlendirmesinden önce, hastanın başağrısı tipi (migren, gerilim-tipi, küme 

başağrısı vb.) belirlenmelidir. 

· Başağrısı değerlendirmesinde, doğru bir hikaye alımı başağrısı ve başağrısının karakteris-
tikleri hakkında bilgi edinmek için oldukça etkili bir yoldur. 

· Hikaye alımı kapsamında hastanın demografik, fiziksel ve sosyo-kültürel bilgileri (ad, so-
yad, yaş, boy, kilo, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum, gelir durumu vb.), özgeçmişi 
(nörolojik, romatolojik, ortopedik, psikiyatrik hastalıklar, obstetrik, jinekolojik bilgiler, aler-
jiler, başağrısına yönelik alınan tedaviler, kullanılan medikal tedaviler vb.) sorgulanmalıdır. 

· Başağrısına yönelik ayrıntılı ağrı değerlendirmesi (ağrının frekansı, süresi, şiddeti, tetikle-
yen faktörler, lokalize olduğu bölgeler vb.) yapılmalıdır. Bu kapsamda görsel analog skala-
sı, ağrı günlükleri kullanılabilir. 

· Başağrısını ve başağrısının yol açtığı ikincil problemleri değerlendirmek için anketlerden 
yararlanılabilir.

· Başağrısı olan hastalarda sıklıkla kas-iskelet sistemi semptomları görülmektedir. Bu ne-
denle hastaya özel fiziksel değerlendirmeler yapılmalıdır.

· Literatürde başağrısı hastalarında değerlendirme amacıyla kullanılan bazı fiziksel testler 
şunlardır:

· Servikal eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi

· Baş postürünün değerlendirilmesi

· Servikal kas kuvvetinin değerlendirilmesi

· Kraniyo-servikal fleksiyon testi

· Manuel eklem palpasyonu

· Servikal kinestetik duyunun değerlendirilmesi

· Fleksiyon-rotasyon testi

· Miyofasyal tetik nokta palpasyonu

· Basınç ağrı eşiğinin değerlendirilmesi

· Servikal slump testi

· Temporamandibular disfonksiyonun değerlendirilmesi

· Cilt yuvarlama testi

· Başağrısı hastalarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi, hastanın doğru tanıyı almasını 
kolaylaştırmasının yanı sıra, fizyoterapistin uygun tedavi yaklaşımına karar vermesi açısın-
dan da oldukça önemlidir.
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GIRIŞ
Migren, kronik başağrısının en yaygın biçimlerinden biridir. Migren atakları-
nın sıklığı, süresi ve yoğunluğu çok değişkendir. Hastaların çoğunda (yaklaşık 
%60’ında) semptomlar ayda 1-2 gün veya yılda yaklaşık 35 gün olarak ortaya çı-
kar. Çalışmalar, hastaların en az %2-3’ünün ayda 10 günden fazla günlük işlerini 
yapamayacak düzeyde migrenden muzdarip olduğunu bildirmiştir (1).

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre migren için tedavi maliyetlerinin 
korkutucu boyutta olduğu ve yılda 478,5 milyon euro harcandığı yönündedir. Bu 
miktarın yarısından fazlası reçetesiz satılan ilaçlara harcanmaktadır. Kontrolsüz 
kendi kendine alınan ağrı kesicilerin neden olduğu böbrek hasarı nedeniyle de 
diyaliz için harcanan miktar ise yaklaşık 240 milyon euro kadardır. Buna bağlı 
olarak migren hastalarının işe gidememesi sonucu üretkenliğin etkilenmesinin de 
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KISALTMALAR
GM: Geleneksel Masaj

Lnn:Lenf nodül grubu

MLD: Manuel Lenf Drenajı

SF-36: Sağlık Durum Anketi Kısa Formu

TPT: Tetik Noktası Tedavisi
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6.2 milyar euro’ya mal olduğu belirtilmiştir (2). Migren kişinin okul ve iş yaşamını 
ciddi anlamda kısıtlamasına rağmen, hastaların %30’u bir doktora görünmemek-
tedir. Bu kişilerin neredeyse tamamının doktora gitmeseler bile bir tedaviye baş-
ladıkları ve semptomları için ilaç aldıkları bildirilmiştir (1).

Migren tedavisi, ilaç dışı müdahalelerin yanı sıra farmakolojik akut tedavi ve 
profilaksi üzerine kuruludur (3). Son yıllarda migren için etkili bazı tedavi seçe-
nekleri olmasına rağmen, hastaların sadece %45’i herhangi bir tedavi almaktadır. 
Migrende ağrıyı azaltma ve yaşam kalitesi iyileştirmeye yönelik tedaviler ile ilgili 
hasta memnuniyeti oldukça düşüktür (2).

Migren yönetiminde fizyoterapinin yeri
Genel tıp literatüründe migren için fizyoterapinin etkinliği konusunda farklı gö-
rüşler vardır. Birçok yazar fizyoterapi, masaj, refleksoloji, manuel terapi ve diğer 
terapileri etkisiz olarak tanımlamalarına rağmen, neden etkisiz olduğu konusun-
da bilgi vermedikleri veya kullanılan bilimsel açıklamanın eksik olduğu görül-
mektedir. Fizyoterapi literatürü ise migren tedavisinde hidroterapi, elektroterapi, 
masaj ve gevşeme yöntemlerini önermektedir (4).

Migren tedavisinde manuel lenf drenajının patofizyolojik alt yapısı 1989’da 
Trettin (5) tarafından tanımlanmış olmasına rağmen, fizyoterapi literatürde mig-
ren tedavisinde manuel lenf drenajına atıfta bulunulmamış, sadece lenfoloji lite-
ratüründe yer verilmiştir. 

Migrenin önleyici tedavisinde manuel lenf drenajı (MLD) uygulanmaktadır. 
Ancak bu uygulama, özellikle akut migrende yalnızca anekdot raporlarına dayan-
maktadır (6-9). Manuel lenf drenajının, leptomeningeal damarlarda ve daha son-
ra ekstrakraniyal lenf kollektörlerinde perivasküler inflamatuar eksüdanın daha 
hızlı taşınmasını sağladığı, bu sayede ise meninkslerde inflamatuar ağrıya karşı 
artan bir korumaya yol açabileceği belirtilmiştir (6).

Trettin, migren ağrısının damar duvarı ve bağ dokusu nosiseptörlerinin duyar-
lılaşma teorisine dayandığını belirtmiştir. Manuel lenf drenaj ile vasküler spazmın 
çözüldüğü, damar duvar ödeminin azaldığı ve böylece ağrı mediatörlerinin uzak-
laştırılmasının hızlanmasını sağlamasına bağlamıştır (5). 

Migren tedavisinde manuel lenf drenajının analjezik-sedatif etkisi Melzack ve 
Wall kapı kontrol teorisine dayanmaktadır (10). Manuel lenf drenajı cilt ve cilt altı 
dokusunun gerilmesi ile subkutan dokudaki mekanoreseptörleri kalıcı uyararak 
üst üste binen ağrılı uyaranların azalmasını sağlar.
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Migren hastalarının ağrı algılama sistemi, sürekli olarak aşırı uyarı halinde-
dir. Bu durum MLD’nin vagotonusu azaltma etkisini engelleyebilir ve MLD’nin 
migren üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış diğer gevşeme yöntemleriyle 
karşılaştırılabilir.

Migrende manuel lenf drenaj uygulaması
Manuel lenf drenajı sadece migren ağrısı için değil, yüz veya tüm vücut ödemini 
düşündüren semptomlar (örn. bilateral göz kapağı şişmesi ve/veya poliüri) için de 
bir endikasyon teşkil eder. 

Migren hastalarında MLD uygulamak için öncelikle migren hastalarına spesi-
fik değerlendirme (ağrı süresi, ağrı şiddeti, migren atak sayısı, yaşam kalitesi vs) 
yapmak gerekir. Değerlendirme diğer bölümlerde detaylı şeklide anlatıldığı için 
bu kısımda bahsedilmeyecektir. Değerlendirme yaptıktan sonra MLD uygulaması 
öncesinde kontraendikasyonlar dikkate alınmalıdır. Manuel lenf drenajının genel 
ve bölgeye özel kontrendikasyonları bulunmaktadır. Genel kontrendikasyonlar 
arasında; bakteriyel veya viral akut enfeksiyon, kardiyak ödem, akut venöz has-
talık ve malignite yer almaktadır. Migrende boyun bölgesine yapılacak uygulama 
için olan kontrendikasyonlar ise; ritim bozukluğu, sinüs caroticus’un aşırı duyarlı 
olması ve tiroid bezinin aşırı çalışmasıdır (11). Kontrendikasyonlar kontrol edil-
dikten sonra, uygulama için yüz, baş ve boyun bölgeleri kullanılır. Başın her iki 
tarafındaki juguler ven bölgesine ve vertebral ven bölgesinde boşaltım sağlamak 
için lnn.cervicalis superiorlar kullanılır. Sırası ile lnn.submandibularis ve lnn.su-
bmentalis bölgeleri drene edildikten sonra burun altı, burun piramidi, göz altı 
torbaları olmak üzere zigomatikten klavikulaya kadar tüm bölge drene edilir. Son-
rasında göz üstü, kaşlar, periauriküler bölge, alın ve temporal bölge alınarak vent-
ral uygulama bitirilir. Dorsal bölge uygulamasında ise ense ve kafa derisi drene 
edildikten sonra tüm uygulama tamamlanmış olacaktır. Migren için bir seanslık 
MLD uygulaması genel olarak 30-45 dk. arasında sürmektedir. Uygulama günlük 
olup 3-4 hafta süresince devam eder. Hastaya self drenaj öğretilerek, atak öncesi 
ve sırasında ağrı yönetimi için katkıda bulunması istenir (12).

Literatürde migren için manuel lenf drenajı uygulamaları
Migren hastalarında manuel lenf drenajının etkileri ile ilgili sınırlı sayıda çalış-
ma bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde Krahl; migreni olan üç hastaya her 
biri 30 dakika süren 6 seans manuel lenf drenaj tedavisini üç hafta süre içinde 
gerçekleştirmiş. Ölçüm parametreleri olarak Kiel başağrısı takvimi ve SF-36 ya-
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şam kalitesi anketi kullanılmış. Her üç hastada da tedavi süresince semptomlar 
önemli ölçüde düzelmiş ve herhangi bir migren atağı olmamış. Az sayıda vakaya 
rağmen çalışmanın klinik önemi küçümsenmemelidir. Ağrı süresi, ağrı şiddeti, 
migren sayısı, SF-36 anketi yaşam kalitesi ve fiziksel ağrı parametreleri ortalama 
değerlerinin belirgin şekilde iyileştiği düşünüldüğünde, manuel lenf drenajının 
bu olumlu gelişmelere etki ettiği düşünülebilir. Semptomların iyileşmesi, manuel 
lenfa drenajının migren hastalarında migren ağrısını azaltabileceğinin ve yaşam 
kalitesini iyileştirebileceğinin bir göstergesi olabilir (8).

Randomize kontrollü klinik bir çalışmada auralı ve aurasız migreni olan 64 
hasta üç gruba ayrılarak profilaktik olarak MLD veya geleneksel masaj (GM) 8 
hafta süresince uygulanmış. Kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmamış. 
Değerlendirme başağrısı günlüğü ve Başağrısı Özürlülüğünün Almanca versiyo-
nu kullanılarak yapılmış. Primer sonuç ölçümü aylık migren sıklığı olarak belir-
lenmiş. 8 haftalık tedavi süreci sonrasında 4 haftalık bir takip yapılmış ve takip 
süresinin sonunda MLD grubundaki hastaların migren ataklarının sıkılığı ve gün 
sayısının azaldığı, diğer iki gruba kıyasla analjezik alım miktarında da azalma ol-
duğu bulunmuş. MLD ve GM’nin migren atak sıklığını azalttığı, MLD’nin bazı 
parametrelerde GM’den daha etkili olduğu bulunmuş (13). 

Migren, beynin karmaşık, çok faktörlü, nörovasküler bir işlev bozukluğudur. 
Etkilenen insanların genellikle perikraniyal tetik noktalarına sahip olduğu bildi-
rilmesine rağmen tetik noktası tedavisi (TPT) migren profilaksisinde yeterince 
incelenmemiş. Yapılan bir pilot çalışmada TPT tedavisi, MLD ile kombine uygu-
lanan TPT tedavisi ile karşılaştırılmış. Tedavi süresince ve tedavi bitiminden se-
kiz hafta sonrasına kadar TPT tedavisinin ve özellikle TPT ile birlikte uygulanan 
MLD’nin, hiç tedavi uygulanmayan gruba göre etkili olduğu ve TPT’ye ilave uy-
gulanan MLD’nin ise, tek başına TPT’ye göre daha etkili olduğu bulunmuş (14). 

Bringezu ve Trettin, 15 yıllık tedavi deneyimlerinden yola çıkarak 45-60 da-
kika süren Manuel Lenf Drenajı tedavisi sonucu migren atak sıklığı ile birlikte 
migren şiddetinin de azaldığını belirtmişlerdir. Ataktan birkaç saat sonra aralıklı 
olarak manuel lenf drenajı yapmak endikedir. Böylece hastanın biyo-psiko-sos-
yal durumu etkilenir ve iyileştirilir. Her şeyden önce, psikolojik komplikasyonlar 
önlenebilir. Bringezu ve Trettin, bunun ancak diğer terapi yöntemleriyle kombine 
uygulandığında sağlanabileceğini belirtiyor. Bu bağlamda Marnitz terapisi, kon-
nektif doku masajı, klasik masaj ve akupunktur kombine uygulanabilir (15).

Buna karşılık, Busch ve Gaul, migrende ağrının giderilmesine ilişkin hipotezleri 
desteklemek için kanıta dayalı çalışmaların yetersiz olduğundan bahsetmektedir (16). 
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SONUÇ
Literatürde migren hastalarında MLD uygulamasının etkileri ile ilgili çalışma-
ların yetersiz olduğu, var olan çalışmalarda MLD’nin etkili olduğu ancak vaka 
sayısı, uygulama süresi ve sıklığı nedeni ile bir standardizasyonun olmadığı görül-
müştür. Bu nedenle migren tedavisinde manuel lenf drenajının etkisi daha fazla 
sayıda hastada incelenmelidir. 

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Migren yönetiminde fizyoterapinin modaliteleri olarak hidroterapi, elektroterapi, masaj, 

gevşeme yöntemlerini ve manuel lenf drenajı uygulamaları önerilmektedir.
· Migren’de manuel lenf drenaj uygulamasının fizyolojik etkisi; manuel lenf drenaj ile vas-

küler spazm çözülür, damar duvar ödemi azalır ve böylece ağrı mediatörlerinin uzaklaştı-
rılması hızlanarak ağrı azalması şeklinde açıklanır. 

· Migren’de manuel lenf drenaj uygulamasında temel olarak lenf sıvının drene edileceği 
lenf nodül grubu lnn.cervicalis superiordur. Submandibular, submental, burun, göz altı 
torbaları, göz üstü, kaşlar, periauriküler bölge, alın ve temporal bölge olmak üzere tüm yüz 
drene edilir. Dorsal bölgede ense ve kafa derisi drene edildikten sonra MLD uygulaması ta-
mamlanmış olur. Migren için bir seanslık MLD uygulaması 30-45 dk. arasında sürmektedir. 
Uygulama günlük olup 3-4 hafta süresince devam eder. Hastaya self drenaj öğretilerek, 
atak öncesi ve sırasında ağrı yönetimi için katkıda bulunması istenir.

· Literatürde migren için manuel lenf drenajı uygulamaları sınırlı sayıdadır. Sınırlı sayıdaki 
çalışmalar manuel lenf drenajının ağrı süresi, ağrı şiddeti, atak sıklığı ve analjezik alım mik-
tarını azalttığını, yaşam kalitesini ise arttırdığını bulmuştur.

· Semptomların iyileşmesi, manuel lenf drenajının migren hastalarında migren ağrısını azal-
tabileceğini ve yaşam kalitesini iyileştirebileceği göstermektedir. 
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GİRİŞ
Dokunmak, güçlü bir iletişim formu olan primer duyularımızdan biridir ve in-
sanlık tarihi boyunca süregelen bir etkileşim biçimidir. Tıbbi anlamda dokunmak, 
hastalığın teşhisi veya tedavisi için el ile hastaya müdahale etmeyi tanımlar ve 
“Manuel Tıp” veya “Manuel Terapi” olarak adlandırılır.

Yetişkin bir insan vücudu ortalama 1,5 metrekare alandan oluşan cilt dokusu 
ile kaplıdır. Embriyonik olarak tüm sinir sistemi ile aynı embriyonik katmandan 
ektodermden oluşan cilt dokusu sadece bu embriyonik bağlantı ile değil fizyolo-
jik bağlantıları ile de sinir sistemi ve çevresel uyarılar arasında önemli bir köprü 
görevi görür(1). Manipülatif tedavilerde mekanik uyarılar, sinir sistemi üzerinden 
fizyolojik yanıtlara dönüşür.(2)
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m: muskulus

n: nervus
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Manuel terapiyle ilgili bilinen en eski kaynaklar Antik Mısır’da, M.Ö.4000’e 
uzanmaktadır. Manuel uygulamalar ve tekniklerle ilgili yazılı kaynaklara yine 
M.Ö. dönemlerde Çin, Hindistan ve Antik Yunan’da rastlanmaktadır. Hipokrat’ın 
hastalarının omurgalarına traksiyon ve manipülasyon uyguladığına dair veriler 
mevcuttur (3). Savaş ve spor yaralanmaları sonrasında uygulanan manuel teda-
viler, sonraki yüzyıllarda Galen’den, İbn-i Sina’ya kadar birçok tıp alimi tarafın-
dan da hastalara uygulandı. 1800’lü yıllarda sinir sistemi ve dolaşım sistemlerinin 
bütünlüğü anlaşıldıkça, bu sistemlerde meydana gelecek fonksiyon bozuklukla-
rının doku ve organlar üzerinde hastalıklara yol açabileceği teorisi kuvvetlenme-
ye başladı ve Andrew Taylor Still bu teoriden yola çıkarak osteopati yaklaşımını 
geliştirdi (4). İlerleyen yıllarda kayropraksi, naturopati gibi birçok farklı manuel 
tedavi yöntemi geliştirildi. Fizyoterapi uygulamaları içerisinde de manuel terapi 
yöntemleri kullanılmaya ve geliştirilmeye başlandı.

Manipülatif değerlendirme ve tedavi yöntemleri müsküloskeletal veya 
non-müsküloskeletal olmak üzere ağrı ile ilişkili birçok klinik durumda kullanıl-
maktadır. Bu klinik durumların önemli bir kısmını da başağrıları oluşturmakta-
dır (5).

ICHD-3’e (International Classification of Headache Disorders, 3rd edition) 
göre primer başağrılarından olan migren, gerilim-tipi başağrısı, trigeminal nev-
ralji yanında, fizyoterapide sık karşılaştığımız servikojenik kökenli başağrılarının 
ayırıcı tanısında semptom olarak başağrısının arka planında yatan sebep ve/veya 
sebeplerin belirlenmesinin tedavi planlaması için en önemli unsur olduğu belir-
tilmiştir(6).

Başağrısında sıklıkla başvurulan uzun süreli ilaç kullanımının beynin normal 
inflamatuar yanıtını engelleyebildiği, ayda 10-15 günden fazla ilaç kullanımının 
da migren dönüşümü ve hızlanan başağrısı ile bağlantısı olduğu belirtilerek, bu 
enflamatuar cevabın bozulması TRİGEMİNOVASKÜLER NÖRONLARIN du-
yarlılaşmasıyla ilişkilendirilmiştir (7).

Başağrısında semptom ve sebeplerin tedavisinde birçok yöntem bulunmak-
la birlikte her bireye kendi problemlerine özel planlanan tedaviler bütünlüğünde 
hayatının tüm bileşenleriyle beraber (iş, çevre, beslenme, psikoloji vb…) BİYOP-
SİKOSOSYAL anlayışla ve disiplinler arası komplementer bir bakış açısıyla yak-
laşmamız son derece önemlidir.

Biz fizyoterapistler bu anlamda disiplinler arası birleştirici olmakla beraber 
bireyin değişen hayat şartlarında gerektiğinde aralıklı ve uzun süreli tedavi ve da-
nışmanlık desteği sağlamaktayız. Bu kitapta başağrısının tedavisinde birçok disip-
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linin bakış açıları ve uygulamalarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu bölümde 
ise başağrısında manipülatif uygulama örnekleri ve kanıta dayalı etkinlik düzey-
leri hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Ağrı nedir? Neden ağrı olur? Güncel yaklaşımlar
17. yüzyılda Fransız Filozof Descartes’ın ağrının bir sinir yolağı ile periferdeki 
dokulardan beyne iletildiği fikrine dayanarak gelişen allopatik tıpta, ağrı ile ilişkili 
hastalıklara yaklaşımlar,ağrı yolağını etkileyecek medikal ve cerrahi uygulama-
lara dönüşmeye başladı. Fakat günümüzde ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku 
hasarıyla ilişkili veya ilişkili olana benzeyen, hoş olmayan bir duyusal veya duygu-
sal deneyim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım ışığında, ağrı hemen her zaman 
doku hasarıyla bağdaştırılamaz. Aslında ağrı, anlaşılması gereken koruyucu bir 
fizyolojik yanıttır. Ağrı durumları temel olarak nosiseptif, enflamatuar, nöropatik 
ve santral olarak sınıflandırılmaktadır. Her ne kadar bu durumların hepsinde kapı 
ağrıya açılsa da, güncel ağrı modellemeleri göstermektedir ki, kapıya varana kadar 
gidilen yollar, nöral, hormonal ve immünolojik çaprazlaşmalarla farklılaşmakta-
dır (8,9). Sadece hastaların değil, birçok sağlık uzmanının da dahil olduğu, ağrı 
konusundaki yenilikçi olmayan bakış açısı nedeniyle ağrıya olan klinik yaklaşım-
lar çoğunlukla bu çaprazlaşmaları göz önünde bulundurmayan, salt biyomedikal 
bir çerçeveden yürütülmektedir. Oysa insan biyolojik bir bileşenden ötedir. İnsan, 
biyopsikososyal bir canlıdır ve vücudun neresinde olursa olsun bir insanın ya-
şadığı ağrı kişisel, gerçek ve normaldir (10). O zaman ağrılı bireylere klinik yak-
laşım ister allopatik, ister holistik, ister manipülatif tıp olsun hasta merkezli ve 
modern ağrı bilimine dayalı olmalıdır.

Başağrıları içersinde yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığa bağlı gelişebilecek 
olan ağrılar, tüm başağrılarının %1’inden azını oluşturmaktadır. Her ne kadar bu 
ağrılar çoğunlukla benign olsalar da özellikle hikaye ve değerlendirmesinde yük-
sek risk özellikleri taşıyan hastaların detaylı anamnezi ve klinik muayene bulgu-
ları doğrultusunda incelenecek radyolojik ve laboratuar bulguları ayırımcı tanı 
ve hastaların manipülatif tedavilere uygun olup olmadığını belirlemek açısından 
önemlidir. Özellikle ayırımcı tanıda manipülatif değerlendirme ve tedavilere baş-
lamadan anamnez sırasında dikkat etmemiz gereken kırmızı bayraklar Şekil-1’de 
belirtilmiştir.
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Manipülatif yöntemler ve işlev mekanizması
Manipülatif tedaviler, birçok kas iskelet ağrısında olduğu gibi, başağrılarının teda-
visinde de klinisyenlerin ve hastaların tercih ettiği non-farmakolojik tedavilerden 
biridir. Özellikle son dekatta manipülatif tedavi yöntemlerinin klinikteki yeri ve 
etkileri tartışılmaktadır (11). 

Bu tartışmaların odak noktası, salt biyomedikal mekanizmalara dayandırılan 
ve ağrıya iatrojenik bir etki yaratan bakış açısıdır. Literatürde spesifik tekniklerin 
uygulanmasına karşı alınan nonspesifik sonuçlar manipülatif yöntemlerin biyo-
medikal açıklamalar ile ele alınamayacağını gösterir. Başta migren olmak üzere, 
çoğu başağrısı klinikte “zor” olarak kabul edilen kronik ağrılardır. Bu zorluk kav-
ramını oluşturan önemli faktörlerden biri de, hem sağlık uzmanlarının hem has-
taların bu ağrılara olan bakış açısı ve inançlarıdır. Tüm bu tartışmalara rağmen, 
biyopsikososyal temeller üzerine oturtulan fizyoterapi uygulamalarında pasif ma-
nipülatif tedavilerin yeri yadsınamaz (12) (Şekil-2).

Manuel terapinin nörolojik ve nörorefleks etki mekanizmaları
Manuel terapide hareket kısıtlılıklarını 3 ana grupta toplamak mümkündür:

1. Nörofizyolojik etkenler
2. Biyokimyasal etkenler
3. Mekanik etkenler
Patofizyolojide bu etkenler hiçbir zaman tek başlarına sorumlu değildirler. 

Birbirlerini etkileyerek nöral, vasküler, mekanik, veno-lenfatik, psiko-sosyal vb. 

Şekil 1. Başağrısı anamnezinde kırmızı bayraklar

KIRMIZI BAYRAKLAR ***
* Bildiğimiz normal bir başağrısından farklı semptomlarla ağrı tanımlaması 
* Ani başlayan ve/veya artarak devam eden başağrısı
* Uykudan uyandıran veya uyanınca hemen başlayan başağrısı 
* Eşlik eden ateş, kusma, skalp hassasiyeti, miyalji ve boyun-ense sertliği…
* Fokal nörolojik semptom varlığı
* Hafıza ve bilinç değişiklik problemleri 
* Eforlu aktivitelerde (defakasyon, öksürük, eğilip kalkma) başağrısı oluşumu
* İleri yaşlar ve sistemik rahatsızlıklar, kilo kaybı ve halsizlik
* Tümör ve kanser varlığı, öyküsü
* Anevrizma ve hipertansiyon öyküsü, bunlara bağlı ilaç kullanımı
* Nöbet ve papil ödem varlığı 
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kompleks problemlere sebep oluştururlar. Son senelere kadar manuel terapinin 
etkilerinin sadece mekanik ve dokuya odaklı olduğu tezi yerini, nörorefleks etki 
ile gerçekleştiği bakış açısına yoğunlaştırdı. 

Somatik bir disfonksiyonda:
AĞRI, HİPO ve/veya HİPERMOBİLİTE, KONNEKTİF DOKU DEĞİŞİK-

LİKLERİ, VEGETATİF DEĞİŞİKLİKLER gelişmektedir. Ağrı oluşumuna bağlı 
olarak prostoglandin, prostosiklin, bradikinin, serotonin, histamin gibi birçok bi-
yokimyasal maddeler salgılanır. Tüm bunlar ise dokuların yük ile yük alabilme ka-
pasitesi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşabilmektedir ve bu kompleks 
mekanizmaların varlığı manuel terapinin dokuya odaklı hızlı uygulamalar mo-
delini anlaşılabilirlikten uzaklaştırmaktadır. Dokulardaki değişikliklerde oluşan 
patolojik bağ dokusu yapışıklıklarının (crosslink) oluşması ve yıkımında kimyasal 
proseslerin aktivasyonunun bilinmesi tedavilerde manuel terapinin farklı nöro-
refleks mekanizmalarını daha anlaşılabilir hale getirmektedir. Burada önemli olan 
dokuların yapılarına uygun uyaranları enflamasyon sürecine göre doğru zaman 
ve dozajda uygulamaktır (13) (Şekil 3).

Şekil 2. Ortopedik Manuel Terapi’nin ayırımcı tanıda bakış açısı-mind map (Zihin Haritası)

Aktif Sağlıklı Yaşam Fizy. Hizm. Eğ. Ve Org. Tic. Ltd.Şti © Fzt.SUAT DÜLGER,Ost.

KARDİYORESPİRATUAR

PLASEBO

AĞRI

HÜMORAL ETKİ

HİPOKSİ- KAS TONUSU

PSİKO-EMOSYONEL

VEGETATİF SİSTEM

MEKANİK 
DEFORMASYON

KONNEKTİF DOKU 
DEĞİŞİKLİKLERİ

NÖROREFLEKS 
DEĞİŞİKLİKLER

BÜTÜNCÜL VE 
ENERJETİK ETKİ

ORTOPEDİK
MANUEL 
TERAPİ 
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Eklemdeki bir hareket kısıtlılığının, eklemdeki nörokontrol mekanizmaların-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durumda ekleme gelen yüklemeye bağlı 
eklem kapsülü deforme olur ve karşı eklem etrafındaki müsküler yapılarda koru-
yucu spazmlar gelişir (13).

Manuel terapi uygulamaları, nörorefleks etki olarak spinal sinirdeki mekanik 
deformasyon sonucu aksonal transporttaki efektör hücreye etki eder. Spinal sinir-
de oluşan deformasyon sonucu oluşan drenaj etkisi optimal yara iyileşmesinin ve 
enformasyon akışının önemli bir basamağıdır.

Bir sinirin %8 geriliminde dolaşım azalırken, %15 oranındaki geriliminde do-
laşım tam kaybolur. Ayrıca aksoplasmanın intrasellüler hareketi aktif bir proses 
olup hipoksiye çok hassastır. Hipoksi bu durumda yumuşak dokulardaki tonus 
artışına bağlı gelişebilir.

Şekil 3. Konnektif doku özellikleri ve tedavi mekanizmaları

Aktif Sağlıklı Yaşam Fizy. Hizm. Eğ. Ve Org. Tic. Ltd.Şti ©

KONNEKTİF DOKU KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÖZETİ
DOKU NÖRO-REFLEKS ETKİ UYARAN KARAKTERİ TEDAVİ ŞEKLİ
Deri ve 
Subkutan
Konnektif 
Doku

· Vazokonstrüksiyon
· Miyofibroblast 

aktivasyonu
· Periferik 

sensörlerde uyarı 
eşiğinin düşmesi

· Dokunma
· Bası
· Vibrasyon
· Gerilim

· Yumuşak doku 
tedavileri (masaj, 
konnektif doku 
masajı, friksiyon ve 
fonksiyon masajı)

Kas · Tonus artışı
· Vazokonstriksiyon/

vazodilatasyon

· Bası
· Gerilim
· Vibrasyon
· Sıcaklık

· Yumuşak doku 
tedavileri (masaj, 
konnektif doku 
masajı, friksiyon ve 
fonksiyon masajı)

Eklem 
Kapsülü

· Vazokonstrüksiyon
· Miyofibroblast 

kontraksiyonu
· Artrokinematik 

reflekste artış

· Gerilim · Ossilasyonlar
· Manipülasyonlar
· İntermitant traksiyon
· Kayma 

mobilizasyonları
· Aktif ve pasif hareket 

(ağrı sınırı içerisinde)

Periost · Tip IV reseptörler
· Paccini

· Bası · Manuel veya aletle 
bası 

Ligamentler · Tip III 
mekanoreseptörler

· Ruffini
· Paccini

· Bası
· Gerilim
· Vibrasyon

· Derin friksiyonlar
· Manuel veya aletle 

bası
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Manuel terapi uygulamaları bu dokulardaki artmış tonusu düşürerek spinal 
sinir üzerinden aksonal transporta etki edebilir. Burada özellikle erken dönemde 
uygulanan mobilizasyonlar tonusu artmış musküler yapılar üzerinde refleks ola-
rak gevşemeye yol açar (13). Ayrıca osteopati yöntemlerinin çoğu drenaj yöntem-
leri olup, klinikte başağrılı hastalarımızın tedavilerinde oldukça önemli bir yeri 
olduğunu görmekteyiz.

Araştırmalarda, vertebral manipülasyon, mobilizasyon, kraniyoservikal uygu-
lamalar, germe, masaj, postüral ve servikal egzersizlerin gerilim-tipi başağrısın-
da ağrı sıklığı ve şiddetini azaltmada etkili olduğu ayrıca eklem mobilizasyonları 
sonrasında servikal hareket açıklığının düzeldiği belirtilmiştir. Bunlarla beraber 
manipülatif tedavilerin hastanın yaşam kalitesi, ağrı özürlülüğü, psikolojik etki-
lenim gibi yönlerde de iyileşme sağladığı ve sosyoekonomik maliyeti düşürdüğü 
için başağrılarında etkin bir kullanım alanı olduğu gösterilmiştir (14).

Manuel terapinin vegetatif sinir sistemine etkisi
Manuel terapinin vegetatif sinir sistemine farklı dokular içindeki çeşitli mekanik 
reseptörlerin uyarılmasına ve reaksiyonuna bağlı etki ettiğini yapılan çalışmalar-
dan biliyoruz (13). Bu uygulamalar sempatik tonusu artırıcı yada azaltıcı yönde 
gelişebilmektedir. Özellikle kalın afferent liflerin uyarılması sonucu post-fasiliter 
sempatik aktivasyonda düşme gözlenmektedir. Burada uygulanan yöntemler do-
kuların karakterine uygun ve yumuşak olmalıdır. Hızlı ve ağrılı uygulamaların ise 
sempatik aktiviteyi artırıcı etkisi vardır (13).

1. Sempatik sinir sisteminin dolaşıma etkisi
Sempatik sinir sisteminin dolaşım sistemi üzerinde vazokonstrüksiyon etkisi var-
dır. Bu etki kaslarda daha komplikedir. Oluşan değişiklikler önce ilgili segmentte, 
sonra uyaran şiddeti ve süresine bağlı olarak komşu segmentlerde de yayılım gös-
terir (Aşırı Fasilite Segment). Bu durum tüm iyileşme sürecini negatif etkiler (13).

2. Sempatik sinir sisteminin kollejen dokuya etkisi
Dolaşımdaki azalmaya bağlı matriks içeriğinde de değişikler meydana gelir. Yeni-
den yapılandırma (Turn over) mekanizması yavaşlar veya bozulur. Patolojik bağ 
dokusu yapışıklıkları (crosslink) oluşarak mobilite kaybı gelişir. Bunun yanında 
sempatik refleks aktivite, ATP, adrenalin ve ağrıya bağlı olarak miyofibroblast ak-
tivitesinde de artış meydana gelir(13).
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3. Sempatik sinir sisteminin periferik sensörlere etkisi
Sempatik sinir sistemindeki artışa bağlı paccini, dokunma sensörleri, kas iğciği, re-
tina sensörleri, koku ve tat sensörleri, duyu sensörleri, arteria karotisin baroresep-
törleri gibi birçok reseptörün uyarılma eşiğinde azalma gözlenir (Vegetatif Distoni) 
(13). Örn.: Migren hastalarındaki semptomlar düşünüldüğünde sempatik refleks 
aktivitenin işleyiş ve tedavisinin önemli bir yer kapladığını söyleyebiliriz.

Servikal8- Lumbal2 segmenlerindeki manuel terapi uygulamalarının sonucu 
sempatik reseptörlerin uyarılmasına bağlı sempatik aktivitede azalma yönünde 
reaksiyonlar görülür (Kalın afferentlerin uyarımına bağlı Post-Fasiliter Depres-
yon) (13).

Manuel terapi yöntemleri ile tedavide ağrı ve sempatik refleks aktivitede azal-
maya bağlı olarak:

·	 Kas tonusunda azalma
·	 Adrenalin üretiminde azalma
·	 Miyofibroblastik aktivitedeki azalmaya bağlı konnektif doku tonusunda 

azalma
·	 Dolaşımın düzelmesine bağlı matriks üretiminde artma
·	 Periferik sensörlerin uyarılabilirlik eşiğinde regülasyon
·	 Hidropsun gerilemesi
·	 Biyopsikososyal kazanıma pozitif etki gözlemlenir.

Manuel terapide vegetatif sinir sistemine yönelik yapılan uygulamalar doku 
karakteristiği ve iyileşme kriterleri gözetilerek yapıldığında komplementer teda-
vide önemli bir yere sahiptir (13).

Manuel terapinin veno-lenfatik sisteme etkisi
Vücudumuzun en önemli savunma sistemi yapılarından biri olan veno-lenfatik 
sistem bir drenaj sistemi olup belirli mekanizmalara ihtiyacı vardır. Bu mekaniz-
malar:

·	 Eklem hareketliliği
·	 İnspirasyon ve Ekspirasyonda oluşan basınç değişikliği
·	 Kas kontraksiyonları
·	 Arteriyel pulsasyon
·	 İnterstisyumdaki sıvı basıncı
·	 Lenfangiomotorik
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Manuel terapi yöntemlerine baktığımızda, eklem mobilizasyonları, kas tonu-
sunu regüle etmeye yönelik uygulamalar, visseral drenaj teknikleri gibi bu sisteme 
etki edebilecek uygulamalar mevcuttur. Vegetetatif sinir sisteminin de bu sistem 
üzerindeki etkileri düşünüldüğünde manuel terapi ve osteopati yöntemleri teda-
vide önemli bir yer kaplamaktadır (13).

Bütüncül ve energetik etki
Vücudumuzdaki enformasyon akışı vegetatif sinir sistemi, merkezi sinir sistemi, 
arteriel ve veno-lenfatik sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Bunların dışında var-
lığı anatomistler tarafından daha yeni dikkat çeken, vücudumuzu bir bütün olarak 
sararak, dokular arası devamlılığı sağlayan bağ dokusu ve proteoglikanlar vardır. 
Tüm bu proteoglikanlar sistem içerisinde suyu bağlama özelliğine sahip oldukla-
rından belli uyaranlarda dalgalanma reaksiyonu gösterirler. Elektriksel ve manyetik 
uyaranların yanısıra hareket, kompresyon, gerilim uyarıları da bu sistemdeki temel 
madde kompleksinde form değişikliğine yol açar. Oluşan değişiklikler sonucunda 
ortaya çıkan biyoelektriksel sinyaller tüm sistemler arası enformasyon etkileşimi 
için önemli olan piezoelektrik bir etki gelişimine neden olur (13). Bu açıdan ba-
kıldığında manuel terapi ve osteopati yöntemlerinin her ne kadar bu alanda yeterli 
bilimsel kanıtı olmasa da, etkin olduğunu klinikte gözlemlemekteyiz.

Manuel terapinin biyopsikososyal etkileşimi
Manuel terapide birçok yöntem dokunma (mekanik uyarı) ve biyokimyasal etkileşim 
üzerine kuruludur. Dokunmaya yönelik uyaranları hastalar sadece mekanik bir tek-
nik olarak algılamayıp, bu uyaranlara psikoemosyonel düzeyde cevap verebilmekte-
dirler. Bu uyaranlar yukarıda açıkladığımız bağ dokusu reseptörleri sayesinde beynin 
birçok merkezinde özellikle limbik sistemde değerlendirilir. Bundan dolayı dokunsal 
uyaranlar ile emosyonel algılar birbirine bağımlı olarak reaksiyon gösterirler. Yuka-
rıda değindiğimiz tüm mekanizmalardan yola çıkarak, manuel terapi ve osteopati 
uygulamaları sadece mekanik birer tedavi yöntemi olarak algılanmamalıdır(13).

Manuel terapinin etkinliği nörorefleks mekanizmalar üzerinden açıklanabilmektedir. Söz ko-
nusu mekanizmaları ve nasıl işlediğini bilmek başağrısı ve tüm problemlerde biz fizyoterapist-
lerin tedavilerinin ne zaman, nasıl ve ne kadar olması gerektiğine karar vermemize yardımcı 
olur. Bu durum özellikle yumuşak dokulardaki tonus artışının ayırımcı tanısı ve tedavilerinin 
planlanması açısından önemlidir.
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Şekil 4. Başağrısı zihin haritası (mind map): Başağrısı semptomu açığa çıkarabilecek yapılar
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Başağrısında komplementer bakış açısı ile muayene ve tedavi
Başağrısında hastanın ayrıntılı anamnezi ile beraber fizyoterapi değerlendirme-
miz öncesinde, semptomların sebeplerine yönelik oluşturacağımız zihin harita-
ları (mind map) (Şekil-4) sayesinde muayenemizi manuel terapi uygulamalarının 
en etkili bölümü olan semptom provakasyon ve inhibisyon testleri ile gerçekleş-
tirerek, deneme tedavileri üzerinden ilerleyebiliriz. Bu yaklaşımla hasta ve tera-
pist arasındaki güvenin geliştirilmesi ve hastaların kendi iyileşme süreçlerinde 
aktif rol almaları sağlanır. Tedavinin ilerleyen süreçlerinde hastanın ağrı günlüğü 
kullanımında VAS (Vizüel Analog Skor) üzerinden tüm ağrı ve şikayetlerini bize 
tanımlaması, başağrısının sebepleri ve uyarılma düzeyi, tipi hakkında bize bilgi 
verecektir. Bu bilgilerin sonucunda muayenemizi, devamında da tedavimizi farklı 
bölgelere yönlendirmemizi gerektirebilir. Örn: Başağrısı ile beraber boyun ağrısı, 
mide ağrısı ve vb. şikayetler.
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Migren ve diğer primer başağrılarının, trigeminoservikospinal refleks meka-
nizma üzerinden trigeminal yolların hiperaktivitesi ile ilgili olarak servikal ve üst 
extremite kaslarını içeren segmentlerden gelen nosiseptif yanıtlar ile ilgili oldu-
ğu bildirilmiştir. Ağrısız dönemde migren hastalarının trigeminal yollarının aşırı 
uyarılabilirliği ve üst servikal kord nöronları ile anatomik ve fonksiyonel bağlantı-
larının yanı sıra supraspinal inhibitör modülasyon eksikliği nedeniyle bu anormal 
aşırı duyarlılığın oluştuğu gösterilmiştir (15).

Araştırma sonuçları ile beraber hastalardaki klinik tecrübemizde bize başağ-
rısında kraniyial, temporomandibular eklem, servikal, torakal ve dural bağlantı 
üzerinden iliosakral eklem ile lumbosakral geçiş bölgesi başta olmak üzere, üst 
extermitenin, ayrıca tüm bu alanlara nörolojik olarak yansıyan ağrılar ve segmen-
tal sensitizasyon üzerinden etkileyecek bölgelerin ayrıntılı manipülatif muayene-
sini yapmamızın gerekliliğini göstermektedir.

Hastalarda uyguladığımız Ortopedik Manuel Terapi ve Osteopati değerlendir-
me yöntemleri sırasında özellikle üst servikal, serviko-torasik, torakal hipomo-
bilitelerle ve bu alanların kompansasyonunda da orta servical hipermobilitelerin 
karşımıza çıktığını gözlemlemekteyiz. Yine araştırmalarda konnektif doku hasta-
lıkları, geçirilmiş travma vb. nedenlerle servikal 1-2 segmentlerinde gelişebilen 
hipermobilite durumları nedeniyle manipülatif muayene ve tedavilerin uygulan-
ması öncesi atlantoaksiyel instabilitenin elimine edilmesinin önemi belirtilmek-
tedir (16).

Manipülatif muayenelerde, tedavi öncesi elimine edilmesi gereken servikal 
bölge patolojik bulguların ayırımcı tanı güvenilirlik testleri: (17)

1. Ligamentum Alare testi
2. Ligamentum Transversum testi
3. Spurling testi
4. Arteria Vertebralis testi

Ağrı, bireyin biopsikososyal bütünlüğünde kişisel ve gerçek olarak kabul edilip değerlendi-
rilmeli, muayene ve tedavi yaklaşımları da bu bakış açısıyla planlanmalıdır. Başağrısının ne-
denlerinin manipülatif muayene ve tedavisinde provakasyon, inhibisyon testleri yanında, var 
olabilecek patolojilerin eliminasyonu için özelleşmiş testler uygulanmalıdır.
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Başağrısı ve visseral /fasyal bağlantıları
Fasyalar tüm vücut yapılarını ve farklı dokuları birbirine bağlayarak derin veya 
yüzeyel limitasyonlara tepki verirler. Fasyal sistemdeki bozulma, nörovegetatif ve 
hemodinamiğin etkilenmesi ile organlarda motilite (kendi hücresel hareketliliği) 
ve mobilite (çevre yapılarla arasındaki hareketliliği) problemleri yaratır (18).

Visseral problemlerde nosisepsiyon, bağlantılı olduğu segmentten somatik 
alanlara yönlenmesiyle VİSSERAL YANSIYAN AĞRI olarak vücudun farklı böl-
gelerinde açığa çıkma potansiyeline sahiptir. Araştırmalar visseral problemlerin 
şiddeti ile somatik hipersensitivite arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Klinik uy-
gulama kılavuzları hastalarda visseral yansıyan ağrının ayırımcı tanısı için bizlere, 
boyun ve başağrısında ayrıntılı bir fizik muayene önermekte, ayrıca visseral ma-
nipülatif muayenenin önemini vurgulamaktadırlar (19,20) (Şekil-5).

Servikojenik boyun ve başağrısı semptomlarının sebebi olarak, genellikle 
n.trigeminus, aksesuar sinir, n.frenikus’un ortak nöral segment paylaşımı nede-
niyle segmental sensitizasyon gelişimine yol açabilecek visseral ve fasyal bağlan-
tılara bakmamız gerektiğini yapılan araştırmalarda görmekteyiz. Özellikle üst 

Şekil 5. Başağrısında vissero-somatik bağlantılar, Örn: Mide.
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batın bölgesi organlarının fonksiyonel problemleri visseral periton üzerinden di-
yaframda basınç değişikliklerine yol açmaktadır. Bu durumun n.frenikus yoluyla 
servikal 3-5 segmentlerinde nosiseptif girdi oluşturması sonucu akseseuar sinir, 
servikal plexus ve n.trigeminus’un kaudal nükleusları üzerinden segmental sensi-
tizasyon oluşturma potansiyeli bulunduğu belirtilmiştir (20,21). Gelişen fasyal hi-
pomobiliteler, visserospazm, pitozis gibi sorunlar n.frenikus’un üst batın bölgesi 
organ kılıflarının duyusunu alması sebebiyle, visseral organ problemlerinin (18), 
servikal 3-5 spinal seviyesinde reaksiyon göstermesine sebep olur (Şekil-5). Aşırı 
multisegmental sensitizasyon sonucu m.trapezius, m.sternokleidomastoideus ve 
servikal ekstansör kaslarda tonus artışı gelişmektedir (21). Sürecin uzun süre de-
vam etmesi bu sinirlerin innerve ettiği kaslarda bir dizi nörofizyolojik değişiklik-
lere neden olarak tetik nokta oluşmasına neden olabilir. Örneğin: psikoemosyonel 
stresi ele alalım. Akut stres, parasempatik tonusu azaltırken, sempatik tonusun 
baskın olmasına neden olur. Bu durum çiğneme kaslarındaki tonus artışını des-
tekler. Genelde bölgeye uyguladığımız triger nokta tedavileri, vb. kas üzerinden 
uygulanacak manuel teknik ve tedaviler bir süreliğine semptomları azaltabilir. 
Bize klinikte başağrısı ile başvuran hastaların sebebe yönelik tedavi planlamaları 
için, muayeneleri sırasında sıklıkla karşılaştığımız bu ve benzeri semptomlarda 
aşırı fasilitasyona neden olabilecek visserosomatik problemlerin ayırıcı tanısının 
mutlaka yapılmasını öneriyoruz.

Hastanın geçirilmiş enfeksiyon, enflamasyon, cerrahi operasyon, travmaları 
nedeniyle vücudun farklı bölgelerinde (pelvis, abdomen, vb.) gelişen fasyal mobi-
lite kayıpları, skarlar, dokular da dolaşım ve fonksiyonel problemlerin ana sebep-
lerini oluşturabilir (18). Klinikte hastanın başağrısının temelinde bu problemlerin 
varlığını belirlediğimiz durumlarda özellikle yüzeyel ve derin fasyal mobilizasyon 
tekniklerinden yararlanmaktayız (Foto-5).

Üst abdominal visseral problemlerde uyguladığımız manipülatif yöntemlerin, 
(visseral-fasyal-eklem mobilizasyonları) kronik boyun ve eşlik eden başağrıların-
da azalma sağladığı gözlemlenmiştir (19). Ayrıca servikal 3-4-5 segmentlerinde 
palpasyonda hassasiyetde azalma ve eklem hareketliliğinde artış bildirilmiştir 
(19,21). Spinal çekirdekleri servikal 1-5 seviyelerinde bulunan aksesuar sinirin 
foramen magnum’dan kraniyuma girdikten sonra foramen jugulare’den çıkarken 
n.vagus ile yaptığı anastomoz nedeniyle de visseral manipülatif uygulamaların 
sağladığı afferent inhibisyon bölge kas tonusu ve ağrıdaki azalma yönündeki de-
ğişimlerini açıklamaktadır (18,21). Bu veriler ışığında başağrılarının tedavisi için, 
baş ve boyun bölgesi yumuşak dokularının fasyal mobilizasyonu (Foto-14), diyaf-
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ram mobilizasyonları, servikal8- lumbal2 segmentlerinde spinal mobilizasyonla-
rın (Foto-11-12), manipülasyonların, visseral osteopatiden dolaşım ve sıvılara yö-
nelik drenaj tekniklerinin (Foto-2), hastanın problemlerine yönelik planlanarak 
uygulanmasını öneriyoruz. Ayrıca tedavi programına, hastanın ev egzersiz prog-
ramı olarak torakal bölge rampa ile self mobilizasyonlar eklenebilir (Foto-15). Bu 
sayede hastanın hayatının değişen şartlarında, başağrısını da tetikleyecek yönde 
artan sempatikoton aktivasyonun tedavi seansları dışında da regülasyonu ve ağrı 
yönetimi gerçekleştirilebilir.

Osteopatide visseral uygulamalar ağırlıklı olarak bağ dokusu yapılarından olan 
fasyal dokulara özgü manipülatif tedavi yöntemleriyle uygulanır (Foto-3-4). Araş-
tırmalarda visseral osteopati ve fasyal manipülatif yöntemlerden, üst abdominal 
organ problemlerinde semptom düzeyleri düşük olanların en çok faydalandığı 
gözlemlenmiştir (19). Bu da bize klinikte özellikle organ patolojilerinin başlangıç 
düzeyi olarak nitelendireceğimiz FONKSİYONEL PROBLEM döneminde, mani-
pülatif uygulamalarımız ile hastalarda vegetatif sinir sistemi üzerinden otoregü-
lasyon sağlayabileceğimizi göstermektedir.

Başağrısı ve kraniyo-sakral bağlantılar 
Kraniyal sistemde duramater, arterler, venöz sinüsler vb. ağrıya duyarlı yapılar 
çoğunlukla trigeminal gangliondan gelen duyusal lifler tarafından ayrıca duranın 
tentorium cerebelli altında kalan parçasının üst servikal 1-3, n.vagus ve n.glosso-
faringeus’dan inervasyon aldığını biliyoruz (22,23). Üst servikal 1-3 alanında yer 
alan trigeminospinal nucleus pars kaudalis bahsettiğimiz tüm bu nöral yapıların 
ortak iletişim merkezidir. Segmentin yoğun inervasyon paylaşımı baş ve boyunda 
yansıyan ağrıların temeli olarak kabul edilmektedir (22).

Yine bu bölgelerin n. frenikus, n. vagus ve aksesuar sinir üzerinden hem nöral 
segmentin ortak paylaşımı (servikal 1-5) hem de visseral-fasyal bağlantıları bu-
lunduğundan bahsetmiştik (15,20,21). Bu bağlantılar nedeniyle m. trapezius, m. 
sternokleidomastoideus, m. suboccipitalis vb. servikal kaslardaki tonus artışları 
(21) kraniyal kemikler (oksiput, temporal vb.) ve sütür hareketliliği (sütüra oksi-
pitomastoid vb.) yanında dural sistemin hareketliliğinin, dolayısıyla kraniyum içi 
dolaşımın bozulmasına neden olabilmektedir (24). Sıklıkla gerilim-tipi başağrı-
sında gözlemlediğimiz bu durum, sütüra oksipitomastoideus’un üstünde bulunan 
bu kaslardaki tonus artışıyla sütürün hareketini sınırlandırabilir. Sütürün basıya 
maruz kalması Sonucu, devamında bulunan foramen jugularenin içindeki vena 
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jugularis interna, 9-10-11. kraniyal sinirlerin etkilenimi ile gerilim-tipi başağrı-
sında hastalar tarafından en belirgin semptomlar olarak tanımlanan, kraniyum 
içi basınç, sıkışma hissi anamnezde karşımıza çıkmaktadır. Bu semptomlar ve 
hastanın muayenesinde belirlenen sebeplerin tedavisi için üst servikal segment-
lerin blokajlarının tedavisi ve yumuşak doku mobilizasyonları (sternokleidomas-
toideus, trapez fasyal release ve germeler) ile beraber uygulanacak servikal 0-1-2 
(Foto-6), sütüra oksipitomastoid serbestleştirme tedavileri (Foto-7), kraniyal ve-
nöz drenaj teknikleri, kraniyal duranın resiprokal gerilimlerinin regülasyonu en 
sık kullanılanlardır. Ayrıca m. trapezius ve m. sternokleidomastoideus inervasyo-
nunu sağlayan aksesuar sinirin foramen jugulare de sütür kompresyonu nedeniyle 
maruz kaldığı nöral gerilim, irritasyon kaslarda tekrarlayıcı tonus artışlarına uya-
rıcı bir etki oluşturmaktadır (24). Tedavilerimizde sütüra oksipitomastoidea’nın 
serbestleştirilmesi ile bu etki azaltılarak regüle edildiğinde hastalarda semptomla-
rın rahatladığını ve sonlandığını gözlemlemekteyiz. Araştırmalar da gerilim-tipi 
başağrısının muayenesinde sıklıkla teşhis edilen kraniyal somatik disfonksiyonla-
rın tedavisiyle başağrısı semptomlarının hafiflediğini belirtmektedir (14).

Duranın kraniyum içi, foramen magnum, servikal 2 segmenti gibi kolumna 
vertebralis ve sakrum üzerinden yaptığı direkt bağlantılar (sakrum 2-koksiks) 
nedeniyle küçük pelvis organ problemlerinin (sakruma fasyal bağlantıları mev-
cut) veya sakrum-koksiks üzerinden alınan travmaların etkisi, dural gerilimler 
oluşturabilmektedir (24). Klinik hasta tecrübelerimiz, dura üzerinden yansıyan 
bu fasyal gerilimlerin yine boyun ve baş ağrılarının sebeplerinden olabildiğini 
bize göstermektedir. Örn: Özellikle kadınlarda stres artışı veya menstruasyon dö-
nemlerinde başağrısı ataklarının ayrıntılı anamnezi gerekmektedir. Bu durumda 
hastaların manipülatif muayenelerinde pelvik bölge ve koksiksin travmaya bağlı 
hareket kısıtlılıklarına rastlamaktayız. İlgili bölgelerin bütüncül manipülatif te-
davileriyle semptomların azalması ve düzelmesi yönünde olumlu sonuçlar alıyo-
ruz. Ayrıca ağrı semptomunun tedavisi için, otonom sinir sisteminin n. vagus ve 
plexus sakralis üzerinden parasempatik stimülasyonu amacıyla Rock in the baby 
(Foto-1) tekniğini klinikte sıklıkla kullanmaktayız.

Başağrılarında osteopatideki manipülatif uygulamalardan olan oksiput, servikal 
omurga, durayla bağlantılı olan sakrum gibi komşu dokuların mobilizasyonlarıyla, 
hem kas-iskelet sisteminin tedavisi hem de fasyal uygulamalar yoluyla nöral do-
kuların dolaşımı düzenlenerek işleyişlerinin dengelenebileceği araştırmalarda da 
belirtilmiştir (14). Uygulanan tekniklerde röntgen bulgularına dayanarak kraniyal 
sütürlerin 2,58 ile 1,25 derece arasında hareket kabiliyeti olduğu gösterilmiştir (25).
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Kraniyumda özellikle sfenoid, oksiput ve temporal, dural sistem ile beraber n. 
trigeminusun ganglion ve dallarının en çok temas ettiği kemiklerdir. Bu alanlar-
daki hipomobilite ve fasyal gerilimler nöral yapıların dolaşımını bozarak uyarıla-
bilirlik eşiklerini düşürür ve nosiseptif etkiler oluştur (22,24). N.Trigeminus irri-
tasyonları, bölgede yine dura içerisinden geçen vasküler yapılarda vazodilatasyon 
gelişimine, bunun sonucunda da gerilen durada bolca bulunan ağrı reseptörleri-
nin aktivasyonuna neden olurlar (14).

Kraniyal osteopati, kraniyal kemikler özellikle de n. trigeminus’un dallarının 
foramenlerinden geçtiği sfenoid’in ve kemikleri çevreleyen duranın mobilizas-
yonları yoluyla var olan disfonksiyonları gidermeyi amaçlar. Başağrılarında has-
talar ağrı yoğunluğunu azaltmak için içgüdüsel olarak fark ettikleri n. trigeminu-
sun yüz bölgesindeki geçiş bölgelerine kendileri bası, masaj uygularlar. Kraniyal 
sinir mobilizasyonlarının duramater, arterler, venöz sinüsler v.b ağrıya duyarlı ya-
pıların çoğunlukla trigeminal gangliondan gelen sensorik lifler tarafından inerve 
olması nedeniyle başağrılarının semptom tedavilerinde kullanımları mevcuttur 
(22, 24). Trigeminal ganglion ve dalları üzerine yapılan kraniyal sinir mobilizas-
yonları etkisiyle artan dolaşım ve lenf drenajı ile beraber nosiseptif semptomlarda 
azalmalar belirtilmiş, bu konudaki veriler az olsa da etkinliğine dair kanıtlar gös-
terilmiştir (14, 22). Klinikte başağrılı hastalarımızda semptomlarına yönelik sık-
lıkla n. trigeminusun dalları olan n. oftalmikusa, foramen supraorbilatis, n. maxil-
larise, foramen infraorbitalis, n. mandibularise, foramen.mentale üzerinden bası, 
masaj uygulamalarını yapıp, hastalarımıza da öğretmekteyiz (Foto-9-10). Ayrıca 
başağrısında sebebe yönelik özellikle dura üzerinden provakasyon ve inhibisyon 
testleri ile kombine ettiğimiz servikal, maxilla, mandibula, sütüra sphenopetro-
za mobilizasyonlarıyla beraber trigeminal ganglion ve dallarının geçiş yollarının 
manipülatif tedavilerini sıklıkla uygulamaktayız (Foto-8-9-10).

Sinüzit tipi, ağırlıklı alın ve yüz bölgesini içeren, trigeminal irritasyonla be-
raber gelişen genel başağrılarında da kraniyal osteopati, paranasal sinüs bölge 
kemiklerinin hipomobilitelerini tedavi ederek (24) hem sinüs drenajı hem de 
lenfatik akışla beraber genel dolaşımın regülasyonunu sağlar. Böylece basınç ve 
ağrı semptomlarının azalması ve oksijenin artışıyla enfeksiyonun azalmasına da 
yardımcı olabilmekteyiz (14).

Başağrısına bütüncül bir bakış açısı içinde manipülatif muayenemiz kas iskelet (somatik) 
sistemiyle beraber kraniyal ve visseral sistemlerinde ayırımcı tanısını içermelidir. Bu saye-
de hastalarda semptom yerine, sebep veya sebeplere ulaşma şansımız olacaktır.
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Tedaviye bütüncül bakış açısı
Baş ve servikal bölgedeki ağrı ve hareket kısıtlılığı problemlerinin kalıcı tedavi-
sinde ise hastanın bireysel problemlerini kapsayan bütüncül yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır.

Kronik başağrısının, yukarıda bahsettiğimiz bireylerin emosyonel durumları 
ve otonom sinir sistemleri üzerine olan etkileri ile fiziksel inaktivite ve metabolik 
değişiklikler silsilesi bir araya geldiğinde hastalar kısır bir döngüye girmektedir. 
Manipülatif tedavilerin ağrıyı azaltma konusundaki akut etkileri, kronik ağrılı 
hastaların bu kısır döngünün kırılabileceğine dair inanç geliştirebilmesine olanak 
sağlar. Etkilerin devamlılığını ve hastaların öz yararlanımlarını arttırmak hastala-
rın tedavi süreçlerine aktif olarak katılımıyla mümkündür. Bu noktada hastaları 
neyi, ne için, nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek, fiziksel aktivite, 
egzersiz ve ağrı ilişkisi hakkındaki kaygılarını gidermek, ağrıya direkt etki edebi-
lecek self egzersiz ve mobilizasyon tekniklerini öğretmek manipülatif tedavilerin 
klinik başarısını daha da önemlisi, hastaların öz yararlanımlarını ve bağımsızlık-
larını arttıracaktır (Foto-15-18).

Manipülatif tedavilerde hastalara önereceğimiz ev egzersizleri ve self mobi-
lizasyonlar “zihin haritaları-mind mapler” üzerinden, semptom modifikasyonu 
oluşturabileceğimiz fonksiyonel demonstrasyonlara ve klinik değerlendirmelere 
dayalı oluşturulmalıdır. Örneğin tek taraflı başağrısı yaşayan bir hastada bu ağ-
rıya neden olabilecek bölgeler üzerinden yapılan fonksiyonel demonstrasyonda, 
semptom üst servikal omurganın hareketleriyle değişiyorsa, semptomu azaltan 
yönde üst servikal omurga mobilizasyonları ve spesifik stabilizasyon egzersizleri-
ni hastaya öğretilebiliriz (Foto-16-17).

Migren hastalarında ve gerilim-tipi başağrısı yaşayan hastalarda özellikle su-
boksipital kaslar, m. masseter, m. temporalis, gibi kasların refleks olarak tonusu 
yüksektir. Trigeminal sinir ve nükleuslarıyla bağlantıları olan bu kas gruplarını 
detonize edecek self fonksiyon, friksiyon, triger nokta masajları ve mobilizasyon-
lar hastaların kendi başlarına yapabilecekleri, ağrılarını azaltabilecekleri uygula-
malardır.

Termal biofeedback, bilinçli gevşeme yöntemleri ve gevşeme egzersizleri yine 
migren ve kronik başağrısı olan hastalarda, ağrıyı azaltmada bireylerin kendi baş-
larına uygulayabilecekleri yöntemlerdir (26).

Son yıllarda egzersizler üzerine yapılan araştırmalar egzersizin vegetatif sinir 
sistemi, nöroglial aktivite, mitokondrial aktivite ve doku oksijenizasyonu gibi 
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durumlara olan etkileri çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Özellikle submaksimal se-
viyede ve intermitant uygulanan yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar/High 
Intensity Interval Tranining (HIIT) mitokondriyal aktiviteyi ve aerobik kapasiteyi 
arttırmakta ve oksidatif stresi azaltmaktadır. Ayrıca HIIT enflamasyonla ilişki-
lendirilen visseral yağ dokusunu da azaltmaktadır. Migren hastalarında 12 hafta 
boyunca ortalama 20 seans uygulanan HIIT egzersizler (4 set %90 HRmax 4 da-
kika koşu, %70 HRmax 3 dakika koşu), sistemik arteriel sertlik ve ağrılı günlerin 
azalmasında orta şiddetteki devamlı egzersizlere (45 dakika %70 HRmax koşu) 
göre daha etkin bulunmuştur (27).

Migren hastalarında bu egzersizler planlanırken özellikle egzersizle tetiklenen 
başağrıları olan hastalarda egzersizin şiddeti konusunda aşırı yüklenme yapıl-
mamalıdır. Uzun süreli ve aşırı yoğun egzersizde oksidatif stres artar ve migren 
atağında olduğu gibi beynin koruma mekanizmaları devreye girebilir ve migren 
atağını tetikleyebilir. Bu durumlarda ağrı epizodlarında yoğun fiziksel egzersiz 
yerine, hafif yoğunlukta aktivite ve gevşeme egzersizleri kullanılabilir.

Başağrısında tedavi, hastalarında aktif katılımıyla bir bütünlük içinde olmalıdır. Manipüla-
tif uygulamalarımız tedavi etkinliğinin günlük yaşamda devamlılığını sağlayacak nitelikte 
mobilizasyonlar ve eklem bütünlüğünü destekleyen stabilizasyon egzersizlerini mutlaka 
içermelidir. Ayrıca kişinin ihtiyacına özgü solunum, gevşeme vb. tüm yaklaşımlarla des-
teklenmelidir.

Başağrısında solunum egzersizleri
Son yıllarda fazlaca araştırmaya konu olan bir diğer egzersiz yaklaşımı ise solu-
num egzersizleridir. Solunum egzersizleriyle otonom sinir sistemi üzerinde etki 
yaratmak mümkündür. Özellikle düşük dozlu intermitant hipoksik solunum ve 
intermitant hiperkapnik solunum egzersizlerinin beyne olan kan akışını ve oksi-
jenizasyonunu arttırdığı bilinmektedir. Bu yine migren ve oksidatif stres ilişkisi 
açısından önemlidir. CO2, serebral vazodilatasyonun temel yürütücülerinden bi-
ridir. İntermitant hipoksik veya hiperkapnik solunum egzersizleri ile uygun ara-
lıkta CO2 seviyesi yükseltilerek beyine olan kan akışının arttırılması hedeflenir 
(28).

Migren hastalarında kullanılacak solunum egzersizlerinde hipoksi veya hiper-
kapni migren atağını tetikleyecek şiddette olmamalıdır. Hastalar vücut ısısında 
değişiklik, baş dönmesi, sersemlik hissi gibi olası etkiler ve solunum egzersizleri 
sırasında konfordan çok uzaklaşmamaları konusunda bilgilendirilmelidirler. Ağrı 
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epizodları dışında da uygulanacak intermittant hipoksik ve hiperkapnik solunum 
egzersizleri ile nörovasküler sistem üzerinde kısa süreli stres oluşturarak çapraz 
adaptasyon geliştirmek, migren ataklarının sıklığının ve ağrı şiddetinin uzun va-
dede azalmasını sağlar.

Egzersizin başağrılarında etkili olduğu açıktır. Fakat çoğu non-farmakolojik 
tedavi yönteminde olduğu gibi egzersizlerin dozaj, tür ve şiddeti de bireysel ola-
rak planlanmalıdır. Egzersiz yaklaşımlarında kısa vadede oluşan nörofizyolojik 
etkilerin, uzun vadede biyopsikososyal kazanımlara dönüşebilmesindeki bir diğer 
önemli husus da devamlılıktır. Bu konuda klinisyenler bilgilerini, hastaların işleri, 
inançları, beklentileri, kaygıları ve özellikle keyif alabileceği fiziksel aktivitelerini 
göz önünde bulundurularak kişiselleştirmelidirler.

Sonuç olarak, araştırmalar ve klinik çalışmalarımız göstermektedir ki, başağ-
rılarının çok çeşitli etiolojilerine rağmen fizyotepistler ve osteopatlar tarafından 
yaygın olarak kullanılan manipülatif muayene ve tedavi yöntemleri başağrılarını 
hafifletmek, gidermek için etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca manipülatif 
tedaviler kas-iskelet sistemi etiolojisi ile sınırlı değildir, Örneğin; Visseral ve Kra-
niyal Osteopati.

Manipülatif yaklaşımlar nörolojik, dolaşım ve hatta psikolojik etiyolojilerden 
kaynaklanan başağrılarında hem patofizyolojinin belirlenmesi hem de tedavisin-
de etkili olabilmektedir (14).

Tüm bu çalışmalar ve araştırma sonuçları başağrısının manipülatif tedavile-
rinin standart bir yapısı olmadığını göstermektedir. Hastaların bireye özgü ve 
bireyin biopsikososyal yapısında tüm bileşenlerini içeren bütüncül bir anlayışla 
muayene ve tedavi edilmesi gerekliliği, (14,20,21) günümüzün başağrısı ve diğer 
tüm hastalıklara bakış açısını oluşturmaktadır. Şikayet ve semptomlar benzer hat-
ta aynı olsada her hastanın kendine özgü disfonksiyonlarının olması, ilerleyen 
seanslarda da değişen semptom ve disfonksiyonlara göre tedavinin yeniden şekil-
lendirilmesini gerektirmektedir.
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Foto 3. Mide’nin visseral-fasyal mobilizasyonu

Foto 1. Rock in the Baby tekniği 

Foto 4. Karaciğer’in  
visseral-fasyal mobilizasyonu

Foto 2. Kuchera Rib-Raise tekniği

Başağrısı manipülatif tedavi örnekleri 

Tüm bu çalışmalar ve araştırma sonuçları başağrısının manipülatif tedavilerinin standart bir 

yapısı olmadığını göstermektedir. Hastaların bireye özgü ve bireyin biopsikososyal yapısında 

tüm bileşenlerini içeren bütüncül bir anlayışla muayene ve tedavi edilmesi gerekliliği, 

(14,20,21) günümüzün başağrısı ve diğer tüm hastalıklara bakış açısını oluşturmaktadır. 

Şikayet ve semptomlar benzer hatta aynı olsada her hastanın kendine özgü 

disfonksiyonlarının olması, ilerleyen seanslarda da değişen semptom ve disfonksiyonlara göre 

tedavinin yeniden şekillendirilmesini gerektirmektedir. 

 

Başağrısı Manipülatif Tedavi Örnekleri  

 

 
Foto-1: Rock in the Baby tekniği  

 

 
Foto-2: Kuchera Rib-Raise tekniği 

 

 

 
Foto-3: Mide’nin visseral-fasyal       

 

Açıklamalı [MKG2]: Foto 1 ve Foto 2 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 3 ve 4 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 

 
Foto-2: Kuchera Rib-Raise tekniği 

 

 

 
Foto-3: Mide’nin visseral-fasyal       

 

Açıklamalı [MKG2]: Foto 1 ve Foto 2 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 3 ve 4 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 

           
Foto-4: Karaciğer’in visseral-fasyal mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto-5: Omentum Minus fasyal mobilizasyonu 

 

Açıklamalı [MKG3]: Foto 3 ve Foto 4 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 1 ve 2 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
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Foto 7. Sütüra Oksipitomastoid 
serbestleştirme mobilizasyonu

Foto 8. Sütüra Sfenopetroza  
serbestleştirme mobilizasyonu

Foto 5. Omentum Minus fasyal mobilizasyonu Foto 6. Servikal 0-1-2  
serbestleştirme mobilizasyonu

 
Foto-6: Servikal 0-1-2 serbestleştirme mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [MKG4]: Foto 5 ve Foto 6 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 7 ve 8 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 

           
Foto-4: Karaciğer’in visseral-fasyal mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto-5: Omentum Minus fasyal mobilizasyonu 

 

Açıklamalı [MKG3]: Foto 3 ve Foto 4 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 1 ve 2 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 

 
Foto-6: Servikal 0-1-2 serbestleştirme mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı [MKG4]: Foto 5 ve Foto 6 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 7 ve 8 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 

Foto-7: Sütüra Oksipitomastoid serbestleştirme mobilizasyonu 

 
Foto-8:Sütüra Sfenopetroza serbestleştirme mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Foto-9: n..oftalmikus nöral + servikal mobilizasyonu 

 

Açıklamalı [MKG5]: Foto 7 ve Foto 8 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 5 ve 6 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
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Foto 11. Vegetatif innervasyon bölgesine 
Kostotransversal eklem traksiyonu

Foto 12. Servikal 7 sol faset eklemi  
fleksiyon mobilizasyonu 

 
Foto-10: n. maxillaris nöral + servikal mobilizasyonu  

 

 

 
Foto-11:Vegetatif innervasyon bölgesine Kostotransversal eklem traksiyonu 

 

Açıklamalı [MKG6]: Foto 9 ve Foto 10 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 11 ve 12 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 

 
Foto-10: n. maxillaris nöral + servikal mobilizasyonu  

 

 

 
Foto-11:Vegetatif innervasyon bölgesine Kostotransversal eklem traksiyonu 

 

Açıklamalı [MKG6]: Foto 9 ve Foto 10 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 11 ve 12 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 

Foto-7: Sütüra Oksipitomastoid serbestleştirme mobilizasyonu 

 
Foto-8:Sütüra Sfenopetroza serbestleştirme mobilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Foto-9: n..oftalmikus nöral + servikal mobilizasyonu 

 

Açıklamalı [MKG5]: Foto 7 ve Foto 8 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 5 ve 6 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 

Foto 9. n.oftalmikus nöral + servikal mobilizasyonu Foto 10. n. maxillaris  
nöral + servikal mobilizasyonu 

 
Foto-12: Servikal 7 sol faset eklemi fleksiyon mobilizasyonu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Foto-13: Servikal 1 traksiyon mobilizasyonu   

Açıklamalı [MKG7]: Foto 11 ve Foto 12 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 9 ve 10 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
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Foto 13. Servikal 1 traksiyon mobilizasyonu  Foto 14. Ekstansiyon, sol lateral fleksiyon,  
sağ rotasyonda torakal fonksiyon masajı

 
Foto-12: Servikal 7 sol faset eklemi fleksiyon mobilizasyonu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Foto-13: Servikal 1 traksiyon mobilizasyonu   

Açıklamalı [MKG7]: Foto 11 ve Foto 12 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 9 ve 10 ile aynı sayfada dörtlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 
 

    

  
Foto-14: Ekstansiyon, sol lateral fleksiyon, sağ rotasyonda torakal fonksiyon masajı 

 

 
Foto-15:Bilateral faset eklem self traksiyon mobilizasyonu  
 

 

 

Açıklamalı [MKG8]: Foto 13 ve Foto 14 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 15 ile aynı sayfada üçlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 
 
 

Açıklamalı [MKG9]: Foto 15, Foto 13 ve Foto 14 ile aynı 
sayfada üçlü olarak yerleştirilecektir. 
 
 
 
 

    

  
Foto-14: Ekstansiyon, sol lateral fleksiyon, sağ rotasyonda torakal fonksiyon masajı 

 

 
Foto-15:Bilateral faset eklem self traksiyon mobilizasyonu  
 

 

 

Açıklamalı [MKG8]: Foto 13 ve Foto 14 yan yana 
kullanılacaktır. Foto 15 ile aynı sayfada üçlü olarak 
yerleştirilecektir. 
 
 
 

Açıklamalı [MKG9]: Foto 15, Foto 13 ve Foto 14 ile aynı 
sayfada üçlü olarak yerleştirilecektir. 
 
 
 
 

Foto 15. Bilateral faset eklem self traksiyon mobilizasyonu 
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Foto 18. Torakal bölge ekstansiyon, sağ lateral fleksiyon, sol rotasyonda self mobilizasyon

Foto 16. Servikal self mobilizasyon tedavisi  Foto 17. Servikal segmental 
 stabilizasyon egzersizi
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Foto-18: Torakal bölge ekstansiyon, sağ lateral fleksiyon, sol rotasyonda self mobilizasyon 
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GIRIŞ
Başağrısı, klinikte en sık karşılaşılan ağrı problemlerinden biridir. Yetişkin popü-
lasyonda yaygın olarak görülen başağrısı tipleri, gerilim-tipi başağrısı, migren ve 
servikojenik başağrıları olarak sıralanabilir. Başağrısı, bireylerde iş gücü kaybına 
neden olmakta, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemekte, yaşam kalitesini 
azaltmakta ve sonuç olarak sosyoekonomik açıdan negatif bir etkilenim oluştur-
maktadır. 

Günümüzde, çok sayıda sağlık probleminin ve ağrılı durumların yönetiminde 
olduğu gibi, başağrılarının tedavisinde de biyopsikososyal yaklaşım benimsen-
mektedir. Başağrılarının yönetiminde, farmakolojik tedavi, fizyoterapi modalite-
leri, gevşeme teknikleri ve manuel tedavi teknikleri gibi farklı yöntemler tercih 
edilebilmektedir. Konnektif doku manipulasyonu (eski ya da eş anlamlı kullanımı 
konnektif doku masajı), başağrısında hem ağrının azaltılması hem de konnek-
tif dokuda meydana gelen değişikliklerin iyileştirilmesinde kullanılabilecek etkili 
manuel tedavi tekniklerinden biridir. Bu bölümde, konnektif doku manipulasyo-
nunun tanımı yapılacak, etki mekanizmasından, başağrısında meydana gelebile-
cek konnektif doku değişikliklerinden, başağrılarında konnektif doku manipulas-
yonunun uygulaması ve etkinliğinden bahsedilecektir. 
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1. Konnektif doku manipulasyonunun tanımı
Konnektif doku manipulasyonu (KDM), otonomik sinir uçlarını konnektif doku-
ya uygulanan manuel bir kuvvet ile uyararak, otonom sinir sisteminin sempatik 
ve parasempatik komponentleri arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için uygu-
lanan bir yumuşak doku tedavi tekniğidir. KDM, lokal ve refleks etkileri nedeniyle 
somatik ve visseral çeşitli patolojilerin tedavisinde kullanılabilmektedir (1-5). 

KDM, fizyoterapistin bir elinin orta parmağı ile hastanın cildi arasında tema-
sın olduğu bir tekniktir. KDM sırasında, uyaranın, istenen doku katmanlarına 
uygun bir şekilde ulaşmasını sağlamak için fizyoterapistin distal interfalangeal 
ekleminin fleksiyonu ile yüzeyel dokulardaki gevşeklik alınır. Refleks ve meka-
nik etkiler elde etmek için dermise/hipodermise veya dermise/fasyaya bir kesme 
kuvveti uygulanır (Resim 1). Bu etkilerin bir kısmı uyaranla aynı anda meyda-
na gelirken bazı refleks etkiler daha sonra açığa çıkar. Literatürde KDM’nin cilt 
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tekniği, subkuten teknik ve fasyal teknik gibi farklı tekniklerle uygulanabileceği 
belirtilmektedir. KDM teriminin orijinal kullanımı, bir “kesme” hissi uyandıran 
fasyal teknikle ilişkilidir ve KDM özellikle fasyal teknikle karakterizedir (6). 

KDM, tedavi uyaranı noktası ile tedavi edilen yapı arasında net olarak bir 
anatomik bağlantı sağladığı için diğer refleks terapilerden farklıdır. Hastada 
semptomatik veya genetik yatkınlıktan kaynaklanan (sessiz bölgeler) fonksiyonel 
veya patolojik değişiklikler, sırt yüzeyinden belirtiler gösterebilir. Bu bölgelerin 
incelenmesi, kas-iskelet sistemi ağrısına neden olabilecek konnektif doku deği-
şikliklerinin tanımlanmasına veya daha genel olarak bir otonomik dengesizliğin 
varlığına işaret edebilir. KDM, uygun doku arayüzüne uygulandığında, dolaşım 
bozukluklarının veya hormonal problemler gibi diğer spesifik işlev bozuklukları-
nın da iyileşmesini sağlayabilir (6). 

2. Konnektif doku manipulasyonunun tarihçesi
Konnektif Doku Manipulasyonu tekniği 1929 yılında, Alman fizyoterapist Eli-
sabeth Dicke’in kendi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu bulunmuştur. Daha 
sonra Avrupa’ya yayılmış ve 1950’lerde Birleşik Krallıkta “Konnektif Doku Ma-
sajı” ismi ile tanıtılmıştır. Daha sonra 1980’lerde masaj terimin yanıltıcı olduğu 

Resim 1. Konnektif doku manipulasyonunda çekme örneği.

 
Resim 2.Konnektif doku manipülasyonunda çekme örneği 
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organlarında fonksiyon bozukluğu olan hastaların konnektif doku yapılarında da gergin 

sahalar olduğunu belirlemiştir. O zamanlar Dicke’nin nedenini açıklayamadığı bu 

mekanizmaya İngiliz nörolog Henry Head ve diğer bazı araştırmacıların bulguları ışık 

tutmuştur(7).  
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düşünülerek teknik “Konnektif Doku Manipulasyonu” olarak adlandırılmıştır. 
Her iki terim de literatürde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Alt ekstremitele-
rin birinde periferik dolaşım bozukluğu tanısı olan Dicke için amputasyon kararı 
verilmiştir ve aynı zamanda şiddetli bel ağrısı da yaşamaktadır. Dicke’in ağrılı ve 
gergin dokuları üzerine, kendi parmakları ile çekmeler uygulayarak yaptığı masaj 
sayesinde, bel ağrısı ve alt ekstremite dolaşım bozukluğu iyileşmiş ve amputasyon 
kararından vazgeçilmiştir. Sonraki yıllarda Dicke, çekmeleri hastalar üzerinde uy-
gulamaya ve etkisini incelemeye başlamış ve iç organlarında fonksiyon bozukluğu 
olan hastaların konnektif doku yapılarında da gergin sahalar olduğunu belirle-
miştir. O zamanlar Dicke’nin nedenini açıklayamadığı bu mekanizmaya İngiliz 
nörolog Henry Head ve diğer bazı araştırmacıların bulguları ışık tutmuştur (7). 

1898’de Head, iç organ hastalıklarında, bu organlarla aynı segmental inervas-
yonu paylaşan deri sahalarında ağrıya karşı aşırı duyarlılık olduğuna dikkati çek-
miştir. Bu değişiklikler literatürde “Head Sahaları” olarak bilinmektedir (8). 

Mackenzie, 1917 yılında, hastalıklı organ ile aynı segmentten inerve olan kas-
larda duyarlılık ve tonus artışı şeklinde değişiklikler olduğunu bulunurken, Han-
sen ve VonStaa, 1918 yılında, iç organlarla ilgili refleks belirtilere dikkat çekmiş-
lerdir. Bu belirtiler tek taraflı olduğu ve hastalığın tanısına da yardımcı olduğu 
belirtilmiştir (9, 10). 

Werone, Knotz, Kayser-Peterson ve ark. sırasıyla 1925, 1927 ve 1930 yıllarında 
solunum hastalıklarında, solunum sistemi ile segmental inervasyonu benzer olan 
diğer dokulardaki değişikliklere dikkati çekmişlerdir. Vogler ise hastalıklı iç organ 
ile aynı segmentten inervasyon alan periostta lokal trofik değişiklikler bulmuştur. 
İç organlara ait bozukluklarda periferik değişikliklerden sorumlu olan yolun aksi 
yöndeki değişikliklerden de sorumlu olabileceği düşünülmüştür. 1928’de Hart-
man, kalbin dermatomları içinde görülen konnektif doku değişikliklerinin kalp 
semptomlarına neden olduğunu göstermiştir. Periferik konnektif dokunun teda-
visinden sonra bu semptomlarda azalma kaydedilmiştir (7, 11). 

1937’de Kohlrausch, vücut yüzeyinin tedavi edilmesinin iç organlar üzerine 
etkisini incelediği bir çalışmada, vibrasyon ve friksiyon tipi masaj ile hastalıklı iç 
organa uygun segmentlerdeki kasları tedavi etmiştir. Dicke ise vücut yüzeyi ve iç 
organlar arasındaki bu refleks bağlantıların, benzer şekilde iç organlar ve konnek-
tif doku arasında da bulunabileceğini ileri sürerek organlardaki fonksiyon bozuk-
luklarında konnektif dokuya yerleşmiş olan gergin sahaları göstermiş ve buralara 
uyguladığı tedavi ile bazı semptomları ortadan kaldırmıştır. 1938 yılında da bu 
konuda ilk kitabını yayınlamıştır (7, 12).
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Daha sonra 1943 ve 1946 yıllarında Dittmar ve Rounet patolojik organ ile aynı 
segmental inervasyon paylaşan dermatomda meydana gelen kapiller değişiklikle-
ri mikroskobik olarak incelemiştir. Opperman ise intra-abdominal organlardaki 
patoloji ile birlikte deri segmentlerinde oluşan değişiklikleri göstermiştir (7). 

Bütün bu çalışmalar, çeşitli patolojilerde çeşitli reflekslerin rol oynadığını dü-
şündürmektedir. Günümüze kadar konnektif doku manipulasyonu hakkında çok 
sayıda klinik gözlem ve kontrollü çalışma yapılmış olup KDM’nin etkinliği ortaya 
konulmuştur.

3. Konnektif doku manipulasyonunun etki mekanizması
KDM’nin etki mekanizmasının hem mekanik hem de refleks yönleri vardır. KDM 
sırasında ve sonrasında, dokuların gerginliğinin azaldığı ve daha pürüzsüz, daha 
homojen ve daha az ödemli olduğu belirtilmektedir. KDM ile dokudaki lokal ka-
lınlaşmalar boyut olarak küçülür ve cilt daha gevşek, elastik ve daha az hipersen-
sitif hale gelir. Bu mekanik değişiklikler meydana geldikçe, refleks etkiler yoluyla 
hem lokal hem de uzak alanlardaki semptomlarda azalma olmaktadır. Deri için-
deki mekanik ve refleks etkiler arasında kompleks bir ilişki olduğunu düşündü-
ren, lokal doku değişikliklerinin bir kısmı ise kısa süreli bir gecikme sonrasında 
ortaya çıkmaktadır (1, 13). 

KDM ile ortaya çıkan etkilerden hangisinin mekanik etki hangisinin ise refleks 
etki olduğu konusu tam olarak açıklanamamıştır. Örneğin skleroderma KDM’ye 
iyi yanıt vermektedir ve bu yanıtların mekanik olarak ortaya çıktığını belirten 
çalışmalar mevcuttur (6). Daha sonra yapılan çalışmalarda ise sklerodermatöz 
değişikliklerin cildin bileşiminden ziyade cildin mikroçevresinden kaynaklandı-
ğı gösterilmiştir ve Herrick ve ark. (14) tarafından birincil patolojinin mikrosir-
külasyonda meydana meydana geldiği öne sürülmüş ve KDM’nin sklerodermayı 
refleks dolaşım etkisi ile iyileştirdiği belirtilmiştir. 

3.1. Refleks etkiler

·	 Lokal dolaşım üzerine etkiler: KDM uygulaması sonrası tepki olarak dokuda 
üçlü bir etki oluşur. Bu etki, bir alevlenmeye ve bazen birkaç saat sürebilen 
ancak hastaya rahatsızlık vermeyen kabarcıklara neden olabilir. KDM uygu-
laması, kesin bir “kesme” hissi yaratır. Mekanoreseptörlerin bu uyarımı, üçlü 
tepki reaksiyonuyla sonuçlanır. Duyusal uyaranlar oluştuğunda çevre kan da-
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marlarına giden sinir kollateralleri uyarılır. KDM, dermis ve hipodermis ile hi-
podermis ve fasya arasındaki yapılarda uygulanabildiğinde, dermis ile yüzeyel 
fasya tabakası arasında bulunan retiküler pleksusun ve yüzeyel ve derin fasya 
arasındaki pleksus dermisin tabanına yakın yerleşimli kılcal halka yoluyla uya-
rılır (6). 

 Üçlü yanıt uzun süreli olabileceğinden, irrite edici maddelerin salınımıyla so-
nuçlanan ve lokal nörojenik inflamasyona neden olan mast hücre dejeneras-
yonuna eşlik edebilir. Birkaç kan damarı vazodilatör inervasyona sahip oldu-
ğundan, bu cevaplar sempatik konstrüksiyonda azalmaya sebep olabilir (15). 
Otonom efferentlerin uyarılması, vasküler kastaki tonusu azaltarak kutanöz 
kan akışını arttıran noradrenalin salınımıyla sonuçlanır. Bu lokal etkinin, oto-
nom işlevi izleyen ve dengelemeye çalışan merkezi sinir sistemi boyunca etki-
leri olabilir (16). Bu KDM’nin otonom sinir sistemi üzerindeki etkisinde kilit 
mekanizma olarak da düşünülebilir. 

·	 Otonom sinir sistemi üzerine etkileri: KDM’nin refleks etkileri basit bir ak-
son refleksinden çok daha fazlasıdır (17). Örneğin; KDM ile menstrual kana-
mada artış görülmesi gibi visseral işlevlerin değişmesi veya tekniğin dikkatli 
bir şekilde uygulanmaması sebebiyle terlemede artış, çarpıntı ve baygınlık gö-
rülmesi gibi sempatik reaksiyonlar bunun göstergesidir. Bu tepkiler otonomik 
reflekslerin tetiklenmesiyle ortaya çıkmaktadır (18).

 Sato ve ark. (15) perineal derinin mekanik ve termal stimülasyonu ile bir ke-
dinin mesanesindeki tonusu deneysel olarak artırarak, otonomik reflekslerin 
kutaneo-viseral yönde meydana geldiğini göstermiştir. Bu çalışma, segmental 
otonomik reflekslerin varlığı için bazı deneysel kanıtlar sağlamaktadır (19). Bu 
mekanizma, KDM’nin ilgili bölgeye uygulandığında organlar üzerinde bir etki 
açığa çıkarabilmesini sağlayan mekanizma ile aynı olabilir. Örneğin; bağırsak 
bölgesinin tedavisinde genellikle tedaviden kısa bir süre sonra bir bağırsak ha-
reketi ortaya çıkmaktadır ve bağırsak işlevinde iyileşme görülmesi bağırsak 
bölgesine uygulanan KDM’ye olumlu bir yanıt olarak düşünülmektedir. Ayrıca 
kasları çevreleyen fasya üzerinde uygulama yapılması da miyotomun uyarıl-
masını sağlamaktadır. Örneğin; latissimus dorsi üzerinde uygulama yapmak 
miyotom yoluyla C6-C8 segmentlerini ve sempatik olarak T3-T4 segmentleri-
ni uyarabilmektedir (6). 

 KDM’nin otonomik dengeyi sağlayan suprasegmental refleks etkileri de bu-
lunmaktadır. KDM ile tedavi edilen hastalarda sempatik ve parasempatik iş-
levlerin arasındaki denge yeniden sağlanmış olur (10). 
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3.2. Mekanik etkiler

Yumuşak dokularda lokal olarak meydana gelen etkilerin hangilerinin refleks 
etki, hangilerinin mekanik etki olduğu şu an tam olarak bilinmemektedir. KDM 
ile hem refleks hem de mekanik etkilerin sonucu olarak yumuşak doku gerili-
minde azalma görülebilir. Aynı zamanda KDM lokal bir mobilizasyon etkisine de 
sahip olduğu için lokal kalınlaşmalarda da azalma meydana gelebilir. Doku ara-
yüzlerinde oluşturulan kesme kuvvetinin, iki katmanın daha derininde bir çekiş 
kuvveti ürettiği düşünülmektedir. Bağ dokusunun ana bileşeni, komşu molekül-
lerin aminoasitleri üzerinde zıt yükler ile bağlanmış olan çapraz bağlı tropokolla-
jen moleküllerinin yerleşmiş olmasından güç alan bir protein olan kollajendir. Bu 
lifler, doku ara yüzünde açısal bir kuvvet uygulayarak gerilir. Kollajenin boyuna 
gerilmesi tendonlarda ve ligamentlerde stres-strain davranışı açığa çıkarmakta-
dır. Konnektif doku başlangıçta gerildiğinde, elastik bileşen uzamaya izin verir. 
Bunun liflerdeki kıvrılmanın düzleşmesi olduğu düşünülmektedir. Bu gerilmeye 
karşı oluşan yanıt elastik ve geçici bir yanıttır. Daha güçlü bir kuvvet lifleri birleş-
tiren moleküller arası bağları kırarak plastik etki meydana getirir (20). 

Kronik ağrılı hastalarda hareketsizliğin bir sonucu olarak doku arayüzlerinde 
kalınlaşmalar, yapışıklıklar ve hassasiyette artış ile dokular daha esnek olmayan 
hale gelirler. KDM ile güçlü bir mekanik etki üretilerek konnektif dokunun hem 
viskoz hem de elastik bileşenlerinde gerilme oluşturulur. Böylece lifler arasındaki 
çapraz bağlar gerilir, kısalmış dokuların yeniden şekillenmesi kolaylaşır, kalın-
laşma alanları azalır ve dokulardaki güç ve yeniden kurulan arayüzlerdeki ha-
reketlilik artar. Buna ek olarak; KDM refleks etki yoluyla dokularda sıvı akışını 
iyileştirerek viskoziteyi azaltabilir (12). Evans ve ark. (21) konnektif dokunun ge-
rilmesinin, lifler arasında zemin maddesinin daha eşit bir şekilde yeniden düzen-
lenmesini sağladığını belirtmişlerdir. 

4. Konnektif doku manipulasyonu ve ağrı 
KDM, özellikle ağrının sempatik kaynaklı oluştuğu durumlarda hızlı klinik bir 
etkiye sahiptir. Bu tip ağrılar normalde çoğu tedavi biçimine zayıf yanıt verdiği 
için KDM ile ortaya çıkarılan etki oldukça önemlidir (22). 

KDM’ye cevaplar uyarılan deri sahasında meydana gelir. Deri, kas ve iç or-
ganlardan gelen uyaranların birleştiği nöronlar, omuriliğin dorsal boynuzunda 
lamina 5 ‘te bulunan geniş aralıklı dinamik nöronlardır (23). Roberts ve ark. (24) 
ağrının, mekanoreseptörlerin sürekli uyarılmasıyla sempatik sinir sistemi tara-
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fından sürdürülebileceğini öne sürmektedir. Özellikle kronik ağrı, geniş aralıklı 
dinamik nöronlarda sensitizasyona neden olmuşsa, sempatik uyarıya yanıt ola-
rak mekanoreseptörlerin ateşlenmesinin, geniş aralıklı dinamik nöronların tonik 
ateşlenmesine sebep olacağını savunmaktadır. Bu değişiklikler muhtemelen böl-
gesel doku değişikliklerine sebep olacaktır. Bu yüzden ağrıya neden olan sorunlar 
ortadan kaldırılsa bile doku değişiklikleri devam edebilmektedir. KDM, segmen-
tal ve suprasegmental reflekslerde yer alan nöronal yollar boyunca sempatik uya-
ranı azaltmaktadır. Sonuç olarak, KDM ile sempatik olarak uyarılan mekanore-
septörlerdeki aktivite azalmakta ve geniş aralıklı dinamik nöronların duyarlılığı 
azalmaktadır. Buna ek olarak kapı kontrol teorisi mekanizması yoluyla da ağrının 
azalması sağlanabilmektedir. KDM ile meydana gelen kesme hissi ile postsinaptik 
inhibisyon mekanizması uyarılmaktadır. Yapılan çalışmalarda KDM ile postsi-
naptik inhibisyonun gerçekleştiğinin göstergesi olan endojen opiatların salınımı 
kanıtlanmıştır (18). 

Başağrısı olan hastalarda ağrıya sebep olan faktörler belirlenip ortadan kaldı-
rılsa bile bu ağrı mekanizmaları sebebiyle konnektif dokuda değişiklikler meyda-
na geldiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Başağrısında konnektif dokuda meydana gelen değişiklikler
Konnektif doku, otonom sinir sistemi reseptörleri yönünden zengin bir dokudur 
ve otonom sinir sisteminin refleks organı olarak kabul edilmektedir. Vücutta şe-
killi konnektif doku ve gevşek konnektif doku olmak üzere başlıca iki tür konnek-
tif doku vardır. KDM daha çok gevşek konnektif doku ile ilgilidir. Gevşek kon-
nektif doku, vücutta geniş bir alana yayılmıştır. Gevşek konnektif doku, yüzeyel ve 
derin fasya ile intermuskuler septayı oluşturur, kan damarları ve sinirleri çevreler, 
birçok organın çatısını meydana getirir. Bir örümcek ağı gibi vücuda yayılarak vü-
cut yapılarını birbirine bağlar. Kasların etrafında epimisyel kılıflar oluşturur. Peri-
vasküler ve perinöral kılıfları, bezlerin ve organların fibröz kapsüllerini meydana 
getirir. Sinirleri, kan damarlarını, lenfleri ve bazı grup kasları destekler. Yüzeyel 
faysa kutis ile kaynaşır, derin fasya ise kas gruplarını çevreleyerek kemiğe yapışır 
ve periost ile kaynaşır (25). 

Konnektif doku bütün vücut kısımlarında devamlıdır. Bu nedenle herhangi 
bir yerde konnektif doku gerilimindeki değişiklik, vücudun diğer kısımlarına da 
yansır. Dolaşım sistemi, geniş anlamda bir sıvı kütlesiyle çalışan tüpler sistemidir. 
Dolaşım sistemindeki bozukluklar sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde sıvı 
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birikimi veya azalması, diğer bölgelerdeki dokuların sıvı hacminde de değişiklik-
lere sebep olur. Bu değişiklikten esas olarak etkilenen doku, konnektif dokudur. 
İnsan vücudu embriyolojik olarak bir dizi diskten gelişmiştir. Her diskin kendine 
ait bir sinir merkezi vardır. Bu merkez, sonuçta gelişecek olan bütün yapıların 
fonksiyonlarını yönetmeye devam eder. Bu diskler vücut yüzeyini şekillendirirler, 
kas-iskelet sisteminin, bir organın veya dolaşım sisteminin bir parçası olabilirler. 
Disk içinde herhangi bir yerde meydana gelen patolojik değişiklik, sonuçta aynı 
diskten köken almış bütün yapılara yansıyacaktır (26). Bu bulgular ilk kez 1898 
yılında Head tarafından tanımlanmıştır (27). Bütün patolojik değişiklikler, etki-
ledikleri bölgede bir inflamatuar reaksiyonuna yol açar. İnflamatuar reaksiyon da 
o bölgelerde sıvı birikimine neden olur. Bu sıvı, orijinal embriyolojik diskin si-
nir merkezinin etkisi içinde olan diğer dokulardan çekilir. Sıvının çekilmesinden 
konnektif doku ve onun bütün fonksiyonları etkilenir. Bu değişikliklerin en iyi 
gözlenebileceği yer vücut yüzeyidir (27). 

Konnektif doku gerginliğindeki değişiklikler esas olarak deri ve deri altı (yü-
zeyel tabaka) ve deri altı ve fasya (derin tabaka) arasında meydana gelir (28). Esas 
değişikliklerin derin tabakada meydana geldiği kabul edilmektedir (29). Derin 
tabakadaki değişiklikler yalnızca hasta tarafından hissedilmekle kalmayıp dı-
şardan gözle de görülebilir. Bunlar bant şeklinde çökük sahalar veya yassılaşmış 
doku sahaları ve bunlara bitişik şişkin, yükselmiş sahalar halinde bulunabilir. Bu 
değişiklikler, ilgili organa uygun segmentte ve vücudun aynı tarafında ortaya çı-
kar. Fizyolojik esasları henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da bir somato-viseral 
refleks çeşidinin, efferent vazomotor lifleri işe karıştırarak bu gerilimden sorum-
lu olduğu kabul edilmektedir (30). Artan sıvı hacmi nedeniyle oluşan yükselmiş 
sahalar da kimyasal ve humoral etkilerin bir sonucu olarak dokularda meydana 
gelen sekonder bir reaksiyon ile açıklanabilir (31). 

Deri, kas, periost ve yüzeyel konnektif doku sahaları akut patolojik durumlarla 
ilgili olarak ortaya çıkarlar. Derin tabakadaki konnektif doku sahaları ise kronik 
bozukluklarda görülmekle birlikte herhangi bir patoloji olmadan da ortaya çıka-
bilirler (32). Hasta genellikle daha önceden bu bölge ile ilgili bir hastalık geçirmiş-
tir veya yalnızca stresli koşullarda bu hastalığa eğilimlidir. Yolculuk sırasında or-
taya çıkan gerilim-başağrısını buna örnek olarak verebiliriz. Bu tür sahalara sessiz 
sahalar (silent zones) adı verilmektedir (33). 

Bir visseral yapıda ortaya çıkıp, diğer visseral yapılarda da ortaya çıkan impuls-
lara neden olan vissero-visseral refleks arkların varlığı ile benzer bir durumun kon-
nektif doku sahalarında da olduğu düşünülmektedir. Baş bölgesiyle ilişkili nedeni 
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belli olmayan kronik başağrısı, migren gibi patolojilerde torasik bölgede konnektif 
dokuda skapulalar arasında geri çekilmiş sahalar şeklinde değişiklikler meydana 
gelebilir. Buna ek olarak, sakrumun üçte bir altında, tam mesane bölgesi üzerinde, 
alt kostal kenar boyunca her iki taraft a, m.trapeziusun origosunun tam altında da 
geri çekilmiş sahalar bulunabilir. Gerilim-tipi başağrısında ise özellikle sakral böl-
ge, alt kostaların hizasındaki paravertebral bölge, skapulalaların arası, latissimus-
dorsi kasından aksillaya kadar uzanan bölge, trapezius kasının sınırı, başın arka 
kısmı, kostal arkın ön bölgesi, pektoralis majör ve deltoid kası, sternocleidomas-
toid kasında adezyonlar ve sertlikler konnektif dokuda gözlenebilecek yaygın de-
ğişikliklerdendir (34, 35). Gevşeme yeteneğini kaybetmiş kişilerde, mental gerilim 
durumlarında da bunlara benzer konnektif doku değişiklikleri görülebilmektedir 
(36,37). Sık sık başağrısı şeklinde ortaya çıkan bu gerilime ait semptomlar genel-
likle sadece medikal tedavi ile iyileştirilmeye çalışılır. Fakat konnektif doku dolaşı-
mındaki değişiklikler sebebiyle ortaya çıkan gerilimli sahaların da tedavi edilmesi 
gerekmektedir (38). Bu doku değişiklikleri nedeniyle oluşan ağrı ve fonksiyonel 
bozukluklar, mental gerilimi arttırarak kısır döngüye sebep olur. Bu tür konnektif 
doku değişiklikleri en iyi hastanın sırt bölgesinde gözlenir. Hastaları bir bütün ola-
rak düşünmeli ve başağrısında meydana gelebilecek konnektif doku değişiklikleri-
ni göz önünde bulundurarak gerekli konnektif doku muayenesi yapılıp konnektif 
doku gerilimi normale döndürülmeye çalışılmalıdır (39). 

6. Başağrısında konnektif doku muayenesi
Konnektif doku manipulasyon ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi tamam-
landığında hasta dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Deri ve yüzeyel kas ta-
bakasında oluşan duyarlılık ve gerginlik, hasta tarafından fark edilebilir. Deri altı 
konnektif doku gerginliğindeki değişiklikler ise ancak sırttan yapılan muayene ile 
ortaya çıkabilmektedir (34). 

Muayene için en uygun pozisyon oturma pozisyonudur. Gerekirse yüzükoyun, 
sırt üstü veya yan yatışta da muayene ve tedavi yapılabilir. En ideal pozisyon ise 
hastanın sırtı düz, pelvisi hafif öne eğimli, ve kalça ve diz 90 0 lik açı yapacak şekil-
de oturmasıdır. Bu pozisyonun amacı, sırt kaslarını kısaltmak ve deri dokusunu 
hareketli hale getirmektir. Ayakların altı desteklenmeli ve eller uyluklar üzerinde 
serbestçe bırakılmalıdır (34). 

Muayene ve tedavi için sırtın önemi büyüktür. Sırtın muayenesi, inspeksiyon/
gözlem ve palpasyon ile yapılan incelemelerle gerçekleştirilir. 
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·	 İnspeksiyon/gözlem: Bu inceleme sırt bölgesinde meydana gelen değişiklikle-
ri bulmak için yapılır. Bu değişiklikler; geri çekilmiş doku bantları, geri çekil-
miş yassı doku sahaları, lokalize şişkinlikler, kas atrofileri, kas hipertrofileri ve 
vertabral kolona ait kemik deformiteleridir. Geri çekilmiş sahalar, yükselmiş 
bölgelerden daha önemlidir. Baş bölgesiyle ilişkili nedeni belli olmayan kronik 
başağrısı, migren gibi patolojilerde torasik bölgede skapulalar arasında geri çe-
kilmiş sahalar karakteristiktir. Buna ek olarak, sakrumun üçte bir altında, tam 
mesane bölgesi üzerinde, alt kostal kenar boyunca her iki taraft a, m.trapeziu-
sun origosunun tam altında da geri çekilmiş sahalar bulunabilir (34). 

·	 Palpasyon: Bu inceleme, vücut yüzeyi üzerindeki konnektif dokunun farklı kat-
larının hareketliliği ve yoğunluğunu araştırmak amacıyla yapılır. Palpasyon ile 
gerginliğin derecesi, her iki taraft aki gerginlik farkı ve herhangi bir asimetri olup 
olmadığı hakkında bilgi edinilir. Palpasyonda cilt kıvrımları yönünde deri kat-
lantıları kaldırılarak ve yüzeyel küçük sahaların daha derin dokular üzerindeki 
hareketliliği test edilerek muayene yapılır (Resim 2 ve 3). Cilt kıvrımı yönün-
de deri katlantıları kaldırılırken, deri katını çimdiklememeye dikkat ederek baş 
parmak ve diğer parmaklar arasında tutulan deri, altındaki dokulardan kaldı-
rılarak incelenmelidir. Kıvrım, fasyal tabakadan uzaklaşmayı sağlayacak şekil-
de olmalıdır. Bu tetkik alt kostal kenardan başlayarak ve omuz bölgesine doğru 
çıkılarak yapılmalıdır. Yüzeyel küçük sahaların daha derin dokular üzerindeki 

• Palpasyon: Bu inceleme, vücut yüzeyi üzerindeki konnektif dokunun farklı 

katlarının hareketliliği ve yoğunluğunu araştırmak amacıyla yapılır. Palpasyon 

ile gerginliğin derecesi, her iki taraftaki gerginlik farkı ve herhangi bir asimetri 

olup olmadığı hakkında bilgi edinilir.  Palpasyonda cilt kıvrımları yönünde deri 

katlantıları kaldırılarak ve yüzeyel küçük sahaların daha derin dokular 

üzerindeki hareketliliği test edilerek muayene yapılır (Resim 3 ve 4). Cilt 

kıvrımı yönünde deri katlantıları kaldırılırken, deri katını çimdiklememeye 

dikkat ederek baş parmak ve diğer parmaklar arasında tutulan deri, altındaki 

dokulardan kaldırılarak incelenmelidir. Kıvrım, fasyal tabakadan uzaklaşmayı 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu tetkik alt kostal kenardan başlayarak ve omuz 

bölgesine doğru çıkılarak yapılmalıdır. Yüzeyel küçük sahaların daha derin 

dokular üzerindeki hareketliliğini test ederken ise her iki elin bir miktar 

fleksiyonda bulunan parmakları, vücut yüzeyine yerleştirilerek belirli sahalara 

küçük itmeler verilmelidir. Başağrısı için skapulalar arasında aynı yön izlenerek 

ilerlenmelidir(34). 

Resim 3.Cilt kıvrımları yönünde deri katlantılarının kaldırılışı.Resim 4.Yüzeyel küçük sahaların daha derin dokular üzerindeki hareketliliğinin testi.

• Dolanıma Ait Cevapların Testi: Üçüncü parmağın distal falanksı 400- 600lik 

bir fleksiyonaçısında cilt üzerine yerleştirilerek vertebral kolonun her iki 

tarafına, L5’ten oksiputa kadar çekme yapılır. Bu sırada dokular parmakların 

önünde sıkıştırılmamalı ve el bileği daima harekete yol göstermelidir. Anormal 

bölgelerde aşırı kırmızılık, kabarıntı veya sivilce gibi görüntüler ortaya 

çıkabilir. Çekmeye cevap olarak hasta kesme, tırmalanma veya künt bir basınç 

hissi hissedebilir. El ile yapılan muayenelerde bulunan değişiklikleri 

değerlendirirken hastanın vücut tipine, anatomik farklılıklarına ve yaşına bağlı 

olan normal gerilim farklılıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin; 

adipoz dokusu fazla olan aşırı kilolu/obez bir kişide bütün vücut yüzeyindeki 

gerilim, zayıf bir kişiye oranla daha fazladır(34). 

7. BaşAğrısında Konnektif Doku Manipulasyonu

Başağrısı yaygın olarak karşılaşılan bir ağrı problemidir. Başağrıları, akut olarak 

menenjit kaynaklı, kronik olarak ise yaygın beyin tümörleri, vaskülit, sinüzit, göz 

hastalıkları ve buna benzer diğer faktörler kaynaklı gelişmiş olabilir. Temel olarak 

gerilim-tipi başağrısı, migren ve servikal başağrıları konnektif doku manipulasyonu ile 

tedavi edilebilmektedir (35). 

• Gerilim-Tipi BaşAğrısı

Gerilim-tipi başağrısında, ağrı genellikle gerici, sıkıştırıcı, çekici veya batıcı olarak 

tanımlanır. Ağrı oksiput veya boyun bölgesinde başlar ve her iki taraftan şakaklara, 

kafatasının çatısına, alın bölgesine ve hatta göz bölgesine yayılır. Ağrı genellikle 

Resim 2. Cilt kıvrımları yönünde deri katlan-
tılarının kaldırılışı.

Resim 3. Yüzeyel küçük sahaların daha derin 
dokular üzerindeki hareketliliğinin testi.



158 B Ö L Ü M  9     Konnektif Doku Manipülasyonu

hareketliliğini test ederken ise her iki elin bir miktar fleksiyonda bulunan par-
makları, vücut yüzeyine yerleştirilerek belirli sahalara küçük itmeler verilmeli-
dir. Başağrısı için skapulalar arasında aynı yön izlenerek ilerlenmelidir (34). 

·	 Dolanıma ait cevapların testi: Üçüncü parmağın distal falanksı 400- 600lik bir 
fleksiyon açısında cilt üzerine yerleştirilerek vertebral kolonun her iki tarafına, 
L5’ten oksiputa kadar çekme yapılır. Bu sırada dokular parmakların önünde 
sıkıştırılmamalı ve el bileği daima harekete yol göstermelidir. Anormal böl-
gelerde aşırı kırmızılık, kabarıntı veya sivilce gibi görüntüler ortaya çıkabilir. 
Çekmeye cevap olarak hasta kesme, tırmalanma veya künt bir basınç hissi his-
sedebilir. El ile yapılan muayenelerde bulunan değişiklikleri değerlendirirken 
hastanın vücut tipine, anatomik farklılıklarına ve yaşına bağlı olan normal 
gerilim farklılıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin; adipoz dokusu 
fazla olan aşırı kilolu/obez bir kişide bütün vücut yüzeyindeki gerilim, zayıf bir 
kişiye oranla daha fazladır (34). 

7. Başağrısında konnektif doku manipulasyonu
Başağrısı yaygın olarak karşılaşılan bir ağrı problemidir. Başağrıları, akut olarak 
menenjit kaynaklı, kronik olarak ise yaygın beyin tümörleri, vaskülit, sinüzit, göz 
hastalıkları ve buna benzer diğer faktörler kaynaklı gelişmiş olabilir. Temel olarak 
gerilim-tipi başağrısı, migren ve servikal başağrıları konnektif doku manipulas-
yonu ile tedavi edilebilmektedir (35). 

· Gerilim-tipi başağrısı
Gerilim-tipi başağrısında, ağrı genellikle gerici, sıkıştırıcı, çekici veya batıcı ola-
rak tanımlanır. Ağrı oksiput veya boyun bölgesinde başlar ve her iki taraftan şa-
kaklara, kafatasının çatısına, alın bölgesine ve hatta göz bölgesine yayılır. Ağrı 
genellikle sabahları vardır ve daha sonra dalgalanmalar şeklinde azalır ve artar, ve 
günlerce sürebilir. Sonra tekrar kaybolabilir veya uzun vadede kronik hale gelebi-
lir. Gerçek başağrısı atakları tipik değildir (40). 

Daha önce bu tip başağrılarını tanımlamada kullanılan “vazomotor başağrıla-
rı” tanımı günümüzde artık kullanılmamaktadır. Çünkü ağrı vasküler kas bölge-
sindeki kramplar veya diğer bozukluklarla daha az ilgilidir ve daha çok baş ve bo-
yun kaslarının kontraksiyonundan kaynaklanmaktadır. Stres sebebiyle sempatik 
tonusta artış meydana gelir ve bu nedenle düşük ya da yüksek düzeyde kalıcı bir 
kas kasılması veya gerginliği ortaya çıkar ve bu da gerilim-tipi başağrısına sebep 
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olabilir. Yani bu tip başağrıları genel olarak psikosomatik kaynaklıdır (41). Boyun 
ve baş bölgesinde bulunan kasların geriliminden kaynaklanan başağrıları kon-
nektif doku manipulasyonunun endikasyonlarından biridir. KDM ile kas tonusu 
azaltılarak boyun ve omuz bölgesindeki ağrı azaltılabilir. Ayrıca kaslarla ilişkili 
vasküler yapılarda da KDM ile iyileşme sağlanabilir (42). 

Gerilim-tipi başağrısında, C1-C8, T1-T12, L2, L4, S1 bölgelerinde tüm sırt bo-
yunca turgor ve kas tonusunda değişiklikler gözlenebilir. Bu bölgelerdeki doku to-
nusundaki artış ile karaciğer, safra kesesi, mide, akciğer ve kalp gibi organlar ara-
sındaki bağlantı da dikkate alınmalıdır (35, 43). Geri çekilmeler ve gerilmelerden 
dolayı deri ve deri altı dokuların birbirine karşı hareket etmesi zordur. Gerilim-tipi 
başağrısında, özellikle sakral bölge, alt kostaların hizasındaki paravertebral bölge, 
interskapular bölge, latissimus dorsi kasından aksillaya kadar uzanan bölge, trape-
zius kasının sınırı, başın arka kısmı, kostal arkın ön bölgesi, pektoralis majör ve del-
toid kası, sternocleidomastoid kasında adezyonlar ve sertlikler palpe edilebilir (35). 

Konnektif doku manipulasyonu, sinirsel, humoral ve hormonal yolları aktif 
hale getirerek, bozulmuş olan fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynar. Tedavi-
yi planlarken vücut bir bütün olarak düşünülmelidir. Çünkü vücuttaki bir organ 
veya dokunun anormal çalışması, tüm organizmanın işleyişine etki edecektir. Bü-
tün tedavilere sakral kısımdan başlanmalı ve genellikle belirli bir kesme ve tırma-
lanma hissi kazanılıncaya kadar temel kısım ve ilerisindeki bölgelere ilerlenme-
melidir (34, 42). 

Konnektif doku manipulasyonu, başağrısının şiddet ve sıklığının azaltılmasın-
da ve hastanın genel durumunun iyileştirilmesinde yararlı olabilmektedir. Kon-
nektif doku manipulasyonu genellikle tek tedavi seçeneği olarak değil de diğer 
tedavilerle kombine olarak uygulanmaktadır (43). 

Gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda, tedaviye temel bölge ile başlanır ve müm-
kün olur olmaz, yukarı doğru ilerlenerek bütün sırt tedaviye alınır (Resim 4). İnter-
skapular bölgede daha yoğun çalışılmalıdır. Ayrıca ara ara ön pektoral ve klavikular 
çekmeler tedaviye katılmalıdır. Gerekirse yüz bölgesi de alınabilir, fakat başağrısı 
atağı oluşursa bu bölge tedaviden çıkarılmalıdır (34). 

Akbayrak ve ark. (42)’ nın yaptığı bir çalışmada gerilim-tipi başağrısı olan 
hastalarda dört hafta süreyle KDM sonrası ağrının süre, şiddet ve frekansında ve 
analjezik ilaç kullanımında tedavi öncesine göre azalma olduğu ve tedavi sonrası 
6 aylık takipte bu etkinin korunduğu belirtilmiştir. 

Demirtürk ve ark. (44)’nın, kronik gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda yaptığı 
bir çalışmada, KDM ile boyun bölgesine uygulanan vertebral mobilizasyon tekniği 
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karşılaştırılmış, konnektif doku manipulasyonunun vertebral mobilizasyon uygu-
lamasına göre ağrı şiddetini daha fazla azaltıp ağrı eşiğini yükselttiği bulunmuştur. 

· Migren
Migren, vasküler sistemin,normal dışı aşırı konstriksiyon ve dilatasyona gene-
tik yatkınlığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca; damar duvarlarında inflamatuar 
reaksiyonlar ve ağrıya neden olan maddelerin oluşumu da migrende önemli rol 
oynamaktadır. Genel olarak kan damarlarındaki mekanizmayla ilişkili olduğu dü-
şünülse de patogenezi tam olarak bilinememektedir (45). 

Klasik migrende, gerçek ağrı atağının öncesinde genellikle nörolojik semp-
tomların geliştiği bir ön aşama olan “aura” dönemi görülür. Her iki gözün görme 
alanının bir tarafının sağ ve solunda parlama ve titreme görülür. Yanıp sönen ışık 
efektleri, dans eden, dolaşan ve diken benzeri yanlış algılamalar geliştirir ve so-
nunda görme alanının bu yarısında geçici bir görme kaybı gelişebilir. Geçici çift 
görme nadiren gelişir; kol ve bacakta tek taraflı parestezi veya daha nadiren geçici 
hemipleji oluşabilir (46). 

Aura döneminin ardından baskı ve gerilim tarzında başağrıları gelişir ve hızla 
yoğunlaşır. Tipik olarak bir taraftan başlar ve orada kalır. Bir süre sonra bu ağrı 
yerini zonklayıcı ve titreşimli bir ağrıya bırakır. Buna mide bulantısı, kusma, ışık 
ve sese karşı hassasiyet eşlik edebilir. Bu yüzden eğer mümkünse hastalar karanlık 
bir odada istirahat edebilirler. Migren atakları birkaç gün sürebilir (47). 

Menstruasyon döneminde kadınlarda migren gelişebilir. Bunun dışında stres 
ve psikolojik gerilim migren ataklarını başlatmada tetikleyici olabilir (48). 

Migren, vasküler kaynaklı başağrısıdır. Ağrı özellikle kafa derisi ve meninks 
damarlarında hissedilir (49). 

Migren genellikle beta-reseptör blokerlar, kalsiyum antagonisti, aspirin veya 
triptan gibi medikal tedavi ile tedavi edilir (50). KDM, migrende ağrısız dönem-
lerde ek olarak etkili bir tedavi olarak uygulanabilir. Tedavi planı gerilim-tipi ba-
şağrısı ile aynıdır. KDM diğer fizyoterapi modaliteleriyle uygun bir şekilde kom-
bine olarak uygulanabilir. KDM uygulaması sonrası hastalar dinlendirilmelidir. 
Fakat migrenin küme başağrısı ve trigeminal nevraljiden kaynaklanan tiplerinde 
KDM uygun bir tedavi yaklaşımı değildir (35). 

Akbayrak ve ark. (51) tarafından migren hastalarında yapılan bir çalışmada, yir-
mi seans konnektif doku manipulasyonunun ağrı şiddeti, ağrı frekansı, ilaç kulla-
nımı ve migren ataklarının sıklığı üzerinde iyileştirici etkisi olduğu belirtilmiştir. 
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· Servikal başağrıları
Servikal veya servikojenik başağrıları, diğer servikal omurga sendromları gibi 
oldukça tartışmalı konulardır. Bu patolojilerin tedavisinde manuel tedaviler çok 
önemli bir yer tutmaktadır (52, 53).

Servikal omurga tarafından tetiklenebilen başağrılarının patogenezinin iki 
olası açıklaması vardır. Üst servikal kökteki kemik değişiklikler, daha sonra ken-
di bölgelerinde yalnızca oksiput bölgesinde nevraljik ağrıya neden olur. Oksiput 
nevraljisi olarak adlandırılan bu durum nadirdir ve yalnızca başağrıları atak ben-
zeri nevraljik karaktere sahipse, esas olarak bir tarafta meydana geliyorsa ve yal-
nızca C2 sinir kökü tarafından sağlanan bölgede saptanabiliyorsa teşhis edilebilir 
(54, 55)

Üst servikal omurga ile başın arkası arasındaki bölgedeki kas gerginliği ve ka-
sılmaların neden olduğu ağrı daha sık görülmektedir. Boyunda künt ve harekete 
bağlı ağrı tanımlanabilir. Üst servikal omurga sahasında palpe edilebilir ve has-
ta tarafından algılanabilir bir kas gerginliği bulunmaktadır. Bu sendromda geri-
lim-başağrılarına benzer semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Kas gerilimi ve başın 
arka kısmı ve boyundaki ağrı, konnektif doku manipulasyonu ile rahatlatılabilir. 
Tedavi planı gerilim-tipi başağrısı ile aynıdır (35, 43, 56). 

Resim 4. Temel ve alt torakal bölgeye uygulanan çekmeler.

 
Resim 5.Temel ve alt torakal bölgeye uygulanan çekmeler. 

 

8. Konnektif Doku Manipulasyonu ile Meydana Gelen Reaksiyonlar 

KDM ile uygulanan çekmeler aracılığıyla terminal vasküler retikulum uyarılmaktadır. 

Bu retikuluma ait yaygın bağlantılar sayesinde manipulasyonun etkileri daha geniş 

sahalara yayılmaktadır. Böylece etkiler hem stimulasyon sahası yakınında görülmekte 

hem de genel olarak bütün organizmayı kapsamaktadır (34).  

KDM ile meydana gelen reaksiyonların şiddet ve süresi, patolojik durumun şiddetine 

ve uyarının kuvvetine bağlı olarak değişir. Bu reaksiyonlar hastanın hissi, deri 

reaksiyonu ve genel reaksiyonlar olarak üç kısımda incelenebilir (34):  

• Hastanın Hissi: Sağlıklı bir dokuya konnektif doku manipulasyonu çekmesi 

uygulandığı zaman, hasta çok hafif bir tırmalanma veya kesme hissi 

duymaktadır. Gergin dokularda ise çok keskin bir kesme hissi meydana 

gelmektedir. Bu keskin ve gergin tırmalanma hissi, tekniğin doğru 

uygulandığını gösteren tipik bir histir. Ayrıca başarılı bir dolanıma ait cevabın 

da belirtisidir. Gerginlik azalınca kesme hissinin şiddeti de azalmaktadır.  

Bazı durumlarda hasta, künt bir basınç hissettiğini ifade edebilmektedir. Künt 

basınç hissi, genellikle yükselmiş veya şişkin sahalardan geçerken ortaya çıkar. 

Ayrıca sırtın üst kısımlarında da meydana gelebilir. Bu his, alt segmentlerde 

yani sakral bölgede gerginliğin düzelmediğini ve veya dolanıma ait 
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8. Konnektif doku manipulasyonu ile meydana gelen reaksiyonlar
KDM ile uygulanan çekmeler aracılığıyla terminal vasküler retikulum uyarılmak-
tadır. Bu retikuluma ait yaygın bağlantılar sayesinde manipulasyonun etkileri 
daha geniş sahalara yayılmaktadır. Böylece etkiler hem stimulasyon sahası yakı-
nında görülmekte hem de genel olarak bütün organizmayı kapsamaktadır (34). 

KDM ile meydana gelen reaksiyonların şiddet ve süresi, patolojik durumun 
şiddetine ve uyarının kuvvetine bağlı olarak değişir. Bu reaksiyonlar hastanın his-
si, deri reaksiyonu ve genel reaksiyonlar olarak üç kısımda incelenebilir (34): 

· Hastanın hissi
Sağlıklı bir dokuya konnektif doku manipulasyonu çekmesi uygulandığı zaman, 
hasta çok hafif bir tırmalanma veya kesme hissi duymaktadır. Gergin dokularda 
ise çok keskin bir kesme hissi meydana gelmektedir. Bu keskin ve gergin tırma-
lanma hissi, tekniğin doğru uygulandığını gösteren tipik bir histir. Ayrıca başarılı 
bir dolanıma ait cevabın da belirtisidir. Gerginlik azalınca kesme hissinin şiddeti 
de azalmaktadır. 

Bazı durumlarda hasta, künt bir basınç hissettiğini ifade edebilmektedir. Künt 
basınç hissi, genellikle yükselmiş veya şişkin sahalardan geçerken ortaya çıkar. 
Ayrıca sırtın üst kısımlarında da meydana gelebilir. Bu his, alt segmentlerde yani 
sakral bölgede gerginliğin düzelmediğini ve veya dolanıma ait reaksiyonların ka-
zanılamadığını gösterir. Alt segmentlere geri dönmekle, şiddetli bir kesme hissi 
tekrar hissedilir. Kaudal kısımlar normal hale getirilir getirilmez üst kısımlara 
çıkıldığında eski hislerin artık değişmiş olduğu görülür. Yani, bu sahalardaki ger-
ginlik düzelirken basınç hissi de yerini kesme hissine bırakmaktadır. 

Kesme hissi, diğer masaj uygulamalarıyla elde edilen bir his değildir ve sadece 
konnektif doku değişikliklerinin olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kesme 
hissi, tedavinin başarıyla ilerlediğinin göstergesidir. Bazen çekmelerin çok hızlı 
uygulandığı durumlarda dokuda anormal olarak kesme hissi de artar. Bu neden-
le çekmenin hızı, dokular arasında hissedilen dirence göre ayarlanmalıdır. Bazen 
hastalar algıladıkları hissin tipi hakkında kesin birşey söyleyemezler. Bu durumda 
da manipulasyon net bir kesme hissi kazanılabilen sahalarda devam ettirilmelidir. 
Bazı hastalarda az veya çok şiddette hissedilen gıdıklanma da yetersiz dolanımı 
gösteren bir cevaptır. 

Vasküler spazm gösteren durumlarda da doğru bir duyusal cevap kazanmak 
zor olabilir. Bu durumlarda cevap elde edilinceye kadar tedaviye iliosakral sahada 



163B Ö L Ü M  9     Konnektif Doku Manipülasyonu

devam etmek gerekir. Dikkatli bir tedavi uygulanırsa genellikle birkaç seanstan 
sonra başarıyla ulaşılabilir. Eğer bu gerçekleşmezse vasküler değişikliklerin geri 
dönmeyeceği düşünülebilir. 

· Deri reaksiyonu
Sağlıklı bir deriye konnektif doku manipulasyonu germesi uygulandığında ikili 
bir vasküler reaksiyon ortaya çıkar. Ortaya çıkan ilk vasküler reaksiyon, çekme 
yapılan sahadaki kırmızı bir çizgidir ve bu çizgiye “dermographia rubra” adı ve-
rilir. Bu kırmızı çizgi, çekmenin yapılışından birkaç saniye sonra ortaya çıkar ve 
giderek soluklaşır. Tamamen kaybolması birkaç dakika sürebilir veya bir saatten 
fazla zaman alabilir. Uyaranın kuvveti ve tekrar sayısı da bu kırmızı çizginin kay-
bolma süresini etkilemektedir. 

Çekme hareketi kuvvetli olduğu veya aynı hat üzerinde birkaç kez tekrarlandı-
ğında ikinci bir reaksiyon ortaya çıkabilir. İkinci reaksiyon, ilk kırmızı çizginin et-
rafına değişik mesafelerde yayılabilen ve aniden hücum eden bir kırmızılıktır. Bu 
kırmızılık birden alevlenir, ana hatları belli değildir ve ilk oluşan kırmızı çizgiden 
daha çabuk solmaya başlar. Bu etkiler histamine bağlı olarak oluşur ve reaksiyon 
hem sempatik hem parasempatiktir. 

Üçüncü olarak ortaya çıkan reaksiyon ise ilk çizgi boyunca ve genellikle onun 
biraz ötesinde ani hücum ile çevrilmiş olan hafif bir kabarıntıdır. Buna “dermog-
raphia elevata” adı verilir. 

Bu üçlü reaksiyonlardan ilk reaksiyon daima görülür, diğer ikisi çekmenin şid-
deti ve tekrar sayısına bağlıdır. 

· Genel reaksiyonlar 
Konnektif doku manipulasyonu, sadece periferik dolanımı artırmakla kalmayıp 
organizmaya ait genel değişiklikler de yapabilmektedir. Bu genel değişiklikler, ter-
leme, periferik temperatürde değişiklik, iç organlara ait fonksiyonel semptomla-
rın azalması ve iç organlara ait ağrının azalmasıdır. 

9. Konnektif doku manipulasyonu sonrası  
ortaya çıkabilecek olumsuz reaksiyonlar
Konnektif doku manipulasyonu uygulanırken ortaya çıkabilecek olumsuz reaksi-
yonların bilinmesi, güvenli bir tedavi uygulanabilmesi açısından önemlidir (35). 
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Fazla tedavi uygulanması sebebiyle periferik vazodilatasyonda uzama ve şoka 
benzer bir durum oluşabilir. Bu durumda bazı kişilerde kan basıncı düşebilir, ba-
şağrısı ortaya çıkabilir (34).

Otonomik dengesi çabuk değişen hastalarda iç organlara ait palpitasyon, 
dispne gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden hastayı dikkatle gözlemek ge-
rekir. Tedavi sırasında pregangliyonik lifleri uyarıcı çekmeler uygularken araya 
postgangliyonik lifleri uyarıcı çekmeler karıştırılması uygun olabilir (32). 

Omuz ve servikal segmentlerin tedavisi sırasında başağrısı veya mide bulantısı 
gibi vagal liflerin uyarılmasına bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. Bu durum alın 
ve üst göğüs sahalarına uygulanan çekmelerle ortadan kaldırılabilir (34). 

10. Konnektif doku manipulasyonunun sakıncalı olduğu durumlar
Konnektif doku manipulasyonu, akut inflamasyon, kalp ve beyin enfarktüsü, 
hipertansiyon, hemoraji, akut travmatik yaralanma gibi durumların söz konu-
su olduğu hastalarda kontraendikedir. Başağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda 
konnektif doku manipulasyonu planlanıyorsa mutlaka bu durumların varlığı sor-
gulanmalıdır (34). 

SONUÇ
Konnektif doku manipulasyonu, fizyoterapistin hastanın/bireyin cildine manuel 
çekme uygulamasıyla refleks etkilerin açığa çıkarıldığı bir tedavi tekniğidir. Kon-
nektif doku manipulasyonu, lokal ve periferik dolaşımı artırabilmekte, otonomik 
fonksiyonu dengeleyebilmekte, vücutta iyilik hissi yaratmakta ve visseral fonksi-
yonları düzenleyebilmektedir. Ayrıca kollajen liflerin ve çapraz köprülerin lokal 
olarak gerilmesini sağlayarak ağrının konnektif dokuda meydana getirdiği doku 
kalınlaşmalarını ve kontraktürlerini iyileştirmektedir. Post-sinaptik inhibisyonu 
sağlayan endojen opioid salınımını sağlayarak ve sempatik olarak sürdürülen ağrı 
döngüsünü kırarak ağrıyı azaltmaktadır. Konnektif doku manipulasyonu, bu lo-
kal ve refleks etkileri sebebiyle klinikte başağrılarının tedavisinde kullanılan teda-
vi yöntemlerinden biridir.

Başağrısında güvenli ve etkili tedavi için konnektif doku manipulasyonuna 
karar vermeden önce hastalar/bireyler genel olarak ve başağrısı tipine göre kon-
nektif dokuda meydana gelebilecek değişiklikler açısından kapsamlı olarak değer-
lendirilmeli ve buna göre tedavinin uygunluğuna karar verilmelidir. Literatürde 
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konnektif doku manipulasyonunun gerilim-tipi başağrısı, migren ve servikojenik 
başağrısında etkinliğine dair kanıt limitlidir. Dolayısıyla başağrısında konnektif 
doku manipulasyonunun kullanımı ve etkinliğine dair iyi dizayn edilmiş ileri ça-
lışmalara ihtiyaç vardır. Artan kanıt düzeyi ile başağrılarının yönetiminde birinci 
basamakta konnektif doku manipulasyonunun kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Konnektif doku manipulasyonu (KDM), otonomik sinir uçlarını konnektif dokuya uygu-

lanan manuel bir kuvvet ile uyararak, otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik 
komponentleri arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için uygulanan bir yumuşak doku 
tedavi tekniğidir.

· KDM ile sempatik olarak uyarılan mekanoreseptörlerdeki aktivite azalmakta ve geniş ara-
lıklı dinamik nöronların duyarlılığı azalmaktadır. Buna ek olarak kapı kontrol teorisi meka-
nizması yoluyla da ağrının azalması sağlanabilmektedir.

· Konnektif doku manipulasyonu ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi tamamlandığında 
hasta dikkatli bir şekilde deri ve yüzeyel kas tabakasında oluşan duyarlılık, gerginlik ve 
deri altı konnektif doku gerginliğindeki değişiklikler açısından sırt bölgesinden muayene 
edilmelidir.

· Tedaviye temel bölge ile başlanmalı ve mümkün olur olmaz, yukarı doğru ilerlenerek bü-
tün sırt tedaviye alınmalıdır. İnterskapular bölgede daha yoğun çalışılmalıdır. Ayrıca ara 
ara ön pektoral ve klavikular çekmeler tedaviye katılmalıdır. Gerekirse yüz bölgesi de alı-
nabilir, fakat başağrısı atağı oluşursa bu bölge tedaviden çıkarılmalıdır.
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GIRIŞ
Başağrısı, sık görülen ve bireyin yaşam kalitesini etkileyen nörolojik bir prob-
lemdir. Pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Primer başağrıları, sekonder 
başağrıları, kraniyal nevraljiler, santral ve primer yüz ağrıları ve diğer başağrıları 
şeklinde sınıfl andırılır (1).  Gerilim-tipi başağrısı, migren, servikojenik başağrıları 
ve nevraljilerde farmakolojik tedavi ile birlikte farmakolojik olmayan tedaviler de 
kullanılmaktadır. Farmakolojik olmayan tedavilerin başında Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon gelmekte, ayrıca kognitif davranışsal tedaviler, beslenme önerileri ve 
yaşam tarzı modifikasyonları da bu tedavi yaklaşımlarını oluşturmaktadır (2,3). 

Başağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları, ağrıyı azaltmak ve 
yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla kullanılır. Elektroterapi, egzersiz, manuel 
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tedavi teknikleri, sıcak-soğuk ajanlar ve ergonomik düzenlemeler başağrısı için 
kullanılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yöntemleridir (2). Elektroterapi başağrı-
sında ağrıyı azaltmak ve gevşeme sağlamak amacıyla kullanılır. Tedavinin planla-
masından önce başağrılı birey detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu bölüm-
de başağrısında kullanılan elektroterapi yöntemlerinin genel özellikleri, klinik 
uygulama yöntemleri ve bu konudaki literatür bilgileri ele alınacaktır.

Başağrısında fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmeleri
Başağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programının planlanmasından önce 
hastanın değerlendirilmesi gereklidir. Değerlendirme hem tedavi programının 
planlanmasını hem de tedavinin etkilerinin belirlenmesini sağlar. Değerlendirme 
çok yönlü olarak yapılmalıdır. Başağrısının tipi de yapılacak değerlendirmelerde 
önemlidir. Tablo 1’de başağrısında genel olarak yapılan Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon değerlendirmeleri yer almaktadır (2,4-7). 

TABLO 1. Başağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Değerlendirmeleri

Değerlendirmeler Değerlendirme Örnekleri

Hikâye Yaş, özgeçmiş, soygeçmiş, eğitim durumu, medeni 
durum, şikayetleri, boş zaman aktiviteleri, sigara ve 
alkol kullanımı, egzersiz alışkanlığı

Gözlem ve Palpasyon
Baş, servikal bölge, 
temporomandibular eklem 

Konnektif doku muayenesi, hipomobilite, tetik 
nokta varlığı, gergin bantlar, manuel palpasyon ile 
perikranial kaslarda hassasiyet artışı

Ağrı 
Ağrı şiddeti, lokalizasyonu, sıklığı, tipi, 
süresi, artıran ve azaltan faktörler, 
basınç ağrı eşiği

Vizüel Analog Skala, McGill Ağrı Anketi, ağrı 
günlükleri, algometre

Kas iskelet sistemi değerlendirmeleri 
Eklem hareketi, postür, kas kuvveti, 
esneklik, denge, koordinasyon

Gonyometrik ölçüm, postür analizi, manuel kas 
testi, dinamometre, otur-uzan testi, Romberg testi, 
fonksiyonel uzanma testi

Otonomik sistem değerlendirmeleri Kalp hızı, kan basıncı, solunum frekansı

Fonksiyonellik Migren Yeti Yitimi Ölçeği 
Boyun Yeti Yitimi Anketi

Fiziksel Aktivite Düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği 

Duygudurum
Depresyon, anksiyete

Beck Depresyon Ölçeği
Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası

Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 

Yaşam kalitesi Hastalık Etki Profili
Kısa Form 36
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Başağrısında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları 
Başağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’un amaçları; ağrıyı kontrol altına al-
mak, yaşam kalitesini yükseltmek, kişiyi bilgilendirmek ve günlük yaşamda ağrı 
ile baş edebilmesini kolaylaştırmaktır. Farklı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yön-
temleri kullanılarak periferden merkezi sinir sistemi uyarılır veya kas iskelet sis-
temindeki başağrısına yol açan biyomekanik problemler azaltılır. Böylece ağrının 
kontrolü sağlanır. Ayrıca bazı başağrısı tiplerinde akut epizodik ağrının kronik-
leşmesi fizyoterapi ile önlenebilir (8,9). 

Başağrısında bireye bütüncül bakış açısı ile yaklaşılmalıdır. Gevşeme ve germe 
egzersizleri, aerobik eğitim, postür ve kuvvetlendirme egzersizleri, vücut farkındalık 
eğitimi, konnektif doku masajı, tetik nokta tedavisi, klasik masaj, manipülasyon/mo-
bilizasyon gibi manuel tedavi yöntemleri, sıcak/soğuk ajanlar ve elektroterapi yön-
temleri ile ağrı kontrolü sağlanabilir (2,10) (Şekil 1). Tedavide, Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon uygulamaları başağrısının etiyolojisine göre seçilmelidir ve bu yöntemlerin 
kombine şekilde kullanılması daha etkilidir (11). Ancak literatürde bu yöntemlerin 
uygulama şekline yönelik tam bir tedavi protokolü bulunmamaktadır (2). 

Başağrısında elektroterapi uygulamaları
Elektroterapi; ortopedi, nöroloji, kardiyovasküler sistem hastalıkları, ortez ve 
protez, romatoloji, pediatri, geriatri ve ürojinekoloji gibi tıbbın pek çok alanında 
çeşitli amaçlarla kullanılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yöntemlerinden biridir 
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(12). Elektroterapi, kelime anlamı olarak yalnızca tedaviyi ifade etmekle birlikte, 
günümüzde daha geniş bir kapsamda hem değerlendirme hem de tedavi amacıyla 
elektrik, ses veya basınç dalgası özelliği olan elektrofiziksel ajanların kullanılması 
olarak tanımlanır. 

Elektroterapi; ağrı gidermek, kan dolaşımını artırmak, gevşeme sağlamak, 
doku onarımını stimüle etmek, kası kuvvetlendirmek ve fonksiyonu artırmak gibi 
amaçlarla uygulanır. Başağrısında elektroterapi yöntemlerinin kullanım amacı ise 
ağrının kontrol altına alınması ve gevşeme sağlamaktır. 

Başağrısında en sık kullanılan elektroterapi yöntemleri Transkutanöz Elektrik-
sel Sinir Stimülasyonu (TENS) ve Elektromiyografik Biofeedback (EMG-Biofeed-
back)’tir. Ayrıca alçak frekanslı akımlardan Diadinamik Akımlar ve Mikroakım 
Elektriksel Nöromusküler Stimülasyon (MENS) ile yüksek frekanslı akımlardan 
Ultrason da ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılabilir. 

Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) 
TENS akut ve kronik ağrı tedavisinde kullanılan pratik, invaziv olmayan analjezik 
bir yöntemdir (12). TENS ağrı kontrolü için en sık kullanılan elektroterapi moda-
litelerinden biridir. Düşük şiddetli akım kullanılarak duyu sinirlerinin stimülas-
yonu ile ağrı iletimi bloke edilir. TENS’in ağrı giderme mekanizması kapı kontrol 
teorisi ve opioid sisteme dayanır. Kalın afferent liflerin seçici olarak uyarılması ile 
medulla spinalis seviyesinde ağrılı uyaranlara geçişinin kapatılması presinaptik 
inhibisyon sağlarken; daha şiddetli uyaran vererek daha üst seviyelerdeki inhi-
bitör mekanizmaların aktive edilmesi ile postsinaptik inhibisyon elde edilebilir. 

Akımın geçiş süresi, frekansı ve amplitüdü ayarlanarak sinir lifleri seçici ola-
rak uyarılabilir. Temel olarak 3 farklı TENS tipi bulunmaktadır: Konvansiyonel 
TENS, alçak frekanslı (akupunktur tipi) TENS ve kısa şiddetli TENS. Bunun dı-
şında konvansiyonel ve alçak frekanslı TENS’in çeşitlendirilmiş şekli olan burst 
(patlamalı) veya modüle tipte TENS uygulamaları da yapmak mümkündür.

Konvansiyonel TENS uygulamasında frekans 60-120 Hz, geçiş süresi 50-100 
µsn ve akım şiddeti bireyin akımı iğnelenme, karıncalanma şeklinde hissettiği 
düzeyde ayarlanır. Bu tip TENS kapıkontrol teorisine dayanarak ağrının hızlı şe-
kilde azaltılmasını sağlar. Alçak frekanslı (akupunktur tipi) TENS uygulamasında 
frekans 1-5 Hz, geçiş süresi 150-200 µsn’dir. Akım şiddeti gözle görülür kontrak-
siyon elde edilene kadar ayarlanır ve opioid sisteme dayanarak ağrının azaltıl-
masını sağlar. Bu tip TENS ile ağrının azalması daha geç olacaktır ancak etkisi 
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konvansiyonel TENS’e göre daha uzun sürer. Burst ve modüle tip TENS de opioid 
mekanizma ile ağrı üzerinde etki meydana getirmektedir. 

TENS başta migren olmak üzere, gerilim-tipi başağrısı, servikojenik başağrı-
ları ve nevraljilerde ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılır (13). TENS hem başağrısı 
sırasında ağrı ile eş zamanlı olarak tek seans hem de tekrarlı olarak uzun dönemde 
yan etkisi olmadan güvenle kullanılabilir (14). TENS cihazlarını bireyler evde de 
kullanabildiklerinden avantajlıdır.

Başağrısı için en sık konvansiyonel ve alçak frekanslı (akupunktur tipi) TENS 
kullanılır. Farklı tiplerdeki TENS’in kronik gerilim-tipi başağrısı üzerindeki etki-
sini karşılaştıran bir çalışmada her ikisinin de benzer şekilde etkili olduğu görül-
müştür (15). Trigeminal nevraljide ise konvansiyonel TENS’in burst tipi TENS’e 
göre daha etkili olabileceği bulunmuştur (16). Belirgin bir kural olmamasına rağ-
men ilk başlangıç tedavisi için konvansiyonel TENS’in kullanımı tercih edilebilir. 
Başlangıçta ağrı daha hızlı azalır. Ancak konvansiyonel TENS ile ağrıda yeterli 
rahatlama sağlanamazsa alçak frekanslı TENS, burst ya da modüle TENS uygula-
maları daha avantajlı olabilir (17). 

Başağrısında TENS uygulamaları başağrısının tipine ve ağrının lokalizasyo-
nuna göre frontal, temporal, oksipital veya servikal bölgeye uygulanır (Şekil 2 ve 
Şekil 3). Uygulama bölgesine göre 2 veya 4 elektrot kullanılır. Migren veya trige-
minal nevralji için kullanıldığında genellikle frontal ve temporal bölgeye, servi-
kojenik veya gerilim-tipi başağrılarında ise oksipital ve servikal bölgeye uygulama 
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yapılabilir. Konvansiyonel TENS uygulaması 15 dakika ile birkaç saat arasında 
değişebilir. Ayrıca günde birkaç kez uygulama yapılabilir. Alçak frekanslı (aku-
punktur tipi) TENS ise günde 1-2 kez 20-30 dakika arasında uygulanır (14-17). 

TENS uygulamasında deri irritasyonları olmamasına dikkat edilmelidir. Kalp 
pili olan bireylerde, epileptik hastalarda, osteomyelit ve hemoraji durumlarında 
kullanılmamalıdır (12). 

EMG-Biofeedback
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bireylerin farkındalığını ve aktif katılımını gerekti-
ren bir süreçtir (12). Biofeedback de bu sürece katkıda bulunan önemli ajanlardan 
biridir. Biofeedback, vücuttan alınan bilgileri işitsel ve görsel uyarıya dönüştüren 
bir cihaz kullanarak, kişinin kassal veya merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının 
istemli kontrolünün kazandırılmasını amaçlayan aktif bir eğitim tekniğidir. Bire-
yin farkındalığını artırmak, motor öğrenme ve eğitim gibi birçok teori ve model 
biofeedback’in etki mekanizmasını açıklamak için öne sürülmüştür.

Başağrısında biofeedback iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Birincisi, 
EMG-Biofeedback yöntemi ile gevşeme yani kas aktivitesini azaltmak hedefle-
nir. İkinci olarak da vücuttaki fizyolojik yanıtları kontrol etmek amaçlı kullanılır. 
Örneğin; temporal arterin kan akımı biofeedback ile görüntülenerek bireye kan 
akımını kontrol etmesi için feedback verilir (18). 

EMG-Biofeedback özellikle migren ve gerilim-tipi başağrılarında ağrıyı 
azaltmak ve gevşeme sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir (18). 
EMG-Biofeedback uygulamasında elektrotlar ile vücuttan aksiyon potansiyelleri 
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toplanır (12). Feedback sağlayan sistem, yeterince özel ve hassas olmalıdır. Aksi 
takdirde, bireye kontrol etme ve öğrenme sürecinde yanlış bilgi verir. Ayrıca fe-
edback yöntemi, kişiye uygun olmalıdır. Görsel ve işitsel uyaranlar sık kullanı-
lan yöntemlerdir ve bireyler tarafından algılanmaları kolaydır. Görsel feedback’te 
birey sonuçları, sayı, sinyal, grafik veya bir ölçüm cihazı aracılığıyla izler. İşitsel 
feedback’te sinyaller, ses artışı veya azalması şeklinde takip edilebilir. 

Uygulamada yöntemin amacı bireye tam olarak anlatılmalıdır. Ortam bireyin 
gevşemeye konsantre olabilmesi için sessiz olmalıdır. Birey gevşemeye izin vere-
cek şekilde sırt üstü yatış veya oturma pozisyonunda desteklenmelidir. Başağrısı 
için genel olarak servikal bölge, oksipital bölge veya frontal bölge üzerine elekt-
rotlar yerleştirilir (Şekil 4 ve Şekil 5). Uygulama sırasında elektrotlar arasındaki 
mesafe önemlidir. Hiperaktif kasları gevşetmek, stresi veya fizyolojik cevapları 
minimuma indirmek için elektrotlar arasındaki mesafenin geniş olması tercih 
edilir. Böylece birçok kas aktivitesi aynı anda aktiviteye katılarak gevşeme süresi 
boyunca daha etkili cevap elde edilir. Aletin toprak hat kablosu diğer elektrotlara 
en yakın bölgeye yerleştirilir.
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EMG-Biofeedback ile eğitime başlanmadan önce oryantasyon seansı yapıla-
rak bireyin eğitime ve cihazın çalışma prensibine alışması sağlanabilir (18,19). 
Hatta ilk seanslarda EMG-Biofeedback kullanmadan yalnızca gevşeme egzersiz-
leri öğretilebilir. Eğitimde bireyin cihazdan alınan bilgiler ile kas aktivasyonunun 
farkına vararak kontrollü gevşeme sağlaması, görsel ve işitsel uyarımları azaltma-
sı istenir. Eğitimde eşik değerler belirlenir ve her eşikte görsel ve işitsel uyarım 
kaybolduğunda yani birey kas aktivasyonunu azaltmayı başardıkça bir alt eşik 
seviyesine inilir ve bu seviyede de uyarı önce azaltılmaya sonra kaybedilmeye ça-
lışılır. Eğitim; adaptasyon fazı, başlangıç ve eğitim fazı olmak üzere üç aşamada 
yürütülür. Adaptasyon fazında birey vücut kontrolünü sağlamayı yeni öğrenir. Bu 
fazda işitsel sinyaller sürekli duyulabilir. Bir sonraki faz olan başlangıç fazında 
birey kas kontrolünü kazandıkça gevşeme sağlar ve işitsel sinyaller kısmen du-
yulur, kısmen duyulmaz. Eğitim fazında ise gevşeme tam olarak sağlanır, işitsel 
sinyaller alınamaz. Eğitimde kişiye göre değişkenlik gösterecek şekilde ilerlenir. 
Bazı durumlarda bu fazlar bir seans içinde sağlanabilirken; bazı bireylerde yavaş 
şekilde ilerlenmelidir. Eğitime 5-10 dakika ile başlanabilir. İlerleyen seanslarda 
50 dakikaya kadar uzayabilir. Eğitimin 5-25 seans kadar sürmesi önerilmektedir. 

EMG-Biofeedback migren ve gerilim-tipi başağrılarında farmakolojik tedavi-
ler ile birlikte kullanıldığında olumlu sonuçlar vermektedir. Hatta bazı çalışmalar-
da bu yöntem ile bireylerin ilaçlara olan ihtiyacının azaldığı da belirtilmiştir (18). 

Başağrısında EMG-Biofeedback’in etkili olduğu durumlar (18): 
·	 Farmakolojik tedaviye karşı toleranssızlık gelişen bireyler
·	 Farmakolojik tedaviden fayda göremeyen bireyler
·	 Hamileler
Başağrısında EMG-Biofeedback’in etkili olmadığı durumlar (18):
·	 Bazı kronik başağrısı türleri (Bir ay içinde ≥ 15 gün ağrı varlığı)
·	 Menstural siklüs ile ilişkili başağrıları
·	 Aşırı ilaç kullanımının eşlik ettiği başağrıları (ergotamin, triptanlar, analje-

zikler veya opioidler)
·	 Travma sonrası başağrıları ve küme başağrıları

Diadinamik akım
Diadinamik akımlar simetrik bifazik sinüzoidal akımın tam veya yarım dalga şek-
linde rektifiye edilmesi ile elde edilen monofazik galvano-faradik akımlardır (12). 
Kapı kontrol mekanizması, opioid sistem ve plasebo etkisi gibi mekanizmalarla 
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ağrının azaltılmasını sağlar. Tedavide kullanılan düşük dozajlı düz akım uygu-
lamasının transmembran sinir potansiyelini azaltacağı düşünülmektedir. Difaz 
Fikse (DF) ve yarım dalga rektifiye sinüzoidal akım olarak bilinen Monofaz Fikse 
(MF) akım çeşidi olmak üzere 2 temel şekli vardır. Kısa Periyod (CP), Uzun Pe-
riyod (LP) ve Ritm Senkop (RS) akım tipleri DF ve MF’nin kombinasyonlarıyla 
elde edilir. Tedavi süresi diğer akımlara göre kısadır. Kullanıldığı duruma göre 
değişmek üzere toplam 10-12 dakikada tedavi tamamlanır. 

Diadinamik akım migren, trigeminal ve oksipital nevralji için uygulanabilir. 
Migren tedavisinde iki kalem elektrottan biri superior servikal gangliona, diğe-
ri onun 2-3 cm proksimaline yerleştirilerek DF tipi akım 2 dakika verilir. Daha 
sonra elektrotlar yüzeyel temporal arterin üzerine konarak yine DF tipi akım 2-3 
dakika uygulanır. Tedavide akım şiddeti hastanın iğnelenme karıncalanma his-
settiği düzeye göre ayarlanır. Trigeminal nevralji için iki kalem elektrot 1-2 cm 
aralıklarla kulağın önüne ve temporomandibular eklemin üzerine yerleştirilir ve 
1 dakika CP uygulanır. Ayrıca ağrılı noktalara 1’er dakika CP verilebilir. Oksipital 
nevraljide ise elektrotlar C2-C3 paravertebral bölgeye yerleştirilerek 1’er dakika 
CP tipi akım verilir. Daha sonra, elektrotlar protuberantia oksipitalis eksternanın 
2 cm altına ve yanlarına konarak 2-3 dakika CP uygulanır.

Diadinamik akımlarda deri irritasyonu meydana gelebileceği için dikkatli 
olunmalıdır. Kalp pili olan bireylerde, epileptik hastalarda, osteomyelitte, malign 
durumlarda, hamilelerde ve hemorajde kullanılmamalıdır.

Mikroakım elektriksel nöromusküler stimülasyon (MENS) 
MENS devamlı veya kesikli monofazik akımın 1 mA’dan az olmak üzere düşük 
şiddette uygulanmasıdır (12). Doku iyileşmesi ve onarımı için kullanılmakla bir-
likte, özellikle yavaş iyileşen yüzeyel yaraların iyileşmesini hızlandırmak amacıyla 
uygulanmaktadır. Bununla birlikte duyusal eşik altı uyarımlar ile sempatik akti-
viteyi düzenlediği teorisine dayanarak ağrı tedavisinde de kullanılabilir. Şiddeti 
düşük olduğu için baş üzerine yapılan uygulamalarda güvenlidir. Uygulamada 
elektrotlar TENS uygulaması gibi frontal, temporal, oksipital veya servikal böl-
gelere yerleştirilebilir. Bununla birlikte dış kulak kıkırdağı üzerinden yapılan eşik 
altı stümülasyonun limbik sistemi, beyin sapını ve kortikal bölgeleri uyararak 
sempatik ve parasempatik aktivite arasında denge sağlayabileceği gösterilmiştir. 
Başağrısı için frekansı 8 Hz, 25 μA şiddetinde 20 dakika süre ile 2 hafta boyunca 
uygulanabilir (20). 
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Ultrason 
Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgalarının oluşturduğu mekanik vibrasyonla-
rın vücuda verilmesine yönelik bir tedavi yöntemidir (12). Ultrason, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon’da termal ve termal olmayan fizyolojik etkiler açığa çıkarmak 
amacıyla kullanılır. Ultrason dalgalarının dokularda emiliminin sonucu, mekanik 
vibrasyon Ultrason’un şiddeti oranında ısı enerjisine dönüşmektedir. Isı hızlı ve 
verimli şekilde yayıldığında, dokuda lokal ısı artışı ile termal etkiler ortaya çık-
maktadır. Termal etkiler ile ağrı ve kas spazmında azalma, kan akımında artma, 
sıvı viskozitesinde azalma, dokunun uzama kabiliyetinde ve metabolik hızda art-
ma sağlanarak iyileşme süreci desteklenmektedir. Termal olmayan etkiler (meka-
nik), Ultrason dalgalarının kesikli hale getirilmesi ile elde edilir. Termal olmayan 
etkiler parçacıkların ileri-geri osilasyonları ile oluşur ve dokularda akustik akış ve 
mikromasaj etkileri meydana getirerek doku iyileşmesini destekler. 

Ultrason, Amerika ve Avrupa’daki bazı başağrısı kliniklerinde kronik başağ-
rısı, migren ve servikojenik başağrılarının tedavisinde diğer tedavi yöntemleri ile 
birlikte kullanılmaktadır (21,22). Ultrason başağrısında servikal bölgedeki tetik 
noktalar üzerine uygulanarak ağrının azaltılması amaçlanır. Ancak kanıt düzeyi 
ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Farklı tipteki başağrılarında elektroterapi kullanımı 

Migren 
Migren tedavisinde farmakolojik tedavilerin uzun dönemde yan etkilerinin olma-
sı ağrı giderici diğer yöntemlere olan ihtiyacı artırmıştır. Migren için elektroterapi 
uygulamaları arasında literatürde en sık EMG-Biofeedback ve TENS uygulamala-
rı yer almaktadır (23). 

Migren tedavisinde EMG-Biofeedback eğitiminin A düzeyinde etkili kanıt 
sağladığı gösterilmiştir (18). 2005 yılında yapılan bir çalışmada EMG-Biofeedba-
ck yardımlı solunum ve gevşeme eğitiminin 1 yıllık takipte farmakolojik tedaviye 
göre %9-40 oranında etkili olduğu bulunmuştur (24). 2016 yılında yürütülen bir 
çalışmada ise EMG-Biofeedback’in farmakolojik tedavi ile birlikte kullanıldığında 
başağrısı frekansını ve analjezik kullanımını belirgin düzeyde azalttığını göste-
rilmiştir (25). Bir başka çalışmada ise 64 migren veya gerilim-tipi başağrısı olan 
hastada EMG-Biofeedback ve gevşeme eğitimi ile yalnızca gevşeme eğitimi kar-
şılaştırılmıştır (26). Bu çalışmada 36 aylık takip sonucunda her iki yöntemin de 



179B Ö L Ü M  1 0     Elektroterapi Uygulamaları

etkili olduğu ancak EMG-Biofeedback kullanımının yalnızca gevşeme eğitimine 
göre bir üstünlüğü olmadığı görülmüştür. 

Migren tedavisinde TENS’in kanıt düzeyinin C olduğu yani yeterli etkiye sahip 
olmadığı belirtilmiştir (18). Bununla birlikte çalışmalara tek tek bakıldığında ağ-
rıyı azalttığı ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğu görülmektedir (27). Bron-
fort ve arkadaşları (13), 256 migrenli bireyin dahil edildiği 4 randomize kontrollü 
çalışmayı inceledikleri derlemede TENS’in ağrıyı ve analjezik kullanımını azalt-
tığını ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ancak yine de 
metodolojik açıdan daha güçlü çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir. 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte TENS uygulamaları da değiş-
kenlik göstermektedir. Günümüzde uzaktan elektriksel nöromodülasyon yönte-
mi olarak geçen TENS benzeri pille çalışan adaptörler kablosuz bir şekilde akıllı 
telefonlar üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bu yöntemi kullanan bir çalışmada 
frekansı 100-120 Hz ve geçiş süresi 400 µs olan modüle simetrik bifazik kare dalga 
TENS uygulaması deltoid kası üzerinden yani distalden uygulanmış ve başağrısı 
için sham uygulamaya göre etkili bulunmuştur (28). 

Gerilim-tipi başağrısı 
Gerilim-tipi başağrısında stres en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle gevşeme temelli eğitimler gerilim-tipi başağrısında başarılı sonuçlar sağ-
lamaktadır. Gerilim-tipi başağrısında EMG-Biofeedback’in A düzeyinde kanıta 
sahip olduğu yani etkili olduğu gösterilmiştir (29). 2008 yılında yapılan bir meta 
analizde gerilim-tipi başağrısında EMG-Biofeedback’in etkisini araştıran 53 çalış-
ma ve 400 hastadan elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Onbeş aylık takip sonu-
cunda bu hastaların yaklaşık orta ile yüksek düzeyde EMG-Biofeedback’ten fayda 
gördüğü bulunmuştur. Bireyler özellikle başağrısı frekansının, analjezik ihtiyaçla-
rının, anksiyete ve depresyon düzeylerinin azaldığını belirtmişlerdir (30). Rokic-
ki ve arkadaşları (31) ise başağrısı olan 44 genç yetişkinde EMG-Biofeedback ve 
gevşeme eğitimini bir arada kullanmışlar ve kontrol grubu ile karşılaştırmışlardır. 
Tedavi grubundaki bireylerin %51,7’sinde ağrıda ve EMG potansiyellerinde yak-
laşık %50 azalma olduğunu görmüşlerdir. 

Gerilim-tipi başağrısında kullanılan bir diğer tedavi yöntemi TENS’dir. Geri-
lim-tipi başağrısı olan 138 bireyin katıldığı bir çalışmada bireyler TENS ve farma-
kolojik tedavi olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Bireylerin oksipital ve tem-
poral bölgelerine 10 hafta boyunca, haftada iki gün, 15 dakika 200 μs geçiş süresi 



180 B Ö L Ü M  1 0     Elektroterapi Uygulamaları

ve 150 Hz frekansında TENS uygulanmıştır. Diğer gruba ise farmakolojik tedavi 
verilmiştir. Sonuçta her iki grupta ağrının azaldığı ancak farmakolojik tedavinin 
daha etkili olduğu görülmüştür (15). 

Do ve Kwon (20) tarafından yapılan bir çift kör randomize kontrollü bir çalış-
mada ise gerilim-tipi başağrısı olan 22 bireyde mikroakımın etkisi incelenmiştir. 
İki hafta boyunca her gün 20 dakika dış kulak üzerinden yapılan uygulamada 
frekans 8 Hz, akım şiddeti 25 µA olarak ayarlanmıştır. Sonuçta; mikroakım teda-
visinin sham uygulamaya göre ağrıyı, depresyonu ve anksiyeteyi azalttığı ve geri-
lim-tipi başağrısında güvenle kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Servikojenik başağrısı
Servikojenik başağrıları, boyun veya oksipital bölgeden kaynaklanan başağrıları-
nı ifade eder. 1988 yılında yayınlanan başağrısı sınıflandırmasında başağrısı tipi 
olarak kabul edilmezken, yeni yapılan sınıflandırmada yer almaktadır (32). Lite-
ratürde servikojenik başağrısı için genellikle egzersiz ve manuel tedavi teknikleri 
kullanılmıştır (33). Elektroterapi yöntemlerinden TENS uygulaması genellikle 
diğer tedaviler ile birlikte yapılmıştır (34,35). Sekiz bireyin katıldığı pilot bir ça-
lışmada hastalara TENS, lidokain enjeksiyonu ve germe egzersizleri bir arada uy-
gulanmıştır. Sonuçta tedavinin etkili olduğu belirtilmekle birlikte, hasta sayısının 
az olması, kontrol grubunun olmaması ve ağrı giderici etkinin hangi tedaviden 
kaynaklandığının gösterilememesi gibi yetersizlikler mevcuttur (34).

Trigeminal nevralji 
Trigeminal nevralji başağrısı sınıflandırmasında kranial nevraljiler içinde yer alan 
tek taraflı şiddetli ağrıya yol açan bir problemdir (32). Tedavisinde farmakolo-
jik ve cerrahi yaklaşımlar ön planda olmakla birlikte TENS de kullanılmaktadır. 
Singla ve arkadaşları (36) ilaç tedavisine tolerans göstermeyen 30 hastada her gün, 
günde 20 dakika, 40 seans boyunca uyguladıkları alçak frekanslı TENS’in 3 ay bo-
yunca ağrıyı azaltarak fonksiyonu artırdığını belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmada 
kontrol grubu yoktur ve metodoloji net olarak açıklanmamıştır. Bir başka çalış-
mada ise 31 hastada konvansiyonel ve burst tipi TENS’in etkisi karşılaştırılmış 
ve konvansiyonel TENS’in trigeminal nevraljide ağrı üzerinde daha etkili olduğu 
öne sürülmüştür (16). 
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Çocuklar ve adölesanlarda başağrısı 
Çocuk ve adölesanlar ağrı açısından çok hassas bir gruptur ve tedavilerinde zor-
luklar ile karşılaşılmaktadır. Çocuk ve adölesanlarda EMG-Biofeedback kullanı-
lan çalışmaların sonuçları genellikle olumludur. Yaşları 11-15 arasında değişen 
ve gerilim-tipi başağrısı olan 35 bireyin yer aldığı bir çalışmada 20 dakika, 10 
seans, toplam 4 hafta EMG-Biofeedback ve gevşeme eğitimi verilmiş ve plasebo 
uygulama ile karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçta; tedavi grubunda anksiyete ve ba-
şağrısı günlüklerinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve 12 aylık takipte özellikle 
çocuk ve adölesan grup için EMG-Biofeedback’in güvenilir ve etkili olduğu gö-
rülmüştür (37). Bir derlemede 503 yetişkin, 98 çocuğun dahil edildiği 56 çalışma 
incelenmiştir. Başağrısı için EMG-Biofeedback’in her iki yaş grubunda da olumlu 
sonuçlar sağladığı ancak çocuklarda daha fazla gelişme elde edildiği bulunmuştur 
(38). Diğer taraftan çocuk ve adölesanlarda TENS ile ilgili yapılan bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. 

SONUÇ 
Başağrısı hem yetişkinleri hem de çocuk ve adölesanları etkileyen önemli bir 
nörolojik problemdir. Elektroterapi ağrının azaltılması ve başağrısı ile birlikte 
görülen artmış kas aktivasyonunun düzenlenmesi için amacıyla kullanılır. Elekt-
roterapi yöntemlerinden başağrısı en sık için en sık EMG-Biofeedback ve TENS 
kullanılmaktadır. EMG-Biofeedback migren ve gerilim-tipi başağrıları için hem 
etkili hem de kanıt düzeyi yüksek aktif bir eğitim yöntemidir. TENS ise migren, 
gerilim-tipi başağrısı, servikojenik ağrılar ve trigeminal nevraljide kullanılan ağrı 
giderici, pratik bir uygulamadır. başağrısında ağrıyı azalttığı ve hasta memnu-
niyetinin iyi düzeyde olduğu gösterilmekle birlikte kanıt düzeyi yeterli değildir. 
Başağrısında farmakolojik tedavinin yan etkileri düşünüldüğünde, elektroterapi 
yöntemleri ağrının azaltılmasında alternatif bir seçenek sunmaktadır. Konu ile 
ilgili olarak yapılan çalışmalarda, başağrısı tedavisinde farmakolojik ve farmako-
lojik olmayan yöntemler bir arada kullanıldığında etkili sonuçlar alındığı belirtil-
mektedir. 
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GIRIŞ
Başağrısı, genel popülasyonun %66’sını etkileyen yaygın bir hastalıktır (1). Ya-
şam boyu tahmini yaygınlığı %96 olan başağrıları hem yaşam kalitesini hem 
de üretkenliği olumsuz etkilemektedir (2). Tüm dünyada başağrılarının doğ-
rudan (sağlık hizmetlerinin sürdürülmesiyle ilişkili) ve dolaylı maliyetlerinden 
(hastalık izni ve azaltılmış üretkenlikle ilgili) oluşan bireysel ve sosyo-ekonomik 
yük büyüktür (3). Uluslararası Başağrısı Derneği başağrılarını birincil ve ikincil 
olarak sınıfl andırmaktadır (4). Birincil başağrıları en yaygın olanıdır ve sıklıkla 
idiyopatik olarak tanımlanır, bu da bunların genellikle altta yatan bir hastalık 
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KISALTMALAR
GTBA: Gerilim-Tipi Başağrısı
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SKM: Sternokleidomastoid
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EDRF: Endotelden Türetilen Geliştirici Faktör

NOS: Nitrik Oksit Sentez
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veya süreç olmadan meydana geldiğini düşündürür. İkincil başağrıları, beyin 
tümörü, anevrizma, enfeksiyon, madde kötüye kullanımı veya yoksunluğu veya 
inflamatuar hastalık gibi altta yatan ciddi bir hastalığın sonucu olabilir; ancak 
dişler, burun, kulaklar veya boyun gibi diğer bölgesel yapılardan gelen ağrı ola-
rak da ortaya çıkabilir. 

Başağrısı yaşanan günlerin sıklığını azaltmak için önerilen tedavi esas olarak 
farmakolojiktir. Atak sıklığını azaltmak için tasarlanan önleyici ilaçlar genellikle 
aylarca veya yıllarca alınır ve çoğu ilacın yan etkileri vardır. Uluslararası kılavuzlar 
sadece birkaç farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımı önermektedir, bunlar gev-
şeme, davranış terapisi ve aerobik egzersizi içerir. Bu yaklaşımlar fizik tedavinin 
bir parçası olabilir ve olmalıdır. Bununla birlikte, fizik tedavi daha kapsamlı tedavi 
seçenekleri sunabilir. Fizik tedavinin özü harekettir. Bu, nöro-muskulo-skeletal 
sistemin işlevini sürdürmek ve bozulduğunda veya tehdit edildiğinde hareket ve 
fiziksel işlevin restorasyonu, iyileştirilmesi ve korunmasıyla ilgilidir. Bu bölüm en 
sık görülen başağrısı tiplerinde ortaya çıkan kas-iskelet sistemi ve/veya sensori-
motor bozuklukları tanımlayarak, kullanılan en yaygın egzersiz programları ile 
ilgili bilgiler sunacaktır.

1. Başağrısında görülen kas-iskelet sistemi ve  
sensorimotor bozukluklar
Başağrısında görülen kas iskelet sistemi ve sensorimotor bozukluklar, migren ve 
gerilim-tipi başağrısı ile servikojenik başağrısı şeklinde 2 gruba ayrılarak aşağıda 
özetlenmiştir: 

Migren ve gerilim-tipi başağrısı
Boyun ağrısı, genellikle migren ve gerilim-tipi başağrısına (GTBA) eşlik eder 
(5) ve hastalar genellikle başağrısı tedavisinin bir parçası olarak boyun ile ilgili 
bir tedavi alırlar (6). Ancak bunu destekleyen kanıtlar sınırlıdır (7). Bu nedenle, 
hastaları uygulanacak tedavilere yönlendirmek için primer başağrısında, boyun 
ağrısının altında yatan mekanizmaları anlamak önemlidir. Ancak bu o kadar da 
kolay değildir, çünkü trigeminoservikal çekirdekte kraniyal afferentlerinin du-
yarlılaşması boyun kası aktivitesini artırabilir, bu da bir servikal bozukluk gibi 
görünebilir. Yani, başağrısı hastalarında istirahatte gözlenen artmış boyun kasla-
rındaki gerginlik veya elektromiyografik aktivite, merkezi duyarlılığı yansıtabilir 
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ve herhangi bir lokal boyun disfonksiyonundan bağımsız olarak ortaya çıkabilir 
(8). Benzer şekilde, miyofasiyal tetik noktaları sıklıkla GTBA ve migrende bulu-
nur ve sıklıkla servikal kas-iskelet disfonksiyonunun kanıtı olarak kabul edilir. 
Ancak, bu durum merkezi sensitizasyondan da kaynaklanabilir. Tetik noktalar, 
kas veya bağ dokusundaki hassasiyeti gösterseler bile, her zaman bir kas-iskelet 
sistemi bozukluğunu yansıtmayabilir (9). Bu nedenle, migren ve GTBA’da sensi-
tizasyon mekanizmasına bağlı olarak görülen kas-iskelet sistemi bozukluklarını 
tanımlamak önemlidir. 

2019 yılında Liang ve arkadaşlarının yaptıkları meta-analizde migren ve GT-
BA’da kas-iskelet sistemi bozukluklarını değerlendiren 48 çalışma incelenmiştir. 
İleri baş postürü, servikal eklem hareket sınırı, servikal kas gücü, kranioservikal 
fleksiyon performansı ve eklem pozisyon hissi hatası, çalışmalarda araştırılan ser-
vikal kas-iskelet sistemi veya sensorimotor bozukluklar olmuştur. Bu çalışmada 
düşük düzeyde kanıt olsa da GTBA’da katılımcıların başağrısı olmayan kontrol 
grubundakilere kıyasla daha artmış ileri baş postürüne ve azalmış servikal eklem 
hareket sınırına sahip olduğu görülmüştür. Meta-analizde migren için daha fazla 
sayıda çalışma ve katılımcı sayısı olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalarda da servi-
kal eklem hareket sınırı sağlıklı kontrollere göre daha azdır. Ancak çalışmalardaki 
heterojenlik nedeniyle bu bulgudaki kanıt seviyeleri düşük bulunmuştur. Migren 
ve sağlıklı kontroller arasında ise GTBA olan kişilerdekinin tersine ileri baş pos-
türü, servikal kas gücü, kranioservikal fleksiyon performansı ve eklem pozisyon 
hissi hatası için hiçbir fark bulunamamıştır. Alt grup analizlerine bakıldığında da 
epizodik migrende artmış ileri baş postürü ve azalmış servikal eklem hareket sı-
nırı görülmüş, ancak çalışma ve katılımcı sayısının sınırlı olduğu ve farklılıkların 
küçük olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu derlemede GTBA’da Migren’e göre 
daha fazla servikal kas-iskelet sistemi bozukluğu olduğu bulunmuştur, ancak tüm 
bulgulardaki kanıt düzeyleri düşüktür. Çalışma sonunda Liang ve arkadaşları, 
migren veya GTBA’da servikal kas-iskelet sistemi bozukluklarını araştıracak ge-
lecekteki çalışmalarda, epizodik başağrısının kronik başağrısından ayırt edilmesi, 
başağrısının evresinin göz önünde bulundurulması ve eşlik eden idiyopatik bo-
yun ağrısı bozukluklarını tanımlayarak doğru bir klinik tablonun oluşturulması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Böylece bireysel olarak hastalar için en uygun tedavi-
nin seçilebilmesi kolaylaşacaktır (10).
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Servikojenik başağrısı
Servikojenik başağrısı, servikal omurgadaki bozukluklardan kaynaklanan ikincil 
tip başağrısı olarak tanımlanmaktadır. Tüm kronik ve tekrarlayan başağrılarının 
yaklaşık %15-20’sini oluşturur (11). Servikal spinal bölgede bulunan bir çok yapı 
ve bunlarla ilgili patolojiler servikojenik başağrısının nedeni olabilir. Ağrının 
mekanizması ilk 3 servikal spinal sinirlerin nosiseptif afferentleri ile trigeminal 
sinirin afferentlerinin trigeminoservikal nukleusta konverjans yapmasına dayan-
maktadır. Üst servikal bölgeden kaynaklanan ağrı, servikal spinal sinirler tarafın-
dan inerve edilen baş ve yüz bölgelerine yansımaktadır. Bu nedenle ağrı frontal, 
parietal veya orbita çevresinde hissedilmektedir (12).

Servikojenik başağrıları ikincil bir başağrısı türü olduğundan, özellikle servikal 
omurga olmak üzere kapsamlı bir kas-iskelet sistemi değerlendirmesi yapılarak, var 
olan birincil nedenleri belirlemek önemlidir:

Postüral değerlendirme
ileri baş postürünün üst servikal segmentlerdeki stresi arttırdığı düşünülmektedir. 
Watson ve Trott ilk olarak, servikojenik başağrısı hastalarında ileri baş postürü-

TABLO 1: Migren ve Gerilim-Tipi Başağrısında Servikal Kas-İskelet Sistemi ve Sensorimotor 
Bozuklukların Kanıt Düzeyi
Kanıt Düzeyi Migren Gerilim-Tipi Başağrısı
Orta · Normal servikal postür

· Normal kranioservikal fleksiyon 
performansı

· Manuel değerlendirme ile normal 
eklem mobilitesi

· Normal üst servikal mobilite
· Normal servikal propriosepsiyon

Düşük · Normal kas gücü · Artan ileri baş postürü
· Normal kas enduransı · Azalan servikal eklem hareket sınırı

· Değişen yüzeyel kas aktivitesi
· Normal servikal kas gücü

Çok düşük · Azalan servikal eklem hareket sınırı · Normal servikal propriyosepsiyon
· Değişen yüzeyel kas aktivitesi · Normal kranioservikal fleksiyon 

performansı
· Manuel değerlendirme ile normal 

eklem mobilitesi
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nün diğer hastalardan daha yaygın olduğunu ve bunun da derin boyun fleksör 
kaslarının zayıflığı ve azalmış enduransı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (13). 

Aktif eklem hareket açıklığı 
Baş ve boyun ağrısı olan hastalarda genellikle, aktif servikal eklem hareket açıklı-
ğı (EHA) ölçülür; ancak çalışmaların bir kısmı servikojenik başağrısında asemp-
tomatik kişilerle karşılaştırıldığında, aktif EHA’da önemli düşüşlerin olduğunu 
bildirirken (14,15) bazıları aktif servikal EHA’da anlamlı bir farklılık olmadığını 
belirtmişlerdir (16). Bu bulgular, servikojenik başağrısında travmatik ve travma-
tik olmayan olarak alt sınıflandırmanın yapılması gerektiğini düşündürmektedir. 

Kas uzunluğu
Üst Çapraz Sendromu ile uyumlu olarak (17), servikojenik başağrısı olan hastalar 
sıklıkla sternokleidomastoid (SKM), üst trapezius, levator, skalen, suboksipital, 
pektoralis minör ve pektoralis majörde gerginlik ile başvururlar (18). 

Kas gücü ve aktivasyonu
servikal disfonksiyonu olan hastaların genellikle derin boyun fleksörlerinde za-
yıflık olduğu belirtilmiştir (17). Birkaç araştırmacı, servikojenik başağrısı hasta-
larında derin boyun fleksörlerinin güç ve enduransının azaldığını doğrulamıştır 
(19,20). Servikojenik başağrısı hastalarında nöromüsküler fonksiyonu incelemek 
için elektromiyografiyi kullanan çalışmalar, sternokleidomastoideus ve üst trape-
zin anormal derecede yüksek aktivasyon sergilediklerini ve ayrıca derin boyun 
fleksör aktivasyonunun azaldığını bulmuşlardır (21,22).

Servikal fleksiyon-rotasyon testi
servikal Fleksiyon Rotasyon Testi (SFR), birinci ve ikinci servikal omurga hare-
ket segmentindeki (C1-C2) disfonksiyonu değerlendirmek için kullanılır. C1-C2 
hareket segmenti servikal omurgadaki rotasyonun %60’ını oluşturur. Test sıra-
sında, hasta sırtüstü yatar ve değerlendiren kişi, atlanto-aksiyal eklemin altındaki 
dönme hareketini engellemek için servikal omurgayı tamamen fleksiyona getirir. 
Fleksiyon korunarak pasif olarak başı sola ve sağa çevirerek hareket aralığı ve son 
his belirlenir. Testin pozitif olması rotasyon açısının 32°’den az olmasıdır. SFR testi 
ile servikojenik başağrısı olan hastalarda başağrısı olan tarafta atlanto-aksiyal ro-
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tasyon 25-28° iken asemptomatik kişilerde ortalama 44°’lik rotasyon açısı görülür. 
Migren ve diğer başağrıları olan hastalar da ise her iki yönde ortalama 42° ve 
35° ile atlanto-aksiyal rotasyon sınırlı olabilir. SFR’nin genel tanısal doğruluğunun 
%85-91 olduğu gösterilmiştir (23).

Solunum paterni
Diyafragmatik solunum, inspirasyonda göğüs hacmini artırarak akciğerlerin dol-
masını sağlar. Diyafram disfonksiyonu olan hastalarda, yardımcı solunum kasları 
(skalenler ve SKM), inspirasyon sırasında akciğerin dolmasını kolaylaştırmak için 
göğüs kafesini kaldırır. Bu ikincil kaslar, derin boyun fleksör güçsüzlüğü nede-
niyle kronik boyun ağrısı olan hastalarda genellikle gergin ve hiperaktiftir. Hatalı 
solunum paternlerinde, bu gergin kaslar kolaylıkla aktive olur ve her nefeste kas 
dengesizliği paterni devam eder (24).

2. Egzersiz uygulamaları
Başağrılı hastalarda başağrısı tiplerine spesifik terapatik egzersizlerin etkinliği-
ne odaklanan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu spesifik kanıt eksikliği ile ve 
daha fazlası mevcut olana kadar fizyoterapistler, yürütülen araştırmalara dayana-
rak egzersiz reçetesi konusunda klinik kararlar verebilirler. Rehabilitasyon prog-
ramında, uygun iyileşmeye yardımcı olması için iyi yapılandırılmış bir egzersiz 
programı yer almalıdır. Egzersizler, en sık görülen başağrısı tiplerinde daha önce 
belirtilen kas-iskelet sistemi ve sensorimotor fonksiyonda tanımlanan değişiklik-
leri ele almalıdır. Motor öğrenme süreci vurgulanmalı, kaslar spesifik ve göreve 
özgü eğitilmelidir. Hastaların egzersiz programlarına katılımları ve uyum gös-
termeleri öğrenme sürecinde önemlidir. Aşağıda belirtilen egzersiz programları 
başağrılı hastalarda yapılan çalışmalardan alınarak ve farklı alanlarda yapılan ça-
lışmalardan uyarlanarak derlenmiştir.

Germe ve kuvvetlendirme egzersizleri
Germe ve kuvvetlendirme gibi egzersiz teknikleri, servikal nöromusküler kont-
rolü geliştirmesi nedeniyle özellikle gerilim-tipi başağrısı olan bireylerde etkili 
bir tedavi yöntemidir. Ancak bu yöntemin etkinliği ile ilgili bulgular metodolojik 
problemler nedeniyle ikna edici değildir (25). 
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Başağrısı tipleri göz önüne alındığında, özellikle gerilim-tipi başağrısının pa-
tofizyolojisinde kas aktivasyon değişimleri anahtar rol oynamaktadır. Gerilim-tipi 
başağrısı olan bireylerin yaklaşık %70’i baş ve boyun kaslarında spazm varlığını 
belirtmişlerdir. Bu bölgelerde tarif edilen anormal kas spazmları postür bozuk-
luklarına neden olur. Başın öne tilti, gerilim-tipi başağrısı olan bireylerin en çok 
yaşadığı postür bozukluğudur (26). Başın öne tilti sıklıkla ekstansör boyun kasla-
rının (suboksipital kaslar, semispinalis, splenius ve üst trapez kasları) zayıflığı ve 
fleksör boyun kaslarının (longus kolli, kapitis ve rektus kapitis anterior) kısalma-
sıyla ortaya çıkar. Bu tür değişiklikler, servikal vertebralar arasında basınç artışına 
ve boyun bölgesinde hassas noktaların gelişmesine neden olur. Yapılan bir çalış-
mada gerilim-tipi başağrısı olan neredeyse tüm bireylerin suboksipital kaslarının 
üzerinde hassas bir noktası bulunduğunu ve bu noktaların oksipital ve temporal 
bölgedeki problemleri yansıttığını bildirilmiştir (27). 

Gerilim-tipi başağrısında meydana gelen bu problemleri çözebilmek için baş-
langıçta hassas noktalara yönelik manuel terapiler ve spazma giren kasların gev-
şemesine yönelik müdahaleler uygulanmıştır. Ancak, bu müdahalelerin tek başı-
na kullanıldığında birey üzerinde yalnızca geçici olarak olumlu bir etki yarattığı 
görülmüştür. Bu tedavilerin kalıcı etkisinin artırılabilmesi için “servikal duyusal 
geri bildirim” amacı temel alınarak uygulanan germe ve kuvvetlendirme egzer-
sizleri ile nöromusküler denge sağlanabilir, postür düzgünlüğü geliştirilebilir ve 
fonksiyonel hareketlilik ile birlikte ağrı azaltılabilir. Eğitime, omurganın nötral 
postürünü öğreterek başlanmalı, daha sonra kranioservikal ve servikoskapular 
egzersizler ile servikal bölgedeki motor kontrolü artırmaya yönelik egzersizlerle 
devam edilmelidir. Germe egzersizleri ile birlikte yardımcı solunum kaslarının 
aktivasyonunu azaltmak için diyafragmatik solunum da öğretilmelidir (28). Kuv-
vetlendirme egzersizlerinin başağrısını nasıl azalttığı ile ilgili diğer bir düşünce ise 
egzersizin protein sentezini hızlandırarak ve bireydeki ağrı algısını azaltarak, kas-
lardaki nosisepsiyonun normalizasyonunu sağladığı yönündedir (29). Farklı ça-
lışmalarda (26,28,29) uygulanan germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin birlikte 
kullanıldığı başağrısı tipleri, bu egzersizlerin uygulanma dozu ve kanıt düzeyleri 
ile birlikte Tablo 2. de özetlenmiştir. 

Servikojenik başağrısında ise egzersizin etkinliği konusunda yapılan çalışma sa-
yısı her geçen gün artmaktadır. Egzersiz eğitiminde serviko-skapulotorasik kasları 
kuvvetlendirme ve endurans egzersizlerinin kullanımını destekleyen orta düzeyde 
kanıt bulunduğu ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (30). 
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Servikal-aksioskapular kasların eğitimi
Servikal bölgedeki azalan derin kas aktivitesi ve yüzeyel kaslardaki (SKM, üst tra-
pezius gibi) artan gerilim nedeniyle motor kontrol bozulur. Bu amaçla, bu kasla-
rın eğitimi üç aşamadan oluşan ilerleyici motor öğrenme ve eğitim programı ile 
ele alınabilir (31). 

Faz 1
Egzersiz programının ilk aşaması, derin servikal ve aksiyo-skapular kasları aktive 
etmek ve dik duruştaki fonksiyonel destekleyici rollerine entegre etmeyi amaçla-
maktadır. Başlangıç eğitimi düşük yüklemeli endurans eğitim programını içerir. 
Daha sonra her kas grubu için ilerleme pozisyonları kullanılır. Böylece dik postü-
rün yeniden reedükasyonu sağlanır.

Derin servikal fleksörlerin endurans eğitimi
Derin boyun fleksörlerinin düşük seviyeli endurans eğitimi, hasta kraniyoservi-
kal fleksiyon hareketini doğru bir şekilde yerine getirir getirmez başlar. Basınçlı 
biofeedback aleti, eğitimi yönlendirmek için kullanılır. Hasta çengel pozisyonun-
da pozisyonlanır. Basınçlı biofeedback aleti, kranioservikal ve servikal omurlar 
arasında orta pozisyonda veya alın-çene arası izdüşümü alınacak şekilde horizon-
tal olarak yerleştirilir. Yüzey ile boyun arasındaki teması sağlamak için standart 
20mmHg’ya kadar şişirilir. Hastadan gözleriyle hafif bir şekilde göğüs aralığına 
doğru bakması istenir. 20mmHg’dan başlayarak 2mmHg artırılarak istenen seviye 

TABLO 2. Germe ve Kuvvetlendirme Egzersizlerin Kullanımı ve Etkileri 

Başağrısı 
Tipleri

Egzersiz Süresi

Ek Tedavi
Ölçüm 

Sonuçları
Kanıt Düzeyi
 (İki grupta)Süre 

(hafta) Haftada Dakika

GBTA 
(28,29)

4 
3 gün 
7 gün

25
30

Ergonomi 
eğitimi, 
gevşeme 
egzersizleri, 
manuel terapi

Ağrı, 
Engellilik 
Düzeyi 

Zayıf
Ağrı 
yoğunluğunu 
azaltır.
Yetersiz
Engellilk düzeyini 
değiştirmez.
Ağrı

Kronik başağrısı (26)
4 (Germe 
ağırlıklı 
program)

3 gün 30 

GTBA: Gerilim-Tipi Başağrısı
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olan 30mmHg’ya ulaşılır. Her seviyede hareket 10 sn. korunur, 3-5 sn. dinlenme 
arası verilerek 10 tekrar yapılması istenir. 10 sn boyunca 10 tekrar yapılan seviye 
korunuyor ise bir üst seviyeye geçilebilir (Resim 1).

Kraniyoservikal fl eksiyon hareketinin ağrısız olması önemlidir. Hastanın ağrı 
olmadan hafifçe başını “evet” der onay verme hareketi yapması istenerek ağrısız ha-
reket sınırı bulunmalıdır. Eğer ağrı bu hafif pratikle oluşursa, ya hastanın hareketi 
çok şiddetli bir şekilde uyguladığını ya da üst servikal bölgenin geri itme hareketiyle 
hareketi gerçekleştirdiğini işaret eder. Bu durumda hareketin yeniden öğretilmesi 
gerekir. Hastada olabilecek herhangi bir gerginliği en aza indirmek için hasta, çengel 
pozisyonda kolları abdomen üzerinde olacak şekilde pozisyonlanır.

Kraniyoservikal fl eksiyon eğitiminin beş seviyesini başarmak ve tutmak için 
gereken süre değişkendir fakat genellikle 4-6 haft a içinde başarılabilir. Egzersizin 
etkili bir şekilde öğretilmesi ve eğitim takibinin fizyoterapist gözetiminde yapıl-
ması oldukça önemlidir. 

Boyun ekstansörlerinin eğitimi
Bu egzersizler ilk aşamada yüzüstü, sonraki aşamada ise emekleme pozisyonunda 
ya da el bileğinde rahatsızlık hisseden kişiler için emekleme pozisyonu yerine yü-
züstü önkollar üzerinde gerçekleştirilir. Bu pozisyonlarda, spinal ve skapular postüre 
dikkat edilmelidir. Üst ekstremitelere ve kalçaya eşit ağırlık aktarımı sağlanmalıdır. 
Fizyoterapist, hastanın başı tedavi masasına paralel olacak şekilde, lumbal, torakal 

sağlamak için standart 20mmHg’ya kadar şişirilir. Hastadan gözleriyle hafif bir şekilde göğüs 

aralığına doğru bakması istenir. 20mmHg’dan başlayarak 2mmHg artırılarak istenen seviye 

olan 30mmHg’ya ulaşılır. Her seviyede hareket 10 sn. korunur, 3-5 sn. dinlenme arası verilerek 

10 tekrar yapılması istenir. 10 sn boyunca 10 tekrar yapılan seviye korunuyor ise bir üst 

seviyeye geçilebilir (Resim 1).

Resim 1: Kranioservikal fleksiyon eğitimi

Kraniyoservikal fleksiyon hareketinin ağrısız olması önemlidir. Hastanın ağrı olmadan 

hafifçe başını “evet” der onay verme hareketi yapması istenerek ağrısız hareket sınırı 

bulunmalıdır. Eğer ağrı bu hafif pratikle oluşursa, ya hastanın hareketi çok şiddetli bir şekilde 

uyguladığını ya da üst servikal bölgenin geri itme hareketiyle hareketi gerçekleştirdiğini işaret 

eder. Bu durumda hareketin yeniden öğretilmesi gerekir. Hastada olabilecek herhangi bir 

gerginliği en aza indirmek için hasta, çengel pozisyonda kolları abdomen üzerinde olacak 

şekilde pozisyonlanır.

Kraniyoservikal fleksiyon eğitiminin beş seviyesini başarmak ve tutmak için gereken 

süre değişkendir fakat genellikle 4-6 hafta içinde başarılabilir. Egzersizin etkili bir şekilde 

öğretilmesi ve eğitim takibinin fizyoterapist gözetiminde yapılması oldukça önemlidir. 

Boyun Ekstansörlerinin Eğitimi

Bu egzersizler ilk aşamada yüzüstü, sonraki aşamada ise emekleme pozisyonunda ya da 

el bileğinde rahatsızlık hisseden kişiler için emekleme pozisyonu yerine yüzüstü önkollar 

üzerinde gerçekleştirilir. Bu pozisyonlarda, spinal ve skapular postüre dikkat edilmelidir. Üst 

ekstremitelere ve kalçaya eşit ağırlık aktarımı sağlanmalıdır.  Fizyoterapist, hastanın başı tedavi 

masasına paralel olacak şekilde, lumbal, torakal ve servikal eğrilerin nötral pozisyonda olmasını 

fasilite etmelidir. Emekleme pozisyonunda, yerçekimine karşı başın ağırlığını tutmak için, tüm 

servikal ekstansör kaslar çalışır. Böylece egzersizler, kasların anatomik görevleri 

doğrultusunda boyun ekstansör grubu içindeki belirli kasları hedef alacak şekilde tasarlanır.

Resim 1. Kranioservikal fl eksiyon eğitimi
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ve servikal eğrilerin nötral pozisyonda olmasını fasilite etmelidir. Emekleme po-
zisyonunda, yerçekimine karşı başın ağırlığını tutmak için, tüm servikal ekstansör 
kaslar çalışır. Böylece egzersizler, kasların anatomik görevleri doğrultusunda boyun 
ekstansör grubu içindeki belirli kasları hedef alacak şekilde tasarlanır.

İlk egzersiz, proprioseptif fonksiyonları, üst servikal eklemleri destekleme ve 
kontrol etmedeki rolü ve boyun ağrısı ile değişikliklerin meydana geldiği kaslar 
olduklarından rektus kapitis posteriyor majör ve minör için olan egzersizdir. Has-
ta, servikal omurganın nötral pozisyonunu koruyarak kranioservikal fleksiyon ve 
ekstansiyon (evet dermiş gibi baş ile onay verme) gerçekleştirir. 

İkinci egzersiz, obliquus kapitis superior ve inferior’u aktive etmek için kra-
nioservikal bölgenin (C1-C2) 40 dereceden az rotasyonudur. Klinisyen, hastaya 
lokal baş hareketi hissi vermek için C2 omurunu manuel olarak stabilize ederek 
dokunsal ipuçlarını, “başını hafifçe sallayın” gibi sözlü terimler veya harekete 
yardımcı olmak için bakışları kullanabilir. Hasta bakışları destek yüzeyindeki bir 
noktaya sabitler ve bakışları yerinde sabit tutarak başını döndürür. 

Bir diğer egzersiz derin servikal ekstansörler olan semispinalis cervisis ve mul-
tifidus eğitimidir. Egzersiz, kranioservikal bölgenin nötral pozisyonunu koruyarak, 
tipik servikal bölgenin (C3-C6) ekstansiyonunu içerir. Hastaya çeneyi kaldırmadan 
baş ve boynu geriye doğru kaldırmasını istemek yüzeyel ekstansör kasların aktive 
olmasını önlemek için uygun bir yönergedir. Egzersizin bu erken safhasında, derin 
ekstansör kaslar derin servikal fleksör kaslarla birlikte aktive olur.

Diafragmatik solunum 
Yardımcı solunum kaslarının aktivasyonunu azaltmak için hastaya diyafragmatik 
solunum öğretilmelidir.

Dik oturma postüründe skapulanın oryantasyon eğitimi
Skapulanın postürü ve hareketi ile servikal bölge arasında bir ilişki vardır. Başın öne 
doğru tilti ile birlikte skapulanın pozisyonunda değişiklik ve Levator Skapula’nın 
skapulayı stabilize etmek ve hareket ettirmek için daha fazla aktivasyonu görülür. Bu 
nedenle skapulanın pozisyonu mutlaka değerlendirilmelidir. İlk tedavi seansında 
skapulanın oryantasyon eğitimine başlanılmalıdır. Hastanın skapulanın pozisyonu 
ile servikal bölge arasındaki ilişkiyi anlaması gerekir. Skapulanın hatalı pozisyonu el 
ile düzeltilerek göğüs kafesi üzerindeki hareketi hastaya hissettirilir. Bu birkaç kez 
tekrar edilir. Daha sonra hastadan skapulayı tekrardan pozisyonlandırması istenir. 
Bu hareketi günlük yaşantısında farkındalıkla tekrar etmesi istenir.
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Nötral spinal postürün reedükasyonu
Düzenli aralıklarla nötral dik spinal postürü korumanın, pek çok olumlu yararları 
ve sonuçları vardır. Mekanik olarak, dik nötral postür, servikal yapılardaki pasif 
yükü ve bunun sonucunda ortaya çıkan ağrıyı azaltır.

Spinal ve pelvik postür kontrol eğitimi, tedavinin ilk aşamasıdır. Dik nötral spi-
nal postür, başlangıçta otururken eğitilir. Düzeltme, ilk olarak lumbopelvik bölge-
den başlar. Hastanın basit ve hızlı bir şekilde öğrendiği yollardan biri, lumbal be-
şinci omurganın (L5) spinöz proses üzerine basınç uygulayarak pozisyonu fasilite 
etmektir. Bu, multifidusların kullanımı ile normal lordozun restorasyonunu sağlar. 
Torakal ve servikal postürler, çoğunlukla lumbopelvik pozisyon düzeltilerek oto-
matik olarak düzeltilir. Ayna kullanılarak ek görsel feedbackler hastalar için ayrıca 
yararlı olabilir. Düzeltme, pozisyonun farkındalığı kazanılıncaya kadar devam eder. 

Hastalara, postür düzeltme egzersizini, gün boyunca, en az 15 dakikada bir 
pratik etmeleri ve aktivitelerine devam ederken pozisyonu en az 10 saniye koru-
maları önerilir. Bu pratik, oturma ya da ayakta durma pozisyonunda yapılabilir. 

Reedükasyonun ikinci fazında, skapular düzeltme (skapular adduksiyon ve dep-
resyon) vardır. Postür düzeltme egzersizinin son bir öğesi, hastadan hafif bir oksipi-
tal uzatma (kranioservikal fl eksiyon hareketi) yapmasını istemektir (Resim 2). 

Resim 2. Nötral spinal postür

Düzenli aralıklarla nötral dik spinal postürü korumanın, pek çok olumlu yararları ve 
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lumbopelvik pozisyon düzeltilerek otomatik olarak düzeltilir. Ayna kullanılarak ek görsel 

feedbackler hastalar için ayrıca yararlı olabilir. Düzeltme, pozisyonun farkındalığı 

kazanılıncaya kadar devam eder. 

Hastalara, postür düzeltme egzersizini, gün boyunca, en az 15 dakikada bir pratik 

etmeleri ve aktivitelerine devam ederken pozisyonu en az 10 saniye korumaları önerilir. Bu 

pratik, oturma ya da ayakta durma pozisyonunda yapılabilir. 

Reedükasyonun ikinci fazında, skapular düzeltme (skapular adduksiyon ve depresyon) 

vardır. Postür düzeltme egzersizinin son bir öğesi, hastadan hafif bir oksipital uzatma 

(kranioservikal fleksiyon hareketi) yapmasını istemektir (Resim 2).       

Resim 2: Nötral spinal postür

Faz 2

Bu fazda motor öğrenme temel alınarak yüklenmeler başlar.

Ritmik stabilizasyon egzersizleri

Derin servikal fleksör ve ekstansör kasların koaktivasyonunu sağlamak için hasta dik 

oturma pozisyonunda oksipital uzatmayı yaparak longus kolli ve kapitis kaslarını aktive etmeyi 
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Faz 2
Bu fazda motor öğrenme temel alınarak yüklenmeler başlar.

Ritmik stabilizasyon egzersizleri
Derin servikal fl eksör ve ekstansör kasların koaktivasyonunu sağlamak için hasta 
dik oturma pozisyonunda oksipital uzatmayı yaparak longus kolli ve kapitis kas-
larını aktive etmeyi başarır. Bu pozisyon korunurken izometrik egzersizler yapılır. 
Yüzeyel kasların koaktivasyonunu engellemek için %10 efor ile yapılması istenir. 

Faz 3 
Bu faz, kuvvet ve endurans eğitimine odaklanır. Program, kas sistemine ilerleyici 
olarak daha fazla yük eklediğinden derin kasların performansının korunup ko-
runmadığından emin olmak için kranioservikal fl eksiyon testi aralıklarla kulla-
nılmalıdır. Kuvvetlendirme eğitimi çok erken başlatılmamalı, hastada semptom-
lara yol açmaması için dikkatli olunmalıdır. Yüksek seviyeli kuvvet eğitimi bazı 
hastalar için gerekli olabilir ancak tüm hastalar için gerekli değildir. 

Kuvvet eğitimi için kullanılan yöntemler fizyoterapiste hastanın durumuna ve 
mevcut ekipmana bağlı olarak değişebilir. Direnç sağlamada yerçekimi ya da başın 
ağırlığı, dirençli elastik bantlar veya ağırlıklar kullanılabilir. Hastalar, 1-2 saniyelik 
tutma süreleri ile beş tekrarlı bir set şeklinde eğitime başlarlar (Resim 3). İstenen eği-

başarır. Bu pozisyon korunurken izometrik egzersizler yapılır. Yüzeyel kasların 

koaktivasyonunu engellemek için %10 efor ile yapılması istenir. 

Faz 3 

Bu faz, kuvvet ve endurans eğitimine odaklanır. Program, kas sistemine ilerleyici olarak 

daha fazla yük eklediğinden derin kasların performansının korunup korunmadığından emin 

olmak için kranioservikal fleksiyon testi aralıklarla kullanılmalıdır. Kuvvetlendirme eğitimi 

çok erken başlatılmamalı, hastada semptomlara yol açmaması için dikkatli olunmalıdır. Yüksek 

seviyeli kuvvet eğitimi bazı hastalar için gerekli olabilir ancak tüm hastalar için gerekli değildir. 

Kuvvet eğitimi için kullanılan yöntemler fizyoterapiste hastanın durumuna ve mevcut 

ekipmana bağlı olarak değişebilir. Direnç sağlamada yerçekimi ya da başın ağırlığı, dirençli 

elastik bantlar veya ağırlıklar kullanılabilir. Hastalar, 1-2 saniyelik tutma süreleri ile beş tekrarlı 

bir set şeklinde eğitime başlarlar (Resim 3). İstenen eğitimin etkisine bağlı olarak tekrar ve set 

sayısı arttırılabilir. Ekstansiyon kuvveti ayakta duruşta ya da alternatif olarak emekleme 

pozisyonunda ya da dirsekler üzeri yüzüstü pozisyonda, bir ağırlık ya da dirençli bir bant 

kullanılarak yumuşak zemin ve/veya pertürbasyonlar (dengeyi bozarak mekanoreseptörlerin

daha fazla uyarılmasını sağlamak) ile eğitilebilir. Kuvvet ve endurans (dayanıklılık) eğitimi, 

hastanın rekreasyonel aktivitelerinde, işi ya da spor alışkanlıkları için gerekli seviyeye getirilir

(32,33). 

Resim 3. Servikal kaslar için kuvvetlendirme egzersiz örnekleri. A. Kırmızı renkli egzersiz bandıy-
la uygulanan kuvvetlendirme egzersizleri. B. Kırmızı renkli egzersiz bandıyla uygulanan kuvvet-
lendirme egzersizleri ve fizyoterapistin uyguladığı eş zamanlı pertürbasyon.
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timin etkisine bağlı olarak tekrar ve set sayısı arttırılabilir. Ekstansiyon kuvveti ayakta 
duruşta ya da alternatif olarak emekleme pozisyonunda ya da dirsekler üzeri yüzüstü 
pozisyonda, bir ağırlık ya da dirençli bir bant kullanılarak yumuşak zemin ve/veya 
pertürbasyonlar (dengeyi bozarak mekanoreseptörlerin daha fazla uyarılmasını sağ-
lamak) ile eğitilebilir. Kuvvet ve endurans (dayanıklılık) eğitimi, hastanın rekreasyo-
nel aktivitelerinde, işi ya da spor alışkanlıkları için gerekli seviyeye getirilir (32,33). 

Sensoriomotor eğitim
Servikal bölgedeki kas-iskelet sistemi bozuklukları, propriyosepsiyon, postural 
kontrol ve göz hareket kontrolü gibi sensorimotor bozukluklara neden olmak-
tadır. Bu nedenle eğitim programına sensorimotor kontrol problemlerine yöne-
lik egzersizlerin de eklenebileceği belirtilmektedir (31). Liang ve arkadaşlarının 
yaptıkları meta-analizde migren ve GTBA’da kas-iskelet sistemi bozukluklarının 
incelendiği çalışmalarda bu başağrısı olan hastalarda sensorimotor bozuklukların 
olduğu belirtilmiştir (10). Ancak literatür incelendiğinde bu bozukluklara yönelik 
egzersizlerin literatürde vestibüler migren hastaları haricinde diğer tip başağrıları 
olan hastalarda kullanımına rastlanılmamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda ve kendi 
klinik deneyimlerimiz üzerine ve başağrısı ile gelen hastanın sensorimotor kont-
rol açısından değerlendirilmesinin ve buna yönelik egzersizlerin programa eklen-
mesinin yararlı olacağını inancındayız. Ayrıca bu egzersizlerin vestibüler migren 
olan hastalardaki kullanımı da kitabın diğer bir bölümünde bahsedilecektir. 

Servikal eklem pozisyon hissi (34):
Katılımcılar, kafa bandına monte edilmiş bir lazer kullanarak, başlangıçta gözler 
açıkken başlarını farklı yönlerdeki noktalara hareket ettirmeye çalışırlar. Hasta 
kendini duvardan 1 metre uzağa konumlandırır ve lazerin noktasını duvardaki bir 
nokta ile hizalar ve bu nokta nötral baş duruş pozisyonunu ifade eder. Hastadan 
başını nötral bir duruşta iken önceden belirlenmiş noktalara yeniden konumlan-
dırılması istenir. Egzersiz, gözler kapalı, yön ve hareket aralıkları değiştirilerek 
ilerler (Resim 4).

Servikal eklem hareket hissi (34);
Hastalar, bir kafa bandına monte edilmiş lazer işaretçi kullanarak duvar üzerine 
yerleştirilen bir grafik üzerinde vertikal ve horizontal yönde çizgileri izler. Eg-
zersizler, hızı arttırarak ve sekiz, zig-zag veya alfabe gibi daha karmaşık desenleri 
izleyerek ilerler (Resim 5).
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Resim 4. Sert zemin üzerinde lazer başlık yardımıyla uygulanan servikal eklem pozisyon hissi 
egzersiz örnekleri.

Resim 5. Yumuşak zemin üzerinde lazer başlık yardımıyla uygulanan servikal eklem hareket hissi 
egzersiz örneği.

Resim 4. Sert zemin üzerinde lazer başlık yardımıyla uygulanan servikal eklem pozisyon hissi 

egzersiz örnekleri.

Servikal eklem hareket hissi (34);

Hastalar, bir kafa bandına monte edilmiş lazer işaretçi kullanarak duvar üzerine 

yerleştirilen bir grafik üzerinde vertikal ve horizontal yönde çizgileri izler. Egzersizler, hızı 

arttırarak ve sekiz, zig-zag veya alfabe gibi daha karmaşık desenleri izleyerek ilerler (Resim 5).

Resim 5. Yumuşak zemin üzerinde lazer başlık yardımıyla uygulanan servikal eklem hareket

hissi egzersiz örneği.

Okülomotor kontrol egzersizleri (35); 
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Okülomotor kontrol egzersizleri (35); 
Bu egzersizler kolay gibi görünmekle birlikte hastada baş dönmesi, başağrısı ve 
boyun ağrısı semptomlarını artırabilir. Bu nedenle şiddetli semptomları olan bazı 
hastalar için egzersizler sırtüstü başlayıp oturma ve ayakta durma pozisyonlarına 
ilerletilebilir (Resim 6).

(i) Göz hareket eğitimi. Hastalar oturma pozisyonunda başlarını sabit tutarken 
horizontal ve vertikal yönde hareket eden bir hedefi takip ederler. 10s n 5 te krar 
şeklinde başlanarak 30 sn’ye çıkılabilir. İlerleyen aşamalarda ayakta durma pozis-
yonuna ve hızlı göz hareketlerine doğru ilerletilebilir. 

(ii) Bakış sabit baş hareketleri. Hastalar bakışlarını bir noktaya sabitlerken ak-
tif hareketler yaparlar. Semptomları kötüleşen hastalarda sırtüstü yatış pozisyo-
nundan başlanabilir. Genellikle oturma pozisyonundan başlanır ve ayakta durma 
pozisyonuna ilerlenir. Hız ve boyun normal hareket sınırının artırılması, görsel 
hedefin arka planına karmaşık desenler veya odak noktasını değiştirmek ilerleme 
şekilleridir. Ayrıca denge egzersizleri ile de birleştirilebilir. Örneğin; stabil olma-
yan bir yüzeyde ayakta dururken, tandem pozisyonunda.

(iii) Baş-Göz koordinasyon egzersizleri. Oturma ve ayakta durma pozisyonun-
da yapılabilir. Hastalar gözlerini ve başlarını aynı yönde (sağa-sola, yukarı aşa-
ğı) hareket ettirir. İlerlemeler arasında önce gözleri sonra başı, gözleri ve başı zıt 
yönlerde hareket ettirmek yer alır. Ayrıca hareketin hız ve normal eklem hareket 
sınırını artırarak da egzersiz ilerletilebilir.

Resim 6. Hareketli zemin üzerinde uygulanan okülomotor egzersiz örneği.
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(i) Göz hareket eğitimi. Hastalar oturma pozisyonunda başlarını sabit tutarken horizontal ve 

vertikal yönde hareket eden bir hedefi takip ederler. 10s n 5 tekrar şeklinde başlanarak 30 sn’ye 

çıkılabilir. İlerleyen aşamalarda ayakta durma pozisyonuna ve hızlı göz hareketlerine doğru 
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Resim 6. Hareketli zemin üzerinde uygulanan okülomotor egzersiz örneği.

Denge Egzersizleri (36)

Denge eğitimi, boyun ağrısı hastalar için sensorimotor kontrol programının üçüncü 

bileşeni olarak düşünülebilir. Eğitim hastanın başarısız olduğu veya zorlandığı seviyeden 

başlar. Bu normal duruş, dar destek yüzeyi, tandem veya tek ayak duruşu olabilir. Hastalar 

Sildi: baş ağrısı

Sildi: ilerletilebilir.(

Sildi: ……..)

Sildi: ler

Sildi: dir.
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Denge egzersizleri (36)
Denge eğitimi, boyun ağrısı hastalar için sensorimotor kontrol programının 
üçüncü bileşeni olarak düşünülebilir. Eğitim hastanın başarısız olduğu veya zor-
landığı seviyeden başlar. Bu normal duruş, dar destek yüzeyi, tandem veya tek 
ayak duruşu olabilir. Hastalar dengesini 30 saniye boyunca sabit tutabilene kadar 
ilgili seviyede eğitim alırlar. Denge eğitimi diğer kas-iskelet sistemi veya nöro-
lojik durumlarda olduğu gibi gözler açıktan kapalıya, farklı destek yüzeylerine 
(örneğin yumuşak veya sabit olmayan bir yüzey üzerinde) doğru ilerletilir. Tram-
bolinler veya denge tahtaları, fonksiyonel seviyeleri uygun hastalar için egzersiz 
programına dahil edilebilir (Resim 7).

Aerobik egzersizler
Aerobik egzersizler, başağrısı olan bireylere uygulanan çok yönlü tedavi yaklaşım-
larının önemli bir parçasıdır. Yapılan araştırmalarda, düzenli egzersiz program-
larına yüksek oranda katılım sağlayan bireylerin ağrı algısında önemli azalmalar 
görülmüştür (37,38). Bu sonuçlara karşın, aerobik egzersizlerin başağrısı olan 
bireylerde yarattığı fizyolojik (nörotransmitter değişimi) veya psikolojik (anksi-
yete, stres ve depresyon) değişiklikler henüz tam anlamıyla tanımlanamamıştır. 
Özellikle migren hastalarında aerobik egzersizlerin gevşeme egzersizleri ile kom-

Resim 7. Hareketli zemin üzerinde top atıp tutma egzersiz örneği.
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Bu sonuçlara karşın, aerobik egzersizlerin başağrısı olan bireylerde yarattığı fizyolojik 

(nörotransmitter değişimi) veya psikolojik (anksiyete, stres ve depresyon) değişiklikler henüz 

tam anlamıyla tanımlanamamıştır. Özellikle migren hastalarında aerobik egzersizlerin gevşeme 

egzersizleri ile kombine edildiğinde ağrıya yönelik “self-regülasyon” ve “self-kontrol” gibi 

ağrının kognitif süreçlerine yardımcı olduğu görülmüştür (39). 

Aerobik egzersizler sayesinde kardiyovasküler uygunluğa sahip başağrısı olan bireyler, 

başağrısını tetikleyen stres tolerans düzeylerini artırarak yaşadıkları başağrısı deneyimlerinin 

sıklığını azaltabilirler. Diğer bir deyişle kardiyovasküler uygunluk, bireylerin stres tepkisini 

azaltır, parasempatik reaksiyon zamanını hızlandırır, arter çaplarını genişleterek kan akış hızını 

azaltır ve böylece bireylere daha az başağrısı deneyimi yaşama imkânı sunar (40). Ek olarak 

düzenli ve orta düzeyde yapılan aerobik egzersiz sırasında kardiyak output artışı meydana 

getirdiği ve bu artışın kas gruplarına yoğun kanlanma sağladığı belirtilmiştir (41). Kaslarda 

artmış gerilim, aynı zamanda nitrik oksit üretimini de tetikler.  Nitrik oksit, endotelden türetilen 

gevşetici faktör (EDRF) benzeri bir maddedir ve hem serebral hem de sistemik dolaşımdaki 
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bine edildiğinde ağrıya yönelik “self-regülasyon” ve “self-kontrol” gibi ağrının kognitif 
süreçlerine yardımcı olduğu görülmüştür (39). 

Aerobik egzersizler sayesinde kardiyovasküler uygunluğa sahip başağrısı olan birey-
ler, başağrısını tetikleyen stres tolerans düzeylerini artırarak yaşadıkları başağrısı dene-
yimlerinin sıklığını azaltabilirler. Diğer bir deyişle kardiyovasküler uygunluk, bireylerin 
stres tepkisini azaltır, parasempatik reaksiyon zamanını hızlandırır, arter çaplarını ge-
nişleterek kan akış hızını azaltır ve böylece bireylere daha az başağrısı deneyimi yaşama 
imkânı sunar (40). Ek olarak düzenli ve orta düzeyde yapılan aerobik egzersiz sırasında 
kardiyak output artışı meydana getirdiği ve bu artışın kas gruplarına yoğun kanlanma 
sağladığı belirtilmiştir (41). Kaslarda artmış gerilim, aynı zamanda nitrik oksit üreti-
mini de tetikler. Nitrik oksit, endotelden türetilen gevşetici faktör (EDRF) benzeri bir 
maddedir ve hem serebral hem de sistemik dolaşımdaki vasküler düz kasları gevşetir 
(42). Konu ile ilgili çalışmalara göre egzersiz uygulamaları, erken dönemde nitrik oksit 
oluşumunu artırır (43, 44). Düzenli egzersizlerin ise vasküler dokudaki endotelyal nitrik 
oksit sentez (NOS) geninin ekspresyonunu yukarı yönde düzenlediği gösterilmiştir (45). 
Sonuç olarak düzenli yapılan sub-maksimal aerobik egzersizin, migrenle ilişkili ağrı ve 
sakatlığı azaltabileceği ve egzersizin nitrik oksit üretimini artırarak faydalı etkiye sahip 
olabileceği belirtilmiştir. Aerobik egzersizlerin başağrısını azalttığına yönelik bulunan 
sonuçlara göre olası diğer mekanizmalar, (A) pro-anti infl amatuvar immünmediatörle-
rin (sitokinler) dengesini modüle etmesi (immünomodülasyon), (B) otonom sinir sis-
temini modüle etmesi (parasempatik tonusu artırıp sempatik tonusu azaltması) ve (C) 
stres cevabını azaltarak nöroendokrin regülasyonu sağlaması olarak sayılabilir (46).

Aerobik egzersizin düzenleyici etkilerinin yanında, baş ve boyun ağrısından kurtulan 
bireylerin aerobik egzersizlerin etkilerine sekonder olarak fiziksel aktivite düzeylerini 
de artırdığı görülmüştür. Aerobik egzersiz uygulayarak başağrısının frekansı ve şiddeti 
azalan bireyler, korku kaçınma modelinden kurtulmuş ve takip çalışmaları sonuçlarına 
göre daha sağlıklı bireyler olarak hayatına devam ettikleri görülmüştür (47). Yapılan bir 
çalışmada migrenli hastaların medikal tedavisinde kullanılan “topiramat” antikonvülsan 
ilacı ile aerobik egzersiz programı karşılaştırılmış ve her iki yöntemin de migren sıklığını 
benzer düzeyde azalttığı gösterilmiştir. Dolayısıyla aerobik egzersizler gibi farmakolojik 
olmayan yaklaşımlar, günlük ilaçlardan fayda görmeyen veya ilaç kullanmak istemeyen 
hastalarda migrenin profilaktik tedavisi için alternatif bir tedavi seçeneği olabilir (48). 
Tablo 3.’te aerobik egzersizlerin kullanıldığı başağrısı tipleri, aerobik egzersizlerin uygu-
lanma dozu, etki düzeyi ve bu etkilerin uzun dönem sonuçları kanıt düzeyleri farklı ça-
lışmalardaki sonuçlara göre özetlenmiştir. (39,40,43)Büyük kas gruplarının kullanımını 
sağlayan aerobik egzersizler, koşu bandında, yürüyerek, hafif koşu şeklinde, yüzerek, 
kürek çekerek veya kol ergometresi kullanarak pek çok şekilde gerçekleştirilebilir. Ae-
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robik egzersizlerin şiddeti, süresinin ve frekansının temel belirleyicisidir. Doğru 
aerobik egzersiz programının yapılabilmesi için egzersiz şiddetini doğru prensip-
lerle tasarlamak gereklidir.

Koşu bandında uygulanacak aerobik egzersizlerin prensipleri:
1. Seans öncesinde ve seans sırasında bireylerin kalp hızı takipleri yapılmalı-

dır.
2. Egzersize başlarken hedef iş yükünün altında bir hızla eğitime başlanılma-

lıdır. 5 dakikalık ısınma eğitiminden sonra hedef hıza geçilerek yükleme 
yapılabilir. 

3. Egzersiz programında hedeflenen iş yükü ilk haftalarda maksimum kalp 
hızının %60-70’i son haftalarda ise %70-80 düzeyinde olmalıdır. Yükleme 
periyodu ortalama 20-30 dakika olmalıdır.

4. Yükleme periyodundan sonra yüklemelerin hafifletildiği en az 5 dakikalık 
soğuma periyodu uygulanmalıdır.

5. Soğuma evresinden sonra mutlaka germe egzersizleri uygulanmalıdır.

TABLO 3. Aerobik Egzersizlerin Kullanımı ve Etkileri

Başağrısı 
Tipleri

Egzersiz Süresi

Süre 
(hafta)

Haftada Dakika Ek Tedavi Ölçüm 
Sonuçları

Kanıt Düzeyi
 (Üç grupta)

Migren

6 2 gün 20

Medikal 
tedavi

Ağrı, Yaşam 
Kalitesi, 
Engellilik 
Düzeyi, 
Uyku 
Kalitesi

Orta

· Ağrı yoğunluğunu 
azaltır.

24 3 gün 60

GTBA 6 2 gün 20

Ev 
egzersizleri

Ağrı, Yaşam 
Kalitesi, 
Engellilik 
Düzeyi, 
Uyku 
Kalitesi

Zayıf

· Engellilik düzeyini 
azaltır.

· Uyku kalitesini 
değiştirmez.

24 3 gün 60

Kronik 
başağrısı

24 3 gün 20-30 - Ağrı Yetersiz

· Yaşam kalitesini 
artırır.

GTBA: Gerilim-Tipi Başağrısı



203B Ö L Ü M  1 1     Egzersiz Yaklaşımları

SONUÇ
Başağrısı, toplumda yaygın görülmekle birlikte ciddi düzeylerde özür ve iş gücü 
kaybına yol açabilen önemli bir sorundur. Bu durum, bireylerin günlük yaşam 
aktivitelerinde kısıtlılık yaratır ve yaşam kalitelerini azaltır. Fizyoterapistler, ba-
şağrısı olan bireyleri tedavi etmek için kognitif terapi, elektroterapi, manuel terapi 

Aerobik egzersizler migren ataklarını tetikler mi?
Egzersizin migren için tetikleyici bir faktör olduğunu gösteren sınırlı sayıda çalışmalar da mev-
cuttur. Yaşları 15-49 arasında değişen 129 hastada aerobik egzersizle tetiklenen migren pre-
velansı araştırılmıştır. Bu hastalardan %9’u fiziksel aktivite başlangıcında veya egzersizden kısa 
bir süre sonra migren atağı kriterlerini karşılayan bir başağrısı ile karşı karşıya kalmışlardır (49). 
Sonraki çalışmalar daha büyük kapsamlı olmuş, 1207 hasta üzerinde yapılan bir prospektif 
çalışmada egzersiz uygulamalarının migrenli hastaların %22’sinde başağrısını tetikleyici bir 
etki yaptığı ortaya konmuştur (50). Daha sonraları bu tetikleyici faktörler daha detaylı olarak 
incelenmiştir. Hollanda’da 103 kişilik bir migren hasta grubu yıllar boyunca takip edilmiş, bu 
hastalarda egzersizle tetiklenen başağrısının yaşam boyu prevelansı %38 olarak gösterilmiştir. 
Başağrısı, bu hastaların yarısından çoğunda egzersiz sırasında başlayarak hastaların egzersizi 
yarıda bırakmalarına neden olmuştur (51). Başka bir çalışmada, başağrısını tetikleyici bir faktör 
olarak egzersizi bildiren 12 hastadan 4’ünde migrenin yoğun bir koşu veya bisiklet ergomet-
resi üzerinde egzersiz yaparak tetiklenebileceği gösterilmiştir. Üçüncü basamak bir başağrısı 
merkezine başvuran ve migren ataklarının tetikleyicisi olarak egzersiz bildiren hastalar üze-
rinde yapılan çalışmaya göre, daha yüksek atak sıklığı olan hastalarda egzersizlerin migren 
atağını çok daha fazla tetiklediği bulunmuştur (52). Bazı araştırmalar, özellikle sıcak havalarda 
veya yüksek irtifalarda ortaya çıkan, 48 saat süreyle devam eden, yalnızca yoğun fiziksel efor 
sırasında veya sonrasında ortaya çıkan, migrene göre daha yüksek bir şiddet ile karakterize, 
nispeten nadir bir primer başağrısı bozukluğu olan eforla oluşan başağrısı ile migrenin yüksek 
komorbiditesine dikkat çekmiştir (53). Özellikle orta yaşlı bireylerde primer eforlu başağrısı 
ve migren komorbiditesi %10-30 arasında değişkenlik göstermektedir (53, 54). Bu çalışma-
lar, farklı sınıflandırılmalarına rağmen primer eforlu başağrısı ve egzersizle tetiklenen migren 
ataklarının oldukça benzer olduğu sonucuna varmışlardır. Tayvan’da yapılan bir çalışmada 
1963 adölesan incelenmiş, migreni olan bireylerde primer eforlu başağrısı görülme sıklığı, 
olmayan bireylere oranla 3-4 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada 136 
migrenli hastanın egzersiz sırasında bulantı ve kusma ile birlikte başağrısı yaşadığı, 36 mig-
renli hastada yoğun egzersiz sırasında fotofobi ve fonofobi geliştiği görülmüştür (54, 55). Mig-
ren hastalarında sık görülen bu problemin egzersizle tetiklenen eforla oluşan başağrısı ya da 
egzersiz sonrası tetiklenen migren atakları olup olmadığı henüz kesin değildir. Egzersizlerin 
migren ataklarını tetiklediğine dair sonuçları ortaya koyan sınırlı sayıdaki çalışmalarda egzer-
sizlerin genellikle şiddetli direnç altında yapıldığı, şikayetlerin sıcak ve nemli havalarda görül-
düğü ve aerobik karakterli egzersizlerin oldukça yoğun bir tempoda uygulandığı görülmüştür 
(55-57). Egzersizle birlikte başağrısı tetiklenen bireylerin sıcak ve nemden uzak ortamlarda 
hafif-orta şiddetli egzersizler uygulaması ve dirençli egzersizler sırasında valsalva manevrasın-
dan kaçınması önerilmektedir (56).
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ve biofeedback gibi farklı fizyoterapi yöntemleri kullanabilirler. Bununla birlikte 
kullanılan tüm fizyoterapi müdahalelerinin mutlaka egzersizlerle desteklenmesi 
önemlidir. Egzersiz programları, bu popülasyonda yaygın olarak belirtilen bo-
zuklukları potansiyel olarak azaltabilir. Başağrısı gruplarının heterojenliği, dü-
şük örneklem büyüklüğü ve kontrol gruplarının iyi tasarlanamaması nedeniyle, 
egzersiz müdahalelerinin başağrısı olan bireylerdeki yararlarının kanıt düzeyleri 
çok yüksek olmamasına rağmen, başağrılı bireylerin kapsamlı bir şekilde değer-
lendirilmesi, ortaya çıkan problemlere spesifik egzersiz programlarının kullanıl-
ması ve hastaların egzersiz yapmaya teşvik edilmesinin önemini özetlediğimiz bu 
yazımızın, bu alanda çalışan kişilere ışık tutacağı inancındayız. 

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Migrende kanıt düzeyi yüksek en iyi seçenek olarak, aerobik egzersiz eğitimi önerilmek-

tedir. Migrenli hastalarda egzersiz uygulamaları aerobik egzersizleri içermesine rağmen, 
servikal kas-iskelet sistemine ait değişikliklerin de olabileceği unutulmamalı ve egzersiz 
seçiminde bu dikkate alınmalıdır.

· Gerilim-tipi başağrısında kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte yaygın kullanılan egzersiz 
yaklaşımları servikal kas-iskelet sistemine yönelik kuvvetlendirme, germe ve gevşeme eg-
zersizlerini içermektedir. Özellikle derin servikal kaslara yönelik egzersiz programlarının 
kullanılmasının, GTBA’da yararlı etkiler sağlayan güvenli bir tedavi olduğu bildirilmektedir.

· Servikojenik başağrısında egzersizin etkinliği konusunda yapılan çalışma sayısı her ge-
çen gün artmaktadır. Egzersiz eğitiminde serviko-skapulotorasik kasları kuvvetlendirme 
ve endurans egzersizlerinin kullanımını destekleyen orta düzeyde kanıt bulunmaktadır. 
Germe egzersizleri ile birlikte yardımcı solunum kaslarının aktivasyonunu azaltmak için 
diyafragmatik solunum da öğretilmelidir.
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KLİNİK PİLATES VE YOGA TERAPİ

GIRIŞ
Çeşitli baş ağrıları olmakla birlikte üzerinde duracağım konu migren ve gerilim-tipi 
başağrısında Yoganın yaklaşımı olacaktır. Gerilim-tipi başağrısına bakıldığında çift  
tarafl ı, bant şeklinde, künt ve tüm baş çevresini içine alan, boyun ve omuz kuşağı 
dahil, myojenik kökenli,tıkanık sinüsler ve uyku bozukluğu gibi semptomlarla kar-
şılaşılmaktadır (1,2). Migren tipi baş ağrılarında ise, tek tarafl ı, baş dönmesi, vaskü-
ler kökenli olabileceği gibi kusma, ışığa ve sese duyarlılık gösterilmesi gibi Otonom 
Sinir Sistemi (OSS) bulguları en sık görülen semptomlar arasında yer almaktadır 
(3,4). Bu semptomlar tedavi yaklaşım tarzını belirlemede önemlidir. 

Ağrı, bireyin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemekte, ailesi ve çevresiy-
le olan iletişimini kısıtlamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mental ve emosyonel 
problemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte anksiyete ve depresyon da görülmektedir 
(5-7). Gerilim-tipi başağrısında, kişinin strese karşı oluşturduğu mekanizmalar 
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hala araştırılmaktadır (6). Bununla birlikte gerek alternatif terapiler, gerekse me-
dikal tedavilerin etkileri incelenmekte, uzun vadede gevşeme yöntemlerini içeren 
terapiler maliyetin ucuzluğu ve yan etkisi olmamasından dolayı tercih edilebilir 
seçenekler içerisinde yer almaktadır. Migren tipi baş ağrılarında daha çok medi-
kal tedaviler alternatif yöntemlerle birlikte etkin bulunmaktadır (8-12).

Zihin beden terapisi ve yoga
Günümüzde artan uzun süreli masa başı işlerden kaynaklı, hareketsizlik, postür 
bozukluğu, stres, kronik yorgunluk, sağlıksız beslenme, sirkadiyen ritimlerin 
değişmesi gibi birçok etmen; bireylerde sağlık sorununu ve ağrıya bağlı olarak 
beraberinde getirdiği yaşam kalitesindeki düşüşün, bireyleri yeni arayışlara ittiği-
ni görmekteyiz. Zihin-beden terapisi, mindfullness, biyo-psikososyal yaklaşımlı 
terapiler özellikle 90’ lı yıllar ile birlikte yayılmaya başlayarak tamamlayıcı, al-
ternatif tedaviler gibi terapi modaliteleri arasında yer almaya başladı. Bu terapi 
yöntemleri, anda kalma, nefes çalışmaları ile beden ve zihin arasında köprü kur-
ma, yargılamama, çeşitli meditasyon, gevşeme yöntemleri ve bedensel çalışmala-
rı içeriyor. Bu çalışmaların kökenlerine bakıldığında, kadim bilgiler olan Budist 
meditasyon yaklaşımları, Yoga, Tai-chi gibi uygulamalara dayandığını görmek-
teyiz. Bu yöntemler, beden sağlığı, mental sağlık ve davranışsal sağlığı da içine 
alan bütünsel bir yaklaşım göstermektedir. Ayrıca bu yaklaşımlarda birey kendi 
sorumluluğunu alma ile genişletilmiş dikkat, öz farkındalık, emosyonel düzenle-
me, yargısızca gözlemleme davranışlarını oluşturmaktadır (13-17). 8 haftalık ya-
pılan mindfulness çalışmaları ile başağrısı ve migren konusunda ağrıyı azaltmada 
önemli değişiklikler elde edilmiş olup kronik migren konusunda geçici rahatlama 
sağlanmıştır (16). 

Yoga
Bilinen 5000 yıllık kadim bir bilgelik yolu olan Yoga (kendini bilme) ve kardeş bi-
lim Ayurveda (kendini şifalandırma) bütüncül bakış açısıyla, birçok terapide kul-
lanılan yöntemleri içermektedir. Yoga ve Ayurveda ayrıca hastalıklar oluşmadan 
önce, bireysel farkındalık dolu bir yaşamı sunarak koruyucu halk sağlığı alanına 
da ışık tutacaktır. Kitabın bu bölümünde yoga üzerinde durulacaktır.

Yoga, Sanskritçe’ de ki ‘yuj’ kökünden gelir. Kelime anlamı; birleşme, birliktir. 
Bireysel ruh’un (Atman) evrensel ruh (Brahman) ile bir olmasıdır. Yoga sistemi, 
bu birleşme için çeşitli yöntem ve araçları içerir. Zihin ve bedeni ayırmayan yoga 
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ve bu öğretinin sistematize edilmesini sağlayan ‘Patanjali’ yogayı; ‘Chitta vritti ni-
rodrah’ zihin dalgalanmalarının durdurulması olarak tanımlamaktadır. Yoga ile 
huzursuz zihnin sakinleştirilmesi sağlanarak enerji, yapıcı kanallara yöneltilir. 
Ayrıca Patanjali’ye göre yoga ile beden üzerinden yapılan çalışmalarla zihin ve 
duygular kontrol altına alınabilmektedir. ‘Asthanga Yoga’, olarak bilinen bu yol 
Patanjali tarafından 8 kola ayrılarak sınıflama getirilmiştir (Şekil1).

Yoganın basamakları
İlk iki kolda, ‘Yama’ ve ‘Niyama’lar bireyin kişisel ve toplumsal kurallarını içerir. 
Yamalar, evrensel ahlaki kurallardır. Ahimsa (şiddetsizlik), Satya (gerçeklik), As-
teya (çalmamak), Brahmacharya (kendini kontrol etme), Aparigraha (biriktirme-
mek) içermektedir. 

Niyamalar ise bireysel disiplin kurallarıdır. Saucha (saflık, temizlik), Santosha 
(memnuniyet), Tapas (kararlılık, disiplin), Svahyaya (öz eğitim-çalışma), Ishvara 
Pranidhana (Tanrıya adanma) içermektedir.

Diğer kollar ise yoga eğitimlerinde, pratiklerde uygulanan basamakları gös-
terir. Asana (bedensel duruşlar), Pranayama (nefes kontrolü), Pratyahara (arzu 
ve duyuların geri çekilmesi), Dhrana (konsantrasyon), Dhyana (meditasyon) ve 
sonrasında Samadhi (aydınlanmış bilinç) hali kapsar (18,19).
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Yama ve Niyamalar ahlaki değerleri içeren erdemli insan olmaya yol gösterici-
dir. Ardından asanalar ile bedeni eğitmek, ‘pranayama’ çalışmaları ile arındırma 
ve duyuların geri çekilmesi, odaklanma, konsantrasyon ve meditasyon ile de zihin 
eğitimini içine alan bütünsel bir yaşam yolculuğudur. Günümüzde ‘Hatha Yoga’ 
çalışmaları ile asana, pranayama ve meditasyon uygulanmaktadır. 

Yoganın 3.dalı ‘Asana’ yani bedensel duruştur. Fiziksel hareketler ve başlan-
gıçta beden farkındalığı ön plandadır. Asanalar bedende kas, sinir, salgı bezlerini 
çalıştırmak için çeşitli kombinasyonları içerir. Temelinde disiplin ve zihni eğitme 
vardır. Asana’ların ismi evrimsel süreçteki gibi bitki, hayvan, efsanevi kahraman-
lar, Hint panteonundaki Tanrılardan adını almıştır. Yogayı uygulayan kişi, bu bir-
çok canlının formuna girer (18). 

Asana, duruş veya postür olarak adlandırılır. Bu pozlar bedende esnekliği, 
kuvveti ve dayanıklılığı artırır. ‘Iyengar yoga’ terapide kullanılan; kemer, blok, 
sandalye kişinin poza girmesi için gerekli desteği sağlar. Pozda nefes farkındalığı 
ile kalarak zihin- beden bütünlüğü sağlanır. Asana’da bekleme halinde kaslar izo-
metrik kasılma ağırlıklı çalışır. 90 dakikalık 6, 8, 12 haftalık uygulama ile bütün bu 
sonuçlar elde edilmektedir (20-22). 

Asanalar sırtüstü, yüzüstü, oturarak, ayakta öne ve geriye eğilmeler, burgu ve 
denge duruşlarını içerir. Derslerin başlangıç aşamalarında asanalarda beden far-
kındalığı ve hizalanma sağlanır. Bu esnada nefesin farkındalığı ile beden, duruşu 
(asanayı) deneyimlemeye başlar. Nefesle birlikte asanaya odaklanma bir süre son-
ra beden farkındalığı ve hareketli meditasyon çalışmasına dönmeye başlar. 

 Asana uygulamaları bedende sinir pleksuslarına denk düşen çakraları yani 
enerji trafolarını aktive eder (22). Duruş pozisyonlarına göre bedende canlanma, 
arınma, tazelenme, gevşeme gibi haller ortaya çıkar. Bazen de bedende sıkışmış 
bir halin farkına varma ve o alanda, bırakma, gevşeme çalışması yapılır. Bu ne-
denledir ki asanalar fiziksel duruşlar olmakla birlikte herhangi bir kültür fizik 
hareketi değildir. 

Yoganın 4.dalı ‘Pranayama’, nefesin genişlemesi, uzaması ve kontrolünü içerir 
(18). Belli tekrar sayısı ile nefesi alma-verme, tutma şeklindedir. Prana yaşam ener-
jisi olup nefesin hareketine neden olan canlılıktır (19). Pranayama uygulamaları ile 
akciğer kapasitesi artar, postür düzelir, bağırsaklar düzenli çalışır, lenfatik drenaj 
sağlanır, immün sistem desteklenir, sinüslerin boşaltımına yardımcı olur. Kalp ba-
sıncı azalır, sempatik-parasempatik dengeyi etkileyerek anksiyeteyi azaltır (23- 28). 

Zihin, sürekli olarak ya geçmişe ya geleceğe odaklanır. Andan uzaklaşma hali, 
farkındalık halinden azalmayı ve bilinçsiz zihin halini besler. Bu da enerjinin 
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doğru kullanılamamasına neden olur. Yaşadığımız modern dünya yaşamı ile du-
yuların, uyaranların, tetikleyici etmenlerin artması stresin artmasına ve kişinin 
beden- zihin uyumunun bozulmasına ve anda kalamamaya neden olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda kullanılan pranayama teknikleri aynı zamanda kriya 
(arınma) tekniklerinin bir parçasıdır. Sağ/sol burun deliğinden ayrı ayrı ve dönü-
şümlü nefes teknikleri ile elektro-ensefalografi (EEG) cihazlarıyla yapılan çalış-
malarda beyin dalgalarını değiştiren bulgular elde edilmiştir. Bu tekniklerde ortak 
sonuç, uzaysal becerinin genişlediği, anksiyete, bellek, ruh durumuna iyi geldiği 
görülmüştür (29,30). EEG; beyindeki voltaj değişikliklerini gösteren nöronların 
elektriksel aktivitesidir (25). 

Yoganın 5.dalı ‘Pratyahara’ ile duyuların farkına varılması, geri çekilmesi ve 
kontrolü mümkün olabilmektedir (19). Zihinde beliren arzular, duyular ve bun-
lara bağlanan duygu durum halleri beraberinde esareti getirir. Oluşan zihin halle-
rine duygu katmadan, nötr ve yargısız bir şekilde farkındalık geliştirme, duyuları 
kontrol etmede önemlidir. Bu şekilde zihin doğru amaçlar için odaklanarak yön-
lendirilmeye başlar. 

Yoganın 6. dalı ‘Dhrana’ ile kişi odaklanma ve konsantrasyon geliştirmeye 
başlar. Bu odaklanma sürecinin artması, zihnin yatışması bireyi meditasyon hali-
ne getirir (18,19). Odaklanma, dikkatin bir şeye sabitlenmesidir. Bedende nefese, 
çakralara odaklanabileceği gibi dışarıdan OM sembolü veya kutsal olan bir objeye 
odaklanarak meditasyona hazırlık çalışmaları yapılır. Odaklanma ile zihin yö-
netimi elde edilir. Asana, pranayama teknikleri kullanarak odaklanmaya bedeni 
hissetmeye başladıkça zihin dış uyaranlardan içe dönmeye başlar, sakinleşir. Du-
yuların, uyaranların, arzuların yarattığı stres bedende birçok rahatsızlığa yol açar. 
Yeme bozukluğu tedavilerinde yoga asana, pranayama uygulamalarının yanında 
yenilen yemeğin hızına, miktarına ve sadece yemeğe odaklanma terapi yöntemi 
olarak kullanılmaktadır (30). Meditasyona geçmeden önce zihin- beden bağlan-
tısına bakalım.

Zihin-beden- stres bağlantısı
Stres bedende fizyolojik, psikolojik ve emosyonel değişikliklere neden olur. Sem-
patik sistemin savaş/kaç/don yaklaşımı ile beden kimyasında değişiklikler olmaya 
başlar. Sempatik sistemin dallarından her organ, her kan yolu ve endokrin sistem 
etkilenmektedir. Ayrıca bu esnada hipotalamus, hipofiz, adrenal bezler, limbik 
sistem, amigdala, prefrontal korteks aktivasyonunda artış olmaktadır. Kardiovas-
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küler ve solunum sistemi ossilasyonları da artmaktadır. Stresle birlikte artan gli-
koz ve oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha hızlı çalışır. Kan basıncı artar, 
vasküler hipertrofi gelişir, ağızda kuruluk, papilla dilatasyon, beden ısısında artış, 
terleme ve kaslarda gerilim artar. Sempatik sistem parasempatik sistemi inhibe 
eder (7,31,32). Korku, endişe, alarm durumunda kalma ve bu süreçlerin tekrarlı 
ve uzun sürmesi kronik yorgunluk, anksiyete ve depresyona yol açar (28). 

Özetlersek, bu sistemlerin tetiklenmesi bir seri kimyasal sürecin başlaması ile 
birlikte hipotalamus hipofiz bezinin aktive olması; limbik sistemde amigdalada 
ortaya çıkan duygular, hipokampüs alanında eski yaşanmış tecrübeler, düşünceler 
ve frontal korteks ile sosyal davranışsal cevaplar ortaya çıkar. Bu döngünün kı-
rılması ve müdahale edilmesi gerekir. Çünkü tehlike olarak algılanan süreç, olay 
geçmiş olsa bile mental olarak devam ediyor olması rahatsızlıklara yol açar.

Migren rahatsızlıklarında birçok otonomik rahatsızlıkların görüldüğünden 
giriş bölümünde bahsetmiştik (4,5). Gevşeme teknikleri ile birlikte yoga terapi 
uygulamaları, vagal tonu iyileştirerek otonomik düzenlemeye ek fayda göster-
miştir (3). Aynı zamanda vasküler değişikliklerin görüldüğü migren hastalarında 
yapılan yoga çalışmalarının etkileri gözlemlenmiş. 6 hafta ve üzeri, haftada 5 gün 
yapılan yoga uygulamaları sonrasında vasküler hücrelerdeki problemlerin azal-
dığı görülmüştür (33). Mantra tekrarına odaklanma ile başlayan ve devamında 
meditasyon halinde yapılan bir çalışmada beyin Manyetik Rezonans Görüntüle-
me (MRI) kayıtları ve kardiorespiratuar cevaplar incelenmiş. Kardiorespiratuar 
cevaplarda; meditasyon sırasında solunum hızında ve son tidal C02 hacminde bü-
yük düşüşler ve kalp atış hızı ve kan oksijen satürasyon seviyelerinde artışlar olup 
meditasyon sonrasında eski değerlerine ulaştığı görülmüştür (34).

Yoganın 7.dalı ‘Meditasyon (Dharana)’ objeye odaklanma konsantrasyon, 
bu sürecin kesintisiz devam etmesi ve nesneyle ilgili bilgi akışı meditasyondur 
(18,19). Beyinde salgılanan nörotransmitterler davranışları olumlu ya da olumsuz 
etkiler. Serotonin, epinefrin, norepinefrin, gamma-aminobutyric acid (GABA), 
dopamin gibi bu maddelerin az ya da çok salgılanması anksiyete, depresyon ve 
birçok rahatsızlığa yol açar (35).

 Maharishi Mahesh Yogi, meditasyon öğretisini sistematize ederek ‘Transan-
dantal Meditasyon’ (TM) eğitmenleri yetiştirerek dünyaya yaymıştır. TM, yogada 
kişiye özel verilen ‘mantra’ tekrarıyla yapılır. Yapılan bir çalışmada son 1 yıldır dü-
zenli TM uygulayanlarda norepinefrin (NE) ve epinefrin (E) değerlerinde azalma 
olurken dopamin değerlerinde kontrol grubuyla arada bir fark bulunmamıştır. 
Norepinefrinin azalması anksiyetenin de azalmasına neden olur (35,36). Beyin 
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Elektro-Ensefalografi (EEG) ile; beyindeki voltaj değişikliklerini gösteren nöron-
ların elektriksel aktivitesidir. Bu yöntem aynı zamanda meditasyonun beyinde 
oluşan etkilerini de göstermektedir. Alfa dalga boyu; kişinin istirahat halinde 
iken uyanık ve gözleri kapalı pozisyonunda meditatif, gevşek haldeyken ortaya 
çıkar. Beta dalga boyu; aktif konsantrasyonun sağlandığı, farkındalık halinde or-
taya çıkmaktadır. Delta dalgaları ise derin uyku sırasında ortaya çıkmaktadır. Teta 
dalgaları; düşüncelerin olmadığı, ancak bilincin devam ettiği, tekrarlı, odaklan-
ma gerektirmeyen, rutin otonom hareketler sırasında ortaya çıkmaktadır. Gama 
dalgaları ise, bilinçli dikkat sırasında ortaya çıkmaktadır (29,35). Yapılan asana, 
pranayama, meditasyon uygulamalarını içeren yoga pratiğinin beyin dalgaların-
daki aktivasyonla algılama, bellek, ruh hali ve anksiyete üzerine olumlu etkileri 
bulunmaktadır (29).

Bir diğer meditasyon şekli ‘Kundalini Yoga’ belli mantraların nefesle birlikte tek-
rarına dayanmaktadır. 4 yıl boyunca ‘Kundalini’ meditasyonu yapan 5 katılımcı-
nın meditasyon öncesi, sonrası ve belli aralıklarda fonksiyonel magnetik rezonans 
ölçümleri (fMRI) kaydedilmiştir. Çalışma sonrasında meditasyonun, dikkatle ilgili 
nöral yapıyı, fronral korteks ve parietal korteksi etkilediği ve beynin birçok yapısını 
otonomik kontrol dahil olmak üzere aktive ettiği görülmüştür (37). 

Uzun süredir meditasyon yapan 10 kişi üzerinde MRI ve voksel bazlı morfo-
metri ile gri madde yoğunluğu ve hacmi değerlendirilmiş. Günde 2 saat Tibet Zo-
chgen öğretisini uygulayan kişilerde gri madde yoğunluğunda artış bulunurken 
hacim farklılığı bulunmamıştır. Özellikle sol dorsal bölgede, sol superior fron-
tal gyrus (soliter çekirdek, vagusun arka motor çekirdeği) ve önde sağ iç bölgede 
(medulla retiküler çekirdek ve ambigus çekirdek) daha fazla değişiklik görülmüş-
tür. Otonom solunum kontrol merkezlerinin bulunduğu bölgede dorsal medulla-
da gri cevher dikkat çekicidir.

Çalışmada, uzun süreli meditasyon uygulamasının en az bir biçiminin, kont-
rollerle karşılaştırıldığında alt beyin sapı ve sol ön beyindeki yapısal farklılıklar-
la ilişkili olduğunu gösteriyor. Alt beyin sapından tüm beyne doğru çok sayıda 
projeksiyon nedeniyle, bu, birkaç farklı meditasyon uygulamasına ilişkin çalış-
malarda bildirilen bilişsel, duygusal ve immünoreaktif etkinin yanı sıra kardiyo-
respiratuar parasempatik etkilerin ve özelliklerin birçoğunu açıklayabilmektedir 
(38). Bu bulgular meditasyon sırasındaki nöral aktivitenin dinamik olduğunu ve 
uygulama sırasında yavaş yavaş geliştiğini göstermektedir (37,38). 

Asanalarla birlikte meditasyon ve pranayama, bireylerin kronik ağrının reak-
tif yönleriyle baş etmelerine yardımcı olarak anksiyete ve depresyonu etkili bir 
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şekilde azaltığı görülmektedir. Asanalar ve Pranayama, fizyolojik sistemi uyumlu 
hale getiren nöro endokrin sistemde bir “gevşeme tepkisi” başlatır. Bu, metaboliz-
manın azalması, solunum hızının azalması, kan basıncının düşmesi, kas gergin-
liğinin azalması, kalp hızının azalması ve beyinde alfa dalgalarının artmasından 
oluşur (22,24,27-29,34).

Yoganın 8.dalı ‘Samadhi’ meditasyonun ötesinde kişinin bilinç ötesine geçtiği 
haldir. Kişi tam bilinçli, uyanık, huzur halindedir. Derin sessizlik ile ifade edilen 
‘Samadhi’ deneyiminde Ebedi Olan’la birleşmiştir (18). Yoga, ‘Sutra’larda ‘Dhaya-
na’ tüm biçimlerden vazgeçip, sadece anlamı açığa çıkardığında, bu ‘samadhi’ler-
dir şeklinde geçmektedir (19). 

Baş ağrılarında hazırlayıcı ve ilişkili olduğu semptomlara uygun 
genel bir yaklaşım tarzı olarak neler yapılabilinir?
Bu genel yaklaşımdan yola çıkarak bütüncül (holistik) yaklaşım ile oluşan sıkıntı-
ların çözümüne ulaşıla bilinir. 

·	 Ağrının önlenmesi, salıverilmesi yatıştırılması,
·	 Ağrı nöbetlerinin süre ve sıklığının azaltılması (burada kişinin kendi ağrı 

sürecini takip etmesi farkındalıklı olması ağrı tedavisinde şiddet ve sıklığın 
azalmasında etkili olacaktır), 

·	 Sekonder baş ağrılarında altta yatan nedenin bulunması ve ekarte edilmesi,
·	 Çıkış nedenine uygun ilaç verilmesi,
·	 Yiyecek, içecek gibi tetikleyici besinlerin belirlenmesi,
·	 Uyku ve diyet programının düzenlenmesi,
·	 Anksiyete ve depresyon da eşlik ediyorsa tedavisinin yapılması,
Vivekananda Üniversitesinin uyguladığı başağrısında yoga terapi modeli aşa-

ğıdaki uygulamaları içerir.

Başağrısında yoga terapi programı 
· Asana
· Gevşeme Teknikleri Düzenli, Hızlı ve Derin Gevşeme Teknikleri,
· Savasana
· Meditasyon
· Pranayama
· Kriyaları içermektedir.
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Isınma ve nefes egzersizleri
· Eklem hareketleri (El, bilek, dirsek, omuz, boyun)
· Pada Sanchalasana (Ayakta bacağı öne yana arkaya sallama)
· Hands Stretch Breathing (Eller kalp hizasında kenetli başlayıp karşıya alına 

ve baş üstüne doğru nefesle uzanıp bırakma)
· Tiger Nefesi (Kedi deve pozunda nefes alışverişi)
· Sasankasana Nefesi (Eller kenetli öne eğil-kalkma)
· Twisting (each side). Bedene gövdeden itibaren rotasyon yaptırma kapsa-

maktadır.

Hızlı gevşeme tekniği; savasana pozunda dikkat burun ucu ve nefeste. Daha 
sonra dikkat abdominal kaslara yönelir. Nefesle birlikte olumlu duygular içeri, 
nefes vermeyle birlikte olumsuz duyguların dışarı atıldığı imajine edilir. Beden 
ağırlığı tamamen bırakılarak gevşeme yapılır. Sağa dönüp sol elden destek alarak 
yavaşça oturmaya gelinir. 

Derin gevşeme tekniği; ayak parmaklarından başlayarak bütün beden gevşe-
tilir. Karın bölgesine odaklanıldığında A sesi, göğüste U sesi, boğazda M sesi ile 
farkındalık artırılır. Tüm beden hissesdilerek AUM sesi ile beden titreşimlerine 
odaklanılır. Sağa dönüp sol elden destek alarak yavaşça oturmaya gelinir.

Asana uygulamaları olarak Suryanamaskar serisi (Şekil 2); Ardhakati Chak-
rasana, Pada Hastasana, Trikonasana, Bhujangasana, Salabhasana, Ardha Mats-
yendrasana, Ustrasana yapılıp yoga derslerinin bitişi tam teslimiyet pozu Savasa-
na ile bitirilir.

Şekil 2. Suryanamaskar Serisi 
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Pranayama- nefes teknikleri
· Kapalabhati: Arınma nefesi; abdominal bölgede vermeye odaklı nefes uy-

gulaması,
· 4 Aşamalı bölgesel solunum; abdominal, torakal, klavikular nefes ve sıra-

sıyla hepsinin yapılması (Yogik nefes uygulamalarını içermektedir), 
· Chandra anuloma pranayama; sol burun kanalından nefes alıp verme,
· Nadi Shodana; dönüşümlü sağ –sol burun nefesi (Şekil 3),
· Sitkari, Sitali ve Sadanta; soğutucu nefes olarak ağızdan alınıp burundan 

verilen nefesler.

Şekil 3. Nadi Shodana Pranayama

Meditasyon
‘Nadanusandana’ tekniğinde ‘AUM’ Kara (ses) ve ‘OM’ meditasyonu. ‘A U M’ ses-
lerinin bedene farklı bölgelerden odaklanarak seslendirilmesi kullanılır. Bu sesle-
rin bedende vibrasyonlar yaratması ve odağın içe yönelmesidir.

Döngüsel Meditasyon; hareketli meditasyon tekniğidir.
Kriyalar, arınma temizlik anlamına gelir. 
‘Hatha’ yogada kullanılan 6 arınma tekniği;
1. Jala Neti: Ilık tuzlu su ile burun temizliği (Sinüs tıkanıklığına bağlı başağ-

rısı problemlerinde kullanılır (Şekil 4),
2. Sutra Neti: İp ile burun boğaz temizliği,
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Şekil 4. Jala Neti 

3. Vamana Dhouti: Ilık tuzlu su içip kusma,
4. Laghu Sankhaprakshalana (Basti): Barsak temizliği,
5. Kapalabathi nefesi,
6. Trataka: Göz temizliği, odaklanma ve konsantrasyonun gelişmesi ile zih-

nin sakinleşmesi hedeflenir (39,40).

Bu uygulamalar uzman eşliğinde yapılmalıdır.
Asana ve gevşeme tekniklerinin biraz daha yoğun kullanıldığı bir çalışmada; 

migren/ başağrısı olan katılımcılara 90 gün boyunca yoga terapi ve ayurveda uy-
gulanmıştır. Ayrıca kontrol grubu oluşturulmuştur. Öncesinde arınma yöntemleri 
kullanıldıktan sonra bireyler ayurvedik beden tiplerine göre ayrılmıştır. Gruba 
semptomatik olarak Non Sterodial Antienflamatuar (NSAİD) tür ilaçlar veril-
miştir. Bu çalışmayla sonuç ölçütleri arasında semptom kontrol listesi, kapsamlı 
başağrısı ile ilgili ‘Yaşam Kalitesi Anketi ve Görsel Analog Ölçeği’ yer almıştır. 
Uygulama sonrasında ayurveda ve yoga uygulamaları yapılan grupta migren 
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semptomlarında önemli ölçüde azalma görülmüştür. Ağrı yoğunluğunda azalma, 
başağrısına bağlı yaşam kalitesinde iyileşme olduğu ifade edilmiştir (41). 

Stres, özellikle gerilim tip baş ağrılarında tetikleyici rol oynamaktadır. Yoga 
serilerinin bitiminde derin gevşeme teknikleri, meditasyon veya savasana pozu 
kullanılır. Savasana; kişi normal nefes alıp verirken gözleri kapalı olarak sırtüstü 
yatar (Şekil 5). Belirlenen sayıdan geriye doğru sayma ve özel nefes alma tekniği 
öğretilerek yapılan 20 dakikalık bir süreçte derin gevşeme elde edilmiştir (42). 

Ayrıca dış uyaranlara karşı içselleştirmeyi artırmak için Iyengar terapide elas-
tik olmayan bandajla alın, göz ve kulak kapatılır.

Bir diğer yöntem ‘Sanmukhi Mudra’, ellerle göz, kulak, ağız çevresinin kapatıl-
ması ve sessizleşmenin sağlanmasıdır (43). Brahmari nefesi ile birlikte uygulana-
rak anksiyeteyi azalttığı bulgulamıştır (44).

SONUÇ
Yoga, bütünüyle bir yaşam olduğu için kısa sürede ilk etkiler fiziksel bedende or-
taya çıkacaktır. Düzenli olarak uygulandığında sinir sistemi ve hormonları etkile-
yerek duygu durum değişikliği de olacaktır. Nefes regülasyonu, uygulama sırasın-
da dikkat ve duruşların korunmasına verilen önem, yoga uygulamalarını fiziksel 
egzersizlerden farklı kılar. 

Beden hareketleri, bedene yönelik çalışmalarda ortaya çıkan hisleri farketmek, 
beden tarama ile gevşeme yöntemini, pranayama tekniklerini kullanmak, bazen de 
ufak dokunuşlar yapmak benim kullandığım yöntemler arasında yer almaktadır. 

Hem fizyoterapist hem de yoga öğrencisi-öğretmeni olarak, yoga asanalarını 
uygularken bedeni hazırlamak gerekiyor. Asanalara beden hemen hazır olmaya-
bilir. Herhangi bir yaralanma olmaması için beden yapısını iyi anlamak ve öğre-
tirken beden farkındalığının üzerinde durmak riskleri minimuma indirmektedir. 

Şekil 5. Savasana 
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Anahtar Öğrenme Noktaları
· Yoga prensipleri, meditasyonun ve nefesin beyin üzerine etkileri, başağrısında yoga tera-

pi, zihin beden terapileri ve yoga, stres

· Biyopsikososyal yaklaşımlı zihin bedenterapileri kökenlerini, kadim bilgiler olan Budist 
meditasyon yaklaşımları, Yoga, Tai-chi gibi uygulamalara dayandığını görmekteyiz.

· Odaklanma ile zihin yönetimi elde edilir

· Asana, pranayama, meditasyon uygulamalarını içeren yoga pratikleri ile beyin dalgaları 
değişmekte ve aktivasyonla algılama, bellek, ruh hali ve anksiyete üzerine olumlu etkileri 
bulunmaktadır.

· Asanalarla birlikte meditasyon ve pranayamanın, bireylerin kronik ağrının reaktif yönleriy-
le baş etmelerine yardımcı olarak anksiyete ve depresyonu etkili bir şekilde azaltığı görül-
mektedir

· Başağrısında beslenme, zihin beden terapi yöntemleri ile yaşam tarzında yapılacak deği-
şiklikler, bütüncül (holistik) yaklaşım tarzı ile oluşan sıkıntıların çözümüne ulaşılabilinir.

· Migren/başağrısında yoga terapi ve ayurveda ile birlikte bütüncül yaklaşım ağrının azaltıl-
masında etkilidir. 

· Nefes regülasyonu, uygulama sırasında dikkat ve duruşların korunmasına verilen önem, 
yoga uygulamalarını fiziksel egzersizlerden farklı kılar. Düzenli olarak uygulandığında sinir 
sistemi ve hormonları etkileyerek duygu durum değişikliği de ortaya çıkar.

· Pranayama teknikleri ile uzaysal becerinin genişlediği, anksiyete, bellek, ruh durumuna iyi 
geldiği görülmüştür.

Ayrıca yoga terapi alanı, temel seviye üzerine inşa edilecek bir programdır. Hin-
distan topraklarında doğan bu kültür tedavilerin bir parçasını oluşturmakta ve 
reçete edilmektedir. 

Çalışmalarımda gözlemlediğim, grup aktivitelerinin sürekliliği sağladığı ve 
yogayı asana, pranayama ve meditasyonla bütün olarak uygulamak gerektiğidir. 
Bu nedenle kısa sürede etkileri ile birlikte uzun vadede etkileri de gözlemlen-
melidir. Yogada asıl amaç esnemek, güçlenmek, kısa süreli rahatlamak değildir. 
Felsefesi ile birlikte bu yolu anlamak, yama ve niyamaları yaşama geçirmek, zihin 
kontrolü ile yaşama daha farklı bakabilmek esas olandır. Yoga başlı başına insan-
lığa verilen bir yaşam kılavuzudur. Neokorteksin gelişmesi, alt bilinç üzerinden 
yaşamı algılamak yerine üst bilinci aktive etmek tekamülümüz için önemlidir. Ne 
amaçla olursa olsun yogayı anlamak, yaşamak ve bir dalından uygulamaya başla-
mak hayatımıza mutlaka katkı sağlayacaktır. 
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GIRIŞ
Başağrıları toplumda en yaygın yakınmalardan biridir. Başağrısı, nörolojik sü-
reçlerden ve psikososyal faktörlerden etkilenen karmaşık bir biyopsikososyal de-
neyimdir ve bireyin yaşam kalitesini ve sosyal ilişkilerde bozulmaya neden olan 
önemli bir sağlık sorunudur (1). Çok sık tanımlanan bu yakınmaya yol açan ne-
denler, temel olarak üç ana başlıkta toplanmıştır: (a) primer /birincil baş ağrıla-
rı (örn: migren, gerilim-tipi başağrısı (GTBA) ve küme başağrısı) (b) sekonder/
ikincil baş ağrıları örn: servikojenik başağrısı (SB) (c) nöropatiler, yüz ağrıları ve 
diğer baş ağrıları (2). 

Migren ve GTBA en sık görülen primer baş ağrıları iken, servikojenik başağ-
rısı en sık görülen sekonder başağrısıdır. Migren, GTBA ve SB bireyin yaşam ka-
litesini, iş faaliyetlerini ve aile hayatını olumsuz yönde etkileyen,toplum üzerinde 
doğrudan veya dolaylı ekonomik yük oluşturan yaygın başağrısı türleridir (3). 
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Başağrısı ve özellikle migren, psikolojik, sosyal ve biyolojik yönlerin yakın-
dan bağlantılı olduğu karmaşık hastalıklardır. Ayrıca, son 15 yılda, ilaç aşırı kul-
lanımı ile kronik migrenin açık bir şekilde biyodavranışsal bir bozukluk olduğu 
anlaşılmıştır. Bu klinik durum sadece reseptör fizyolojisinin anormalliğine bağlı 
ağrılı bir durum değildir; aynı zamanda duygu ve ağrının birbirine karıştığı bir 
durum olarak da tanımlanır (4). Bu nedenle bireysel yaşamın sosyal ve duygusal 
her yönünü dikkate alan biyopsikososyal bir yaklaşım içinde başağrısı yönetimi 
için multidisipliner bir tedavi stratejisine ihtiyaç vardır. Yalnızca geleneksel far-
makolojik tedavileri değil, aynı zamanda: hasta eğitimi ve desteği, yaşam tarzı de-
ğişikliği (diyet, fiziksel aktivite, yaşam tarzı alışkanlıkları, stresli koşullar, vb.) ve 
tamamlayıcı önlemleri de içermelidir (5,6).

Başağrısı ile stres ilişkisi
Hem migren hem de GTBA ile ilgili karmaşık biyolojik, psikolojik ve sosyal kökenli 
mekanizmalar vardır. Gerilim ve migren tipi baş ağrıları iş veya ailevi stres, kaygı, 
depresyon ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanabilir (7). Emosyonel 
stres, statik postür-boynun sürekli aynı pozisyonda durması, rutin fiziksel aktivite-
ler, travma baş ağrılarının tetiklenmesinde önemli rol oynamaktadırlar (8). Stres/
gerilim, migren ve GTBA gibi primer kronik baş ağrılarının en sık bildirilen tetikle-
yicisidir (9). Kronik başağrılı hastalar; stresli olaylara daha fazla maruz kalabilirler, 
olayları daha stresli algılayabilirler, stresin artmış fizyolojik cevabı, aşırı ağrı hissi 
ve/veya düşük ağrı eşiğine sahip olabilirler (1). Stres, ağrıda önemli bir rol oynar. 
Stres ve başağrısının yakından ilişkili olmasının birçok yolu vardır. Stres, (a) ba-
şağrısı bozukluğunun başlamasına katkıda bulunan predispozan bir faktör olabilir, 
(b) başağrısı bozukluğunun kronik bir duruma ilerlemesini hızlandırabilir, (c) bi-
reysel başağrısı ataklarını arttırabilir ve şiddetlendirebilir (10). Stresin ağrı algısını 
doğrudan etkileyerek; zamanla nosiseptörlerin aktivasyonunu ve duyarlılığını daha 
da hassaslaştırarak, başağrısına bağlı engelliliği ve yaşam kalitesini kötüleştirerek 
başağrısını etkilediği düşünülmektedir. Tersine, sık başağrısı deneyiminin kendisi 
de bir stres kaynağı olabilir ve bu da hem hastalarda hem de hasta yakınlarında ank-
siyeteye neden olabilen fonksiyonel bozulmaya yol açabilir (11). Ayrıca, başağrısı 
olan bireylerin yaşam taleplerini tehdit edici olarak algılaması ve ağrıdan korkması, 
stres tepkisini şiddetlendirebilir ve sorunlu davranışları (örn: uyku düzenleri, kafein 
kullanımı, ilaç kullanımı ve ödüllendirici sosyal aktivitelerden kaçınma) olumsuz 
davranışlara yol açabilir (10). Stres yaratan bir uyarana maruz kalındığında anksiye-
te tepkileri ortaya çıkar. Bu tepkiler ise strese yol açarak yeniden anksiyete yaratır ve 
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böylece anksiyete/stres döngüsü oluşabilir (12). Depresyon ve anksiyete gibi duygu 
durum bozuklukları ile başağrısı sıklığı, şiddeti ve süresinin deneyimi arasındaki 
çift yönlü ilişki negatif geribildirim döngüsünü düşündürür (11,13).

Ağrı algısı
En yaygın başağrısı tipleri, gerilim tipi ve migren başağrıları, genellikle merkezi 
veya periferal nöral nosiseptif substratların hiperaktivitesini, merkezi ağrı düzen-
leyici sistemlerin işlev bozukluğunu ve periferal enflamatuar veya kas kasılma 
mekanizmalarının ileri beslemeli aktivasyonunu içerir. Kas ağrısı, beynin ağrı dü-
zenleyici mekanizmalarının bozulmasına yol açabilir, böylece normalde zararsız 
uyaranların ağrılı olarak algılanması ile ikincil kas ağrısı devam eder, anksiye-
te ve depresyon riski vardır (14). Stresli durumlarda yaşanan olumsuz duygular, 
aynı zamanda bedenin nahoş uyaranlara karşı kendini savunabilmesi için gerekli 
karmaşık sinirsel döngüyü de harekete geçirerek, başağrısının başlangıcı ve şid-
detlenmesi için zemin hazırlamaktadır (12). Ağrı, bedensel bir tehdidin habercisi 
olarak başlasa da, kronikleştikçe algısal boyut azalıp affektif ve bilişsel yönler güç-
lenir; buna bağlı eşlik eden ruhsal bozukluklar gelişebilir, yaşam kalitesi düşer; 
kişiler kronikleşen ağrıda yeni uyumlar ve yeni yaşam tarzları geliştirir (15). Ağrı 
algısı, ağrı sinyallerini kaydeden ve değiştiren birçok beyin merkezini içerir. Bun-
lar, dikkat, inançlar, koşullanma, duygu durum, stres ve biliş ile ilgili bölgeleri 
kapsar. Ağrının algılanması, şiddeti ve kronikleşmesinde, ruhsal, sosyal ve kül-
türel özellikler önemli rol oynar. Kronik başağrısı, fizyolojik nosisepsiyonun akut 
uyarı fonksiyonundan yoksundur ve merkezi sinir sistemi ve ağrı reseptörlerinde 
farmakolojik, psikolojik veya anatomik kalıcı değişikliklere neden olur (1). Tek-
rarlayan, ısrarlı veya kronik ağrı ile başa çıkmak için etkili stratejiler, akut ağrıyı 
yönetmek için kullanılanlardan çok farklıdır (16). Kronik ağrıya yönelik çeşitli 
zihin-beden yaklaşımları, ağrı deneyimi düzeylerinin bir veya daha fazlasında 
çalışmak olarak anlaşılabilir. Daha da önemlisi, genellikle benzer mekanizmalar 
aracılığıyla çalışırlar ve sinerjik etkilere sahiptirler (17). Bu nedenle, farmakolojik 
olmayan terapiler, başağrısı olan birçok insan için yararlı bir stratejidir.

Davranışsal tedavi ve zihin-beden terapisi uygulamaları 
Zihin-beden terapisi uygulamaları zihin, beden ve davranışın birbirine bağlı ol-
duğu bütüncül ilkeye dayanır. Başağrısı için davranışsal ve zihin/beden terapi-
lerinin olası etki mekanizmaları, spesifik olarak (a) bireyin başlangıçtaki beyin 
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uyarılabilirlik düzeyini düşürerek, (b) bireyin başağrısı eşiğini yükselterek etki et-
meleridir (18). Son yıllarda randomize kontrollü çalışmaların meta-analizleri, tek 
başına veya kombinasyon halinde davranışsal tedaviler/zihin-beden terapilerinin 
kullanımının migren, gerilim ve karma tip baş ağrılarının semptomlarını önemli 
ölçüde azalttığını göstermektedir (5,7,19). Bireyin yaşamındaki (örn: stres, sem-
patik uyarılma, kötü niyetli düşünce süreçleri) davranış paternleri veya değiştiri-
lebilir faktörleri yönetmek için özel davranış ve becerileri öğretmeye odaklanırlar 
(20). Genellikle güvenilir, ucuz, önemli yan etkileri olmayan ve kabul edilebilir 
tedavilerdir. Gerilim tipi ve migren baş ağrılarının tedavisinde en yaygın davra-
nışsal tedaviler ve zihin-bedenterapisi uygulamaları Tablo 1’de listelenmiştir.

Çok merkezli çalışmalar (gevşeme eğitimi, biyo-geribildirim ve bilişsel dav-
ranışsal programları kapsayan) davranışsal ve fiziksel tedavilerin baş ağrılarında 
%30-60 azalmaya yol açtığını göstermiştir (6). Gevşeme eğitimi, biyo-geribildi-
rim, bilişsel davranışçı terapi ve farkındalık (mindfulness) terapileri dahil olmak 
üzere çeşitli farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarının etkinliği Amerika Bir-
leşik Devletleri Başağrısı Konsorsiyumu gibi çeşitli inceleme grupları tarafından 
onaylanmıştır ve Derece A kanıtı ile tanımlanmıştır (13). Feldenkrais ve Alexan-
der Tekniği, Beden Odaklı Terapi, Bilinçli Farkındalık gibi yaklaşımların bütün-
leyici bir yönü olarak internal algısal farkındalığı öğretmeye ve geliştirmeye açık 
aktif bir odaklanma vardır (24). Biyo-davranışsal teknikler, stresin fizyolojik, bi-
lişsel ve duygusal bileşenlerini yönetmeye odaklanır. Bu teknikler: (a) davranış-
sal başağrısı tetikleyicilerinin tanımlanması ve değiştirilmesi (b) akut başağrısını 
durdurmak yerine başağrısı ataklarını önlemeyi amaçlayan fizyolojik öz-düzen-
leme becerisinin edinilmesi ve kullanılmasını kolaylaştırır (25,26). Davranışsal 

TABLO 1. Davranışsal Terapiler ve Zihin-Beden Terapisi Uygulamaları 

Davranışsal tedaviler (7,13,21) Zihin-beden terapisi uygulamaları (22,23)
· Gevşeme eğitimi (İlerleyici Kas 

Gevşeme-İKG, Otojenik eğitim, 
Diyafragmatik nefes egzersizleri)

· Biyo-geribildirim, 
· Rehberli hayalde canlandırma
· Bilişsel Davranışçı Terapiler-BDT 
· Mindfulness-Bilinçli Farkındalık
· Hipnoz
· Psiko-eğitimsel uygulamalar (Stres 

yönetimi eğitimi, Yaşam tarzı 
değişiklikleri)

· Beden Farkındalık Terapisi
· Meditasyon /Farkındalığa dayalı terapiler
· Beden odaklı psikoterapi
· Nefes terapisi
· Tai-chi, Qigong, Yoga
· Hareket Terapileri (Trager, Psiko-fiziksel 

entegrasyon, Feldenkrais, Aleksander 
Tekniği, Pilates, Rolfing yapısal 
entegrasyon, Dans terapisi)

· Masaj terapisi
· Kayropraktik ve osteopatik manipulatif 

tedavi vd.
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tedaviler ve zihin-beden terapisi uygulamalarının birçoğu çok bileşenli müdaha-
lelerdir ve bu nedenle başağrısında terapötik etkilerden birden fazla mekanizma 
sorumludur. Bu mekanizmalar arasında; nöral ağrı işlemesinin değişmesi, stresin 
azalması, başa çıkma becerilerinin gelişmesi, öz-yeterliliğin artması, ağrı katast-
rofisinin azalması, duygu durumunun düzenlenmesi yer alabilir (18). 

Davranışsal ve zihin-beden terapisi uygulamaları fiziksel ve psikolojik sağ-
lığı iyileştirdiği düşünülen stratejileri içerir ve hastaların tedavilerinde aktif rol 
almalarını sağlamayı amaçlar (27). Genel olarak, pasif veya kaçınan başa çıkma 
stratejilerinin kullanımı (örn: aşırı aktivite kısıtlaması, aşırı ilaç kullanımı veya 
sosyal geri çekilme) artan başağrısı şiddeti ve daha fazla engellilik ile ilişkilidir. 
Bu tür stratejiler, izolasyon ve gelir kaybı gibi yeni stres etkenleri yaratarak ve ruh 
halini kötüleştirerek stres etkisini artırabilir. Bazı hastalar ayrıca başağrısını aşırı 
derecede olacağını tahmin ederek veya odaklanarak ve ciddi sonuçlar bekleyerek 
(felaketleştirme olarak adlandırılır) ağrıyla baş ederler. Felaketleştirme, ağrı hissi-
ni ve engelliliği arttırabilir. Buna karşılık, gevşeme becerilerini kullanma, problem 
çözme ve destek arama gibi aktif ve çözüm odaklı başa çıkma stratejileri daha az 
duygusal sıkıntı ve daha az engellilik ile ilişkilidir (13).

Başağrısı tedavisine yönelik davranışsal müdahaleler aşağıdaki özelliklerden 
bir veya daha fazlasına sahip olan kişiler için uygun olabilir (21,26):

a. Farmakolojik olmayan müdahalelerde hasta tercihi
b. Farmakolojik tedavilere zayıf tolerans
c. Farmakolojik tedaviler için tıbbi kontrendikasyonlar 
d. Farmakolojik tedaviye yetersiz yanıt veya hiç yanıt vermeme 
e. Hamilelik, planlanmış hamilelik veya emzirme
f. Başağrısı problemlerini şiddetlendirebilecek (veya diğer farmakoterapilere 

yanıtın azalmasına yol açabilecek) analjezik veya akut ilaçların uzun süreli, 
sık veya aşırı kullanımı öyküsü

g. Yaşam stresi, yetersiz başa çıkma becerileri veya başağrısı sorunlarını veya 
engelliliği artıran eşlik eden bir psikolojik bozukluk 

Gevşeme eğitimi
Gevşeme eğitimleri en belirgin davranışsal başağrısı tedavilerinden biridir. Gev-
şeme becerilerinin, bireylerin başağrısının çevresel veya kişilerarası tetikleyicile-
rini tanımlamalarını ve başağrısıyla ilgili kendi fizyolojik tepkilerini (sempatik 
arousal yanıtı) azaltarak, akut başağrısı semptomlarını azalttığı ve akut başağrısı 
başlangıcını durdurduğu varsayılmaktadır. Gevşeme eğitimi, nefes egzersizleri ve 
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meditasyon gibi çeşitli duygusal, bilişsel ve davranışsal teknikleri içerir. Üç tip 
gevşeme eğitimi kullanılmaktadır: (a) İlerleyici Kas Gevşeme (Progressive Muscle 
Relaxation-PMR)- Tüm bedende temel kas gruplarını alternatif olarak kasma ve 
gevşetme (b) Otojenik Eğitim (Autogenic Training –AT)- derin gevşeme duru-
munu sağlamada sıcaklık ve ağırlık için kendi kendine talimatların kullanılması 
ve (c) meditasyon veya pasif gevşeme- zihinsel sakinliği ve gevşemeyi teşvik et-
mek için sessizce tekrarlanan bir kelime veya sesin kullanılmasıdır (28). Gevşeme 
teknikleri arasında en popüler ve yaygın kullanılanlar ilerleyici kas gevşeme ve 
otojenik eğitimdir (5). Genel olarak, gevşeme eğitimi aşağıdaki bileşenleri içe-
rir: tanımlayıcı eğitim (gergin ve gevşemiş büyük kas gruplarının belirlenmesine 
odaklanma); gevşeme farkındalığı (bazı kas grupları gerilirken diğer kas grupla-
rının gevşemesi); komutlu gevşeme (nefes almayı sakinlik, huzur veya rahatlama 
gibi rahatlatıcı bir kelimeyle eşleştirme); baş, boyun veya omuzdaki sınırlı sayıda 
kaslara odaklanan ve gün boyunca düzenli olarak uygulanan mini gevşeme; ve baş 
ağrıları ve stres duyguları ortaya çıkma eğiliminde olduğunda günlük yaşamda 
tekniklerin uygulanması (29). Eğitim tamamlandıktan sonra, genelleştirilmiş bir 
gevşeme cevabı hemen başlatılabilir ve hemen hemen her bağlamda gerçekleştiri-
lebilir. Gevşeme eğitiminin kullanım amaçları, beden farkındalığının geliştirilme-
si, genel uyarılma seviyesinin azaltılması, ağrıyı tetikleyebilecek veya güçlendire-
bilecek belirli gergin kasları gevşetme yeteneğinin eğitimi, ve başağrısına katkıda 
bulunan genel stres cevabının hafifletilmesi ve önlenmesidir (5,30).

Bu özel teknikler çalışmadan çalışmaya değişirken, gevşeme eğitimi başağrısı 
tedavisinde değerli bir araç olarak gösterilmiştir. Nefese odaklanmanın, ilerleyici 
kas gevşemesinin (31,32) ve otojenik eğitimin (33,34), tek başına ya da biyoge-
ribildirim (35) ve postural egzersizlerle (36) kombine uygulamalarının migren 
veya gerilim tipi başağrısını, stres düzeyini (37) ve başağrısı ile ilişkili engelliliği 
azaltmada etkili olduğu belirtilmiştir. İşyerinde gevşeme egzersizi ve postural eg-
zersiz uygulanmasının, çalışan bir toplulukta baş-boyun ve omuz ağrısı ile birlikte 
perikraniyal ve servikal kas hassasiyetini azaltmada uzun vadeli etkisi olduğu ka-
nıtlanmıştır (38).

Temel beden farkındalık terapisi –TBFT  
(Basic body awareness therapy- BBAT)
Beden farkındalığı kavramı, “beden bilincini, beden yönetimini ve derinleştiril-
miş beden deneyimini temsil eden, bedenin deneyimi ve kullanımı için genel bir 
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kavramdır” (39). Beden Farkındalık terapileri, bedenin internal subjektif deneyi-
mine odaklanan ortak bir bakış açısını paylaşan bir grup müdahaleleri ifade eder. 
Bu nedenle Beden Farkındalık terapileri, beden fonksiyonu, davranışı, kendi ve 
diğerleri ile etkileşim açısından bedenin nasıl kullanıldığının farkındalığına yö-
nelik bütüncül bir bakış açısı kullanan bir dizi beden odaklı terapötik yaklaşımlar 
olarak tanımlanabilir. Beden odaklı terapiler, odağın bedensel deneyime ve sözel 
olmayan davranışa dayandığı bilinçli ve bilinçsiz varoluş arasındaki sınırlara deği-
nir. Bu müdahale grubu, fiziksel, zihinsel ve duygusal iyi olmayı teşvik eder (23). 
Kuzey Avrupa ülkelerinde psikiyatrik bozuklukları, ağrı ve kas-iskelet sistemi 
problemleri olan hastaların rehabilitasyonunda sıklıkla kullanılan Temel Beden 
Farkındalık Terapisi (TBFT) biyopsikososyal ve varoluşsal bir hareket terapisidir. 
Postürü, dengeyi, doğal nefesi, hareket paterninde gözlenebilen ve deneyimlenen 
kas gerginliğini veya sertliğini normalleştirmeyi amaçlar (40). TBFT hareket ka-
litesine, hareketlerinlerin mekan, zaman ve enerji ile ilgili olarak nasıl gerçekleş-
tirildiği ve deneyimlendiğine odaklanmasıyle bilinir. İnsan varoluşunun fiziksel, 
fizyolojik, psikolojik ve varoluşsal yönlerini dikkate alarak insan hareketlerinde 
bütüncül bir yaklaşımı ifade eder. Hareket kalitesi olgusu, fizyoterapist tarafından 
gözlemlenen hasta tarafından deneyimlenen hareketlerin nasıl yapıldığına dikka-
tin yöneltildiği TBFT’de sıklıkla kullanılmaktadır. TBFT ile bağlantıda hareket-
lerin farklı yönleri ve hareket kalitesi Skjaerven ve arkadaşları tarafından ifade 
edilmiştir (41–43). Hareket kalitesi, çeşitli hareket yönleri veya nitelikleriyle ifade 
edilen, insan hareketinin fiziksel, fizyolojik, psiko-sosyo-kültürel ve varoluşsal 
perspektiflerini kapsayan bir şemsiye terimdir. (Tablo 2). 

TABLO 2. İnsan hareketinin dört boyutu ve hareketlerin temel özellikleri.
(Harekette bütünlük ve bireyin varoluşu) 

Biyomekanik 
olarak hareket 
kalitesi

Fizyolojik olarak 
hareket kalitesi

Psiko-sosyal ve 
kültürel olarak 
hareket kalitesi

Varoluşsal 
olarak hareket 
kalitesi

Mekanla ilişkili Zamanla ilişkili Enerji ile ilişkili Kişi ile ilişkili

Elementler: Beden dizilimi, 
postural stabilite

Nefes ve 
merkezleme

Farkındalık Öz-farkındalık

Özellikler: Hareketin şekli ve 
yolu

Harekette akıcılık, 
elastisite, ritim

Dikkat, niyet, 
duygular

Kişisel özellikler, 
teklik
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Yüzey ile ilişki -grounding, merkez hattında vertikal denge, hareketlerde mer-
kezleşme, gövdeden ve solar pleksus sahasından koordinasyon, nefes, akıcılık ve 
farkındalık BFT’ de eğitilen ‘’beden ego’’sunun önemli yönleri olarak görülür. Di-
ğer beden odaklı veya dikkat (mindfulness) odaklı tedavilerle karşılaştırıldığında, 
zihinsel düzeyde niyet, kendini gözlemleme ve belirli beden fonksiyonlarından 
orijin alan “fiziksel düzeyde benliğin” sistematik bir eğitimi vardır (44). Bütüncül 
bakış açısına dayalı eğitim felsefesi, postural stabilite (denge), doğal nefes ve far-
kındalık gibi temel fonksiyonları içerir. Postural stabilite, doğal nefes ve zihinsel 
farkındalık, hareketlere entegre edildiğinde daha fonksiyonel hareket kalitesi, ‘’iyi 
olma’’ ve sağlığı teşvik eden ana unsurlardır. Günlük yaşam aktivitelerine benze-
yen hareketler yatarken, otururken, ayakta dururken veya yürürken yapılır. Terapi 
programı aynı zamanda ses kullanımını, ilişkisel egzersizleri ve giysiler üzerinden 
yapılan masajı da içerir. Hareketleri yaparken bireyin hem “yaptıklarına” hem de 
“hareketlerde ne deneyimlediğine” dikkati yöneltmesi önemlidir. TBFT uygula-
masında hareketlere odaklaşma fiziksel ve zihinsel yönlerin öz farkındalığını art-
tırır (45).

Ağrı tedavisinde beden farkındalığı: teorik çerçevesi

beden farkındalığı teoride çok boyutlu bir yapı olarak anlaşılabilir (24).
· Beden duyumlarını fark etmek: negatif, pozitif ve nötr olarak görülen bedensel 

duyumları içerir (örn: nefes alma-verme).
· Bu duyumlara emosyonelve dikkat tepkisi şunları içerir: (a) kişinin dikkatinin 

dağılmasıyla duyum algılarını bastırmak, görmezden gelmek veya bunlardan 
kaçınmak; (b) bir şeylerin yanlış olduğundan endişe duymak ve (c) duyumla-
rın yargılayıcı olmayan farkındalığı ile şimdiki an farkındalığı, yani dikkatli bir 
var oluş.

· Dikkati düzenleme kapasitesi, aktif bir düzenleyici süreç olarak kişinin dikkati-
ni kontrol etmenin çeşitli yollarıyla ilgilidir. Bunlar şunları içerir: (a) farkında-
lığı sürdürmek, (b) aktif olarak dikkati bedenin çeşitli bölümlerine yönlendir-
mek, (c) dikkat odağını daraltmak veya genişletmek ve (d) onları değiştirmeye 
çalışmadan duyumlara izin vermek.

· Zihin-beden entegrasyonu, zihin-beden terapilerinin amacı olarak görülür ve 
şunları içerir: (a) emosyonel farkındalık, belirli fiziksel duyumların duygula-
rın duyusal yönü olduğunun farkındalığı; (b) duyguların, duyumların ve dav-
ranışların kendi kendini düzenlemesi ve (c) bedenden ayrılmış bir yabancılaş-
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ma ve kişinin bedeninden kopmuş olma hissinin aksine, zihinsel, duygusal ve 
fiziksel süreçlerin birbirine bağlı olduğu hissini temsil eden, benliğin somut-
laştırılması duygusunu hissetme yeteneği 

· Beden duyumlarına güvenme, duyumların önemi ve bedensel duyumların far-
kındalığının karar verme veya sağlık için ne derece yararlı olduğu hakkındaki 
inançları yansıtır.
Zihin/beden bütünlüğünü sağlayan TBFT yönteminin bireylerin hareket ve 

yaşam kalitelerinde, fiziksel sağlıklarında, psikolojik ve psikiyatrik semptomla-
rında önemli iyileşme sağladığı incelenen çalışmalarla gösterilmiştir.TBFT kronik 
ağrı ve psikiyatrik tanı alan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyonunda olumlu 
etkiler göstermiştir. Fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromunda TBFT uy-
gulamalarının ağrı, hareket kalitesi, yorgunluk, anksiyete, depresyon ve sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi üzerine önemli bir rol oynadığı (46,47); psikolojik semptom-
ları iyileştirmede ve otonom sinir sistemini, özellikle de sempatik sinir sistemini 
modüle etmede etkili olduğu belirtilmiştir (48). Psikiyatrik bakımda TBFT dene-
yimine artan bir ilgi vardır. Hastalar ve fizyoterapistler TBFT’yi artan beden far-
kındalığı, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlar hakkında daha derin bilgi ve artan özgüven 
olarak tanımlamışlardır (44). Ülkemizde TBFT yöntemi uygulanarak yapılan üç 
çalışmada bu yöntemin, migren ve gerilim-tipi başağrısı olan hastalarda ağrı ve 
yorgunluk seviyesini azalttığı, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı (49); GTBA 
olan hastalara aktif egzersiz programları ile birlikte uygulanmasının ağrı sıklığı-
nı, şiddetini, ağrı süresini, ağrıya bağlı ilaç kullanımını ve ağrıya bağlı engelliliği 
azaltmada, yaşam kalitesini arttırmada etkili olduğu (50); kronik başağrısı olan 
hastalarda ağrıyı azaltmak ve beden imajını arttırmak için güvenle kullanılabi-
lecek bir terapi yöntemi olduğu gösterilmiştir (51). Nitel bir analiz çalışmasında, 
en az 6 ay ağrısı olan 25-61 yaş aralığındaki 6 kadın hastaya en az 6 ay gözetimli 
TBFT uygulanmış, sonuçlar yarı yapılandırılmış görüşme uygulanarak değerlen-
dirilmiştir. Çalışmaya katılan kronik ağrılı hastalar, ağrılarını görmezden gelmeye 
çalışmak yerine onunla yüzleşmek zorunda kaldıkları için tedavinin ağrılarını gi-
dermelerine yardımcı olduğunu deneyimlemişlerdir. Ağrı üzerindeki kontrolün 
artması, ve kişinin kendisine, bedenine ve ağrıya karşı tutumunda değişen bir iliş-
kinin gelişmesiyle ağrı şiddeti deneyiminin azaldığı görülmüştür (52). 

Birçok çalışmadan elde edilen kanıtlara rağmen, zihin-beden terapileri muhte-
melen eğitim eksikliği, yetersiz zaman veya bu terapileri destekleyen kanıt temeli 
hakkında farkındalık eksikliği nedeniyle başağrısı tedavisinde ülkemizde yeterin-
ce kullanılmayan bir tedavi yöntemidir.
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SONUÇ
Başağrısı ve duygudurum bozuklukları önemli oranlarda birlikte ortaya çıkar. 
Kronik başağrısına eşlik eden duygudurum bozukluklarının tedavisinde davra-
nışçı tedaviler/ zihin-beden terapisi uygulamaları ve farmakolojik terapiler hem 
bireysel hem de kombine olarak oldukça etkilidir. Giderek artan sayıda kanıt, bu 
yaklaşımların etkinliğini ve birçok kişiye fayda sağlama yeteneğini desteklemek-
tedir. Bu tekniklerin hedefi, ağrıdan dikkati dağıtma, beden farkındalığının ve 
stres yönetiminin geliştirilmesi, duyusal uyaranlardan korunma ve başağrısının 
tekrar etmesinin önlenmesidir. 

Başağrısı tedavisinde etkinliği kanıtlanmış iki biyopsikososyal yaklaşım, gev-
şeme eğitimi ve TBFT’dir. En sık kullanılan ve en iyi çalışılan yöntem, iyi bir uyum 
sağlayan ilerleyici kas gevşemesidir, çünkü öğrenmesi kolaydır ve hastalar tarafın-
dan evde uygulanabilir. TBFT uygulaması için terapistin bu yöntemi derinlemesi-
ne öğrenmiş olması ve grup terapisi için yer ve zaman gereklidir. Başağrısı tedavisi 
için farmakolojik tedavilere ek olarak hastaya başağrısı yönetiminin öğretildiği 
biyopsikososyal yaklaşımlara da yer verilmelidir. Böylece başarılı bir tedavi için 
hastanın bu sürece aktif olarak katılımı sağlanmış olacaktır.
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GIRIŞ
Vestibüler migren (VM) toplumda sık karşılaşılan bir problemdir. Her yaşta görü-
lebilmekle birlikte orta yaşlardan itibaren özellikle kadınları etkileyen bir hastalık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde VM’nin genel özellikleri tartışılmış, fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon perspektifinden değerlendirme ve tedavi yaklaşımları 
hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Vestibüler migren 
Yaygın bir nörolojik bozukluk olan migren, genel popülasyonun yaklaşık %15’ini 
etkiler (1). Baş dönmesi de yaygın bir semptomdur ve sağlık kuruluşlarına yapılan 
başvuruların %15’ini oluşturur. Migren ve baş dönmesi prevalanslarının benzerli-
ği yanında yapılan birkaç çalışma, baş dönmesi ile migren arasında yakın bir iliş-
ki olduğunu göstermiştir. Gerilim tipi başağrısı gibi diğer başağrısı alt tiplerinin 
görüldüğü hastalara kıyasla migreni olan hastalarda baş dönmesi daha yaygındır. 
Bu da migren ile baş dönmesi arasında patolojik bir bağlantı olduğunu düşündür-
mektedir. Bazı migren hastalarında baş dönmesi veya vertigo, başağrısından daha 
belirgindir. Vestibüler semptomlar ve migren arasındaki ilişki, diğer vestibüler 
bozuklukların ölçütlerini karşılamayan ve tekrarlayan baş dönmesi olan hastalar-
da, daha yüksek migren insidansı ile görülmektedir (2). Baş dönmesi ile migren 
arasındaki ilişki ilk olarak MÖ 131’de Kapadokya’lı antik Yunan hekim Aretaeus 
tarafından tanımlanmıştır.1873’te Edward Liveing, bazı hastalarında migren ve 
baş dönmesi arasında bir ilişki gözlemlemiştir. Son 30 yıl vestibüler migrenle ilgili 
çalışmaların ve son 25 yılda da vertigo-migren arasındaki ilişkiyi ele alan makale 
sayısının giderek arttığı görülmektedir. Migrenle vertigo ilişkisini belirtmek için 
literatürde farklı terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Vertigo, migrene bağlı baş 
dönmesi, migrene bağlı vestibülopati, migrenöz vertigo, benign tekrarlayan ver-
tigo bunlardan bazılarıdır. Son dönemde vestibüler migren (VM) terimi kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu terimin ilk kullanımı 1917 yılında Boenheim tarafından 
kullanılmış olmakla birlikte daha sonra Dieterich ve Brandt’ın 1999 yılında tekrar 
kullanımı ile yaygınlaşmıştır (3-5). VM tanısı için gereken uluslararası ölçütlerin 
belirlenmesi ise 2004 yılında gerçekleşmiştir. 

Epidemiyoloji ve demografik faktörler
Vestibüler migren hem çocuklarda hem de yetişkinlerde spontan vertigonun yay-
gın bir nedenidir. Toplumlarda görülme sıklığı değişmekle birlikte baş dönmesi 



241B Ö L Ü M       Vestibüler Migren  ve Fizyoterapi

ve başağrısı kliniklerine başvuran hastalara konulan tanıların %4-10’u vestibüler 
migren olduğu rapor edilmiştir (6). İlk atak sonrası tanı almak yaklaşık 8,4 yıl 
gecikir. VM, % 0,89’luk bir yıllık prevalansa sahiptir. 40-54 yaş arası kadınlarda 
bir yıllık vestibüler migren prevalansı % 5 olarak bildirilmiştir. Kadınlarda erkek-
lere göre beş kat daha fazla görülür. Vestibüler migren semptomları için bildirilen 
başlangıç yaşı 8 ila 50 yaş arasındadır, en sık 35-45 yaşlarında görülür (2). Bunun-
la birlikte çok daha geç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Genellikle başağrısı, 
ilk ortaya çıkan semptomdur. Bir çalışmada, başağrısının başlangıcı ile vestibüler 
semptomlar arasındaki ortalama sürenin yaklaşık sekiz yıl olduğu bildirilmiştir 
(7). Kadınlarda vestibüler semptomlar menopoz döneminde daha belirgin hale 
gelebilir. Bu dönemdeki kadınlarda, tipik migren ataklarının yerini bazen izole 
baş dönmesi, vertigo veya geçici dengesizlik hissi atakları alır (3, 4).

Patofizyoloji
Vestibüler migren semptomlarını açıklamak için çeşitli mekanizmalar öne sürül-
müştür. Migren hastalarında başağrısının birincil mekanizmasının trigeminovas-
küler sistem (TVS) içindeki değişmiş nöral aktivite olduğu düşünülür. Substans 
P maddesi ve kalsitonin geni ile ilişkili peptit gibi TVS nöropeptitleri, vazodi-
latasyona ve nörojenik inflamasyona neden olarak zonklayıcı başağrısına veya 
sıklıkla allodini olarak ortaya çıkan santral sensitizasyona yol açabilir. Bu nörot-
ransmitterlerin bazıları ayrıca vestibüler sistemle ilişkilidir ve vestibüler migren 
patofizyolojisinde rol oynayabilir (8). Trigeminal çekirdek kontralateral talamusla 
ilişkilidir ve bu da temporal, parietal, insular ve singulat bölgelere yansıma yapar. 
Periaquaduktal gri cevher ve hipotalamik alanlar gibi nosiseptif beyin sapı mer-
kezleri de TVS ve vestibüler çekirdeklerle bağlantılıdır. Bu karşılıklı bağlantılar 
hem TVS hem de vestibüler sistem içindeki nöral aktiviteyi modüle edebilir (9). 
Vestibüler migrenin patogenezinde rol oynayan bazı olası mekanizmalar vardır. 
Bu mekanizmalar, talamokortikal ağ, nosiseptif beyin sapı merkezleri, trigemi-
no-vasküler sistem ve vestibüler sistemin iç içe ve etkileşim halinde olmalarıyla 
açıklanmaktadır. Anormal duyusal modülasyon veya talamo-kortikal ağ içindeki 
entegrasyon, baş dönmesine ve uzaysal oryantasyon bozukluğuyla sonuçlanabilir. 
Trigemino-vasküler sistem ve nosiseptif beyin sapı merkezlerindeki hiperaktivite, 
başağrısına neden olabilir. Vestibüler sistemdeki değişmiş aktivite, migren özel-
likleriyle ilişkili geçici vestibülo-oküler disfonksiyona veya vestibüler aşırı duyar-
lılığa yol açabilir (10). 
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Vestibüler migrende semptomlar
Çoğu hasta için VM epizodik bir bozukluktur, ancak migren ataklarının süresi 
çok değişkendir. Atak sırasındaki vertigo 5 dakika ile 50 saat arasında olmak üze-
re son derece geniş ve değişken bir zaman bölümünde ortaya çıkabilmektedir (5, 
11). Genellikle tipik migrenden birkaç yıl sonra başlar. Ancak bazı hastalarda VM 
başlangıcından birkaç yıl önce, başağrısının ortaya çıkmadığı bir dönem olabilir 
(12). VM’li hastalarda, migren ataklarının yaklaşık % 25-33’üne vertigo eşlik et-
memektedir. VM atağı sırasında en sık görülen migren semptomu ise başağrısı-
dır. VM ataklarının sadece % 3’ü şiddetli ağrı ile karakterize edilirken, hastaların 
% 20’si şiddetli vestibüler semptomlar bildirmektedir. Hastaların yaklaşık dörtte 
birinde bir VM atağında başağrısı her zaman mevcutken, hastaların küçük bir 
kısmında VM atağı sırasında başağrısının olmadığı bildirilmiştir (5, 11). Bunun-
la birlikte vestibüler semptomlar ile başağrısı arasındaki zamansal ilişki, hastalar 
arasında oldukça değişkendir. Hastalarda, kendiliğinden gelişen vertigo, baş ha-
reketi ile oluşan baş dönmesi, pozisyonel vertigo veya yürüme dengesizliği gibi 
semptomlar ile baş ağrıları aynı zamanda görülebilir (13). 

Vestibüler migreni olan hastalarda görülebilecek diğer semptomlar ise görsel 
hareket hassasiyeti ve işitme kaybı ile fotofobi veya fonofobi gibi migren semp-
tomlarıdır. Bir vaka serisinde, vestibüler migren hastalarının %60’ı fonofobi, %70’i 
fotofobi ve %36’sı migren aurası bildirirken, başka bir çalışmada hastalarının 
%87’sinde fotofobi, %86’ında fonofobi, %64’ünde başağrısı ve %13’ünde migren 
aurası olduğu rapor edilmiştir (14). Yine koklear semptomlar VM’li hastalarının 
yaklaşık üçte birinde bildirilmiştir. Tinnitus görülme oranı %15–30, dolgunluk 
hissi %15–20 ve ilerleyici olmayan işitme kaybı yaklaşık %10’dur. Meniere hastalı-
ğında görülen düşük frekanslı işitme kaybının yokluğunda, tekrarlayan vertigo ve 
işitsel semptomları olan hastalarda büyük olasılıkla VM vardır. VM’li hastaların 
%21-83’ünde spontan vertigo, %17-65’inde pozisyonel vertigo ve baş dönmesi ve 
%31-77’sinde baş hareketi intoleransı olduğu bildirilmiştir (5, 11).

Vestibüler migren atakları, migren tip başağrısını tetikleyen menstürasyon, 
düzensiz uyku, stres, fiziksel efor, vücuttaki su kaybı, bazı yiyecek ve içecekler 
(eski peynir, kırmızı şarap, monosodyum glutamat gibi) ile aşırı duyusal uyaran-
lar gibi faktörlere bağlı olarak tetiklenebilir. Uyku ve depresyon sorunları da dahil 
olmak üzere vestibüler migrenli bireylerde, yaşam kalitesi genellikle daha düşük-
tür (13). 
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Vestibüler migrende tanı ve değerlendirme
VM tanısı klinik olarak konulmaktadır ve tekrarlayan vestibüler semptomlara, 
migren öyküsüne, migren semptomları ile geçici vertigo ataklarının birlikteliğine 
ve diğer olası nedenlerin dışlanmasına dayanır. Hastalığa kesin olarak özel her-
hangi bir belirtinin, biyobelirtecin, kan veya laboratuvar testinin olmaması, diğer 
vertigo nedenleri ile VM arasında örtüşen semptomların varlığı, tanıyı doğrula-
mayı zorlaştıran faktörlerdir (15, 16).

Bárány Topluluğu (International Society for Neurootology) ile Uluslararası 
Başağrısı Topluluğu (International Headache Society) 2012 yılında bir araya ge-
lerek VM için tanı kriterleri ortaya koymuşlardır. Sonrasında belirlenen kriterler 
Uluslararası Başağrısı Bozuklukları Sınıflandırması (International Classification 
of Headache Disorders) III. revizyonunda ICHD-3 beta versiyonunda (2013) 
ek olarak yayınlanmıştır (5). Daha sonra 2018 yılında Jes Olesen başkanlığın-
da ICHD-3’ün nihai versiyonu (17) oluşturulmuştur. Yeni versiyonda vestibüler 
migren tanısı A1.6.6 kodu ile hala ek bölümde yer almaktadır. Sınıflandırma sis-
teminin Türkçe çevirisi 2021 yılında yayınlanmıştır. Tanı kriterleri Tablo 1’de gös-
terilmiştir (18).

VM’si olan hastaların ataklar sırasında veya arasında yapılan nörolojik muaye-
nelerin genelde normal olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bazı laboratuvar 
testleri vertigoya neden olabilecek diğer hastalıkların dışlanmasına yardımcı ola-
bilmektedir. Bu testlerin doğru yorumlanabilmesi için VM’li hastalarda, perife-
rik ve santral bazı vestibüler anormalliklerin olabileceği akılda tutulmalıdır (19). 
Bununla birlikte, bakışla uyarılan nistagmus, sakkadik takip, merkezi pozisyonel 
nistagmus, dismetrik veya yavaş sakkadlar dahil olmak üzere santral vestibüler 
oküler motor anormalliklerin hastaların %8,6 ile %66’sında meydana geldiği ra-
por edilmiştir. Yine hastalarda kanal paralizisi gibi tek taraflı periferik vestibüler 
belirtiler ve iki taraflı vestibüler yetmezliğin olduğu bildirilmiştir (4). Akut ataklar 
sırasında spontan veya pozisyonel nistagmusun, daha fazla hastada (%70) geliştiği 
belirlenmiştir. Hastalarda görülen bu tür bulguların %50’sini merkezi vestibüler 
disfonksiyon ve %15’ini ise periferik vestibüler disfonksiyon belirtilerinin oluş-
turduğu gözlenmiştir (20).
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TABLO 1. VM için ICHD-3 beta versiyon tanı kriterleri (18) 

A. C ve D kriterlerini karşılayan en az beş epizot

B. Aurasız migren veya Auralı migren görülmesi veya öyküsü

C. Beş dakika ile 72 saat arasında devam eden, orta veya şiddetli vestibüler semptomlar

D. Epizotların en az yarısına aşağıda belirtilen üç migrenöz özellikten en az birinin eşlik etmesi: 
1. Başağrısının aşağıdaki dört özellikten en az ikisini karşılaması: 

a. tek taraflı yerleşim 
b. zonklayıcı özellikte 
c. orta veya ağır şiddetli 
d. rutin fiziksel aktiviteyle ile artma 

2. Fotofobi ve fonofobi 
3. Görsel aura

E. Başka bir ICHD-3 tanısı ile veya başka bir vestibüler bozuklukla daha iyi açıklanamaması

VM’nin teşhisinde kullanılan testler incelendiğinde; kalorik test, servikal ve 
oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyellerin (vestibüler evoked myoge-
nic potential) değerlendirilmesi, baş sallama testi (head impulse test), baş çevir-
me testi (impulse head-thrust test), postürografi değerlendirmesi, subjektif visü-
el vertikal (subjective visual vertical) testi gibi yöntemlerin tanı için kullanıldığı 
görülmektedir. Yine görüntüleme yöntemleri diğer tanıları dışlamak için kulla-
nılabilmektedir (4, 21-23). Literatürde teşhis için kullanılan bu laboratuvar test-
lerinin yanı sıra VM’li hastalarda tedavi etkinliğinin gösterilmesinde kullanılan 
bazı klinik testlerin olduğu da görülmektedir. Baş Dönmesi Engellilik Envanteri 
(Dizziness Handicap Inventory), Fukuda Atım Testi, Romberg Testi (normal ve 
tandem), Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği (Activities-Specific Balance Con-
fidence Scale), Fonksiyonel Yürüyüş Değerlendirmesi (FYD), Dinamik Yürüme 
İndeksi (Dynamic Gait Index), Vestibüler Semptom İndeksi (vestibüler symptom 
index), Vestibüler Rehabilitasyonda Fayda Anketi (vestibüler rehabilitation bene-
fit questionnaire) ve Vertigo Semptom Ölçeği (Vertigo Symptom Scale) bu değer-
lendirmeler arasında sayılabilir. 

Vestibüler migrende tedavi
VM genel olarak ilaç ve ilaç dışı yaklaşımlarla tedavi edilmekte, atak sırasında ve 
sonrasında tedavi yaklaşımları farklılık göstermektedir. 

Migren başağrısı profilaksisi için genel olarak önerilen diyet, düzenli uyku, 
tetikleyici faktörlerden kaçınma gibi yaklaşımlar muhtemelen VM için de fayda 
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sağlayacaktır (24). Tedavide atakları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve bu te-
tikleyicilerin önlenmesi ana hedeflerden biridir. Hastaların semptom günlükleri 
tutmaları tetikleyicilerin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Bazı yiyecekler (eski 
peynirler, sodyum glutamat içeren besinler, işlenmiş ve tütsülenmiş etler, konser-
veler, salamura besinler, bezelye, bakla ve fasulye gibi bazı baklagiller, yoğurt gibi 
mayalı yiyecekler, başta kırmızı şarap olmak üzere bazı alkollü içecekler, sıcak 
ekmek, çörekler, yapay tatlandırıcılar, çikolata, kakao, keçiboynuzu, fındık, fıstık 
ezmesi, incir, avokado gibi belirli meyveler, kuru üzüm, kırmızı erik, çarkıfelek 
meyvesi, papaya, muz ve narenciye), aşırı çay ve kahve tüketimi migreni tetik-
leyebilmektedir. Ayrıca hormonal dalgalanmalar, barometrik basınç değişimle-
ri, uyku bozukluğu, stres, düzenli ağrı kesici alma alışkanlığı ve bazı ilaçlar da 
migren ataklarına neden olabilmektedir (11, 25). Hastalar bu faktörleri farkına 
vardığında, yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun diyetlerle VM ataklarını azaltabil-
mektedir. Değiştirilemeyen tetikleyicilerde ise diğer tedavi yöntemlerinden yarar-
lanılmaktadır. 

Atak anında hastalar baş dönmesini azaltmak için içsel olarak baş hareket-
lerinden kaçınırlar ve sessiz bir ortamda durmayı tercih ederler. Tercih edilen 
dinlenme pozisyonları sırtüstünden oturma pozisyonuna ve bir tarafa yatmaya 
kadar farklı şekillerde olabilir. Gün içinde kısa bir şekerleme veya düzgün bir gece 
uykusu atağı sonlandırabilir (26).

Vestibüler migren atakları uzun sürerse ve şiddetli olursa ilaç kullanımı (an-
tiemetik / antivertijinöz antihistaminikler gibi) gerekir, ayrıca VM profilaksisi 
açısından da medikal tedaviler uygulanmaktadır. Migren profilaksisi atakların 
sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmayı amaçlamaktadır. Hastalar, ideal olarak bir 
ilaca başlamadan önce ve sonrasında, baş dönmesi ve vertigo (ve varsa başağrısı) 
ataklarının sıklığı ile şiddetini bir günlükte izlemelidir. Tedavi yanıtının 2 ila 3 ay 
sonra değerlendirilmesi önemlidir. Atak sıklığında% 50 azalma gerçekçi bir he-
deftir. Bir hastada bireysel etkinlik göstermeyen profilaktik bir ilaç başka bir ajan-
la değiştirilmelidir. Profilaktik ilaç tedavisinin süresi konusunda bir fikir birliği 
yoktur. VM en az 6 ay boyunca iyi kontrol ediliyorsa, ilaç yavaş yavaş azaltılabilir 
ve mümkünse kesilebilir (16). 

VM’li birçok hasta günlük ilaç almaya isteksizdir. Bunun yerine farmakolojik 
olmayan müdahaleleri tercih etmektedir. ABD’de iki migrenli yetişkinden birinin 
tamamlayıcı ve alternatif tedaviler kullandığı rapor edilmektedir. Gevşeme eğiti-
mi, biofeedback eğitimi ve stres yönetimi eğitimi (yani bilişsel davranışçı terapi) 
dahil olmak üzere davranışsal müdahaleler, migren başağrısının önlenmesinde 
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ilaçlarla karşılaştırıldığında benzer ve klinik olarak anlamlı gelişme göstermiştir. 
Dahası, farmakolojik ve davranışsal migren profilaksisinin bir kombinasyonu, her 
iki müdahalenin de tek başına uygulanmasından daha etkilidir. Bu tedavilerin 
günlük klinik uygulamada yaygınlaştırılması zayıftır, ancak internet tabanlı uy-
gulama platformlarındaki gelişmelerle kendi kendine yönetim stratejilerine daha 
iyi erişim sağlayabilmektedir. Davranışsal müdahaleler VM’de değerlendirilme-
miş olsa da, sıklıkla psikiyatrik komorbiditeden, en sık anksiyete ve somatoform 
bozukluklardan etkilenen bu migren varyantında da etkili olmaları muhtemeldir 
(16).

Migren başağrısının önlenmesinde akupunktur ve magnezyum, riboflavin ve 
koenzim Q10 gibi nutrasötiklerin ve aerobik egzersizin etkinliği konusunda sınır-
lı kanıt vardır (26). Bununla birlikte Lee ve arkadaşları bir çalışmalarında düzenli 
egzersizin, VM üzerine etkili olduğunu göstermiştir (27). VM’nin ilaç dışı tedavi 
yöntemleri arasında fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları da yer almaktadır. 
Migrenin tedavisinde migren tiplerinden bağımsız olarak, aerobik egzersiz ve 
özel egzersiz uygulamaları üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili yapılan derleme 
ve meta analizler migren hastalarında özellikle aerobik özellikli egzersizin ağrı 
yoğunluğunu, sıklığını, süresini ve migrenle geçen gün sayısını azaltabileceğine, 
yaşam kalitesini ise artırabileceğine (28-30) dair düşük ve orta düzey kalitede ka-
nıtlar olduğunu bildirmiştir. Egzersizin sitokin, büyüme hormonu ve kortizol gibi 
stres hormonları dahil olmak üzere inflamatuar modülatörleri baskıladığı ve ayrı-
ca kortikal yayılan depresyonda rol oynayabilecek mikrovasküler sağlığı etkilediği 
gösterilmiştir. Egzersizin obezite ve adipoz dokusuna yaptığı etkiler de migren 
patofizyolojisinde rol oynayan nörovasküler ve nöroinflamatuar değişiklikler üze-
rine pozitif etki etmektedir (31). Fizyolojik etkilerinin yanı sıra egzersizin, migren 
hastalarında öz yeterliliği geliştirdiğine ve kontrol odağını içselleştirerek migren 
yükünün azalmasına yol açtığına dair kanıtların olduğu görülmüştür. Çalışmalar 
genel olarak düzenli egzersiz alışkanlığının olumlu etkilerinden bahsetmektedir. 
Yoğun egzersizin etkilerinin, düşük düzey egzersizlere göre daha iyi olduğu rapor 
edilmiştir. Randomize kontrollü çalışmalar, migren sıklığı, yoğunluğu ve süresin-
de istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme sağlamak için yoğun bir aerobik egzersiz 
programının tek başına yeterince yeterli olduğunu göstermiştir. Çalışmalar ayrıca 
topiramat gibi belirli farmakolojik profilaktik müdahalelerle karşılaştırıldığında, 
egzersizin benzer etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca egzersizin, gele-
neksel önleyici yaklaşımlara da eklendiğinde ek bir fayda sağlayabileceği bildiril-
miştir (32).
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Literatürde bazı hastalar için egzersizin bir tetikleyici faktör olabileceğini 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Egzersizin migren ataklarını tetikleme me-
kanizması kalsitonin geni ile ilişkili peptit gibi nöropeptitlerin akut salınımını, 
hipokretin veya laktat metabolizmasının değişmesi şeklinde açıklanmıştır. Bu-
nunla birlikte düşük düzeyde egzersiz yapan bireylerde migren sıklığının arttığı, 
düzenli egzersizin ise hastalarda migren tetikleme eşiğini yükselterek profilaktik 
etki sağlayabileceği gösterilmiştir (33). Bu nedenle her ne kadar egzersizin bazı 
hastalarda tetikleyici olduğu görülse de uygun bir program, göreceli bir egzersiz 
şiddeti artışı ve iyi bir takip ile kazandırılan düzenli egzersiz alışkanlığının uzun 
vadede migren hastalarında olumlu etki yaratması beklenebilir. Yoga gibi düşük 
şiddetli egzersizlerin bile yararlı olduğu hastaların olması (32) bu düşünceyi des-
tekler niteliktedir. VM’de egzersiz ile ilgili yapılan bir meta analiz çalışmasında 
literatürde VM için egzersiz şiddeti ve sıklığı ile ilgili birbirinden farklı görüşler 
ve protokollerin olduğu (29) görülmüştür. Bu nedenle migren hastalarında egzer-
sizlerin süresi ve yoğunluğu ile ilgili kapsamlı, metodolojik olarak iyi kurgulanmış 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Migrende yapılan egzersiz çalışmaların birçoğu aerobik eğitim üzerine kurul-
muştur. Bu nedenle aerobik egzersizlerin migren hastalarında genel etkileri bilin-
mektedir. Bununla birlikte bilgimize göre literatürde izole olarak VM hastaların-
dan oluşan bir grubu içeren bir aerobik egzersiz çalışması bulunmamaktadır. Her 
ne kadar Gottshall ve arkadaşları (34) VM üzerine yaptıkları çalışmada eğitim 
programlarına aerobik egzersizi katmış olsa da konuyla ilgili daha çok çalışmaya 
ihtiyaç vardır.

VM hastalarının tedavisinde kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımı 
genel olarak, vestibüler rehabilitasyon üzerine kurulmuştur. Migren hastalarının 
sağlıklı bireylere göre vestibüler fonksiyonlarının bozulduğu ve migren hastaları 
içerisinde de vestibüler fonksiyon bakımından en çok etkilenen grubun VM has-
taları olduğu gösterilmiştir (35). VM hastaları atak dönemi sonra erdikten sonra, 
bazı vestibüler problemler yaşamaktadırlar. Bu nedenle her ne kadar atak şidde-
tine ve sıklığına bir etkisi olup olmadığı kesin olarak bilinmese de semptomatik 
tedavide vestibüler rehabilitasyon yaklaşımları kullanılmaktadır. 

Vestibüler rehabilitasyon genel olarak; adaptasyon, habitüasyon (semptomla-
rı provoke ederek geriletme) ve yer değiştirmeyi (yerine koyma) içeren merke-
zi nöroplastisite mekanizmalarına dayanır ve vestibüler kompansasyonu fasilite 
eder. Literatüre bakıldığında VM’li hastaların tedavisinde vestibüler rehabilitas-
yonun kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Çalışmaların içe-
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TABLO 2. VM’de vestibüler eğitim üzerine yapılmış çalışmalar 

Yazar ve 
çalışmanın 
adı

Amaç Katılımcılar ve 
Değerlendirmeler

Tedavi Protokolü ve Sonuçlar

Whitney ve ark. 
(36)

Fizik tedavinin, 
vestibüler migreni 
olan hastalardaki 
ve vestibüler 
disfonksiyonu 
olan migren has-
talarındaki etkisini 
araştırmak

Katılımcılar: 39 hasta 
 (14 vestibüler migreni, 25 
vestibüler disfonksiyonu 
olan migren hastası)

Değerlendirme: BDEE, 
ABC, DYİ, baş dönmesi 
şiddet oranı (0-100 puan)

Retrospektif dizayn

Ortalama 4 ay (1-17 
ay) boyunca takip ve 
ortalama 4,9 kere vizit 
(2–21 vizit)

Tedavi protokolü: 
· Hastaların değerlendirme sonuçlarına göre şekil-

lendirilmiş bir tedavi programı, genel kuvvetlendir-
me ve germe egzersizleri, habiütasyon egzersizleri, 
vestibüler kompansasyonu artırmak için egzersiz-
ler, denge ve yürüyüş eğitimi veya denge kontrolü 
için belirli duyusal girdilerin kullanımını artıran eg-
zersizler. 

Sonuçlar: BDEE puanındaki ortalama düşüş 12 puan 
olarak hesaplanmıştır (p<0,01). ABC puanları ortalama 
14 puan artmıştır (p<0,01). Denekler DYİ puanlarını 
ortalama 4 puan arttırmıştır (p<0,01). Taburculukta bir-
den fazla düşme bildiren hasta sayısı % 78 azalmıştır. 
(p<0,05). Baş dönmesi şiddet oranı puanları ortalama 
11 puan azalmıştır (p<0,05). 

VM’li ve migren tipi başağrısı olan hastalar, vestibüler 
fizyoterapi sonrası fiziksel performans ölçütlerinde ve 
kendini algılama yeteneklerinde iyileşme göstermiştir.

Wrisley ve ark. 
(37)

Migren başağrısı 
öyküsü bulunan 
veya bulunmayan 
vestibüler bozuk-
luğu olan hastalar 
için fizik tedavinin 
etkinliğini değer-
lendirmek

Katılımcılar: 60 hasta (30 
migreni olup migrenden 
bağımsız vestibüler 
bozukluğu olan birey,
30 migreni olmayıp 
vestibüler bozukluğu 
olan birey)

Değerlendirme: BDEE, 
ABC, DYİ, ZKYT, Baş 
dönmesi semptomlarının 
algılanması (Perception 
of dizziness symptoms) 
0-100 puan

Tedavi protokolü: 
· Hastaların değerlendirme sonuçların göre şekillendi-

rilmiş bir tedavi programı, genel kuvvetlendirme ve 
germe egzersizleri, habitüasyon egzersizleri, vestibü-
ler kompansasyonu artırmak için egzersizler, Epley 
manevrası, denge ve yürüyüş eğitimi veya denge 
kontrolü için belirli duyusal girdilerin kullanımını artı-
ran egzersizler.

Sonuçlar: Migren öyküsü olan ve olmayan hastalarda 
her bir değerlendirmede klinik olarak anlamlı miktarda 
iyileşme görülmüş (p<0,05), BDEE % 32 - % 53; ABC % 
43 - % 69; DYİ (% 30-% 59; ve ZKYT % 42-% 50 gelişmiştir.

Migren öyküsü olan veya olmayan vestibüler bozukluğu 
olan hastalar, fizik tedaviden sonra hem subjektif hem de 
objektif denge ölçümlerinde iyileşmeler göstermiştir.

riklerine bakıldığında eğitimin hastaların değerlendirme sonuçların göre şekil-
lendirilmiş yaklaşımlar, vestibülooküler refleks egzersizleri, servikooküler refleks 
egzersizleri, derinlik algılama eğitimi, genel kuvvetlendirme ve germe egzersiz-
leri, habitüasyon egzersizleri, vestibüler kompansasyonu artırmak için egzersiz-
ler, Epley manevrası, denge ve yürüyüş eğitimi veya denge kontrolü için belirli 
duyusal girdilerin kullanımını artıran egzersizler, somatosensoriyel yeniden eği-
tim ve çeşitli ambulasyon becerinin yeniden kazanımına yönelik egzersizler gibi 
uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar, Tablo 2’de kaynak 
numaraları ile birlikte özetlenmiştir.

 (devam ediyor)
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TABLO 2. VM’de vestibüler eğitim üzerine yapılmış çalışmalar 

Yazar ve 
çalışmanın 
adı

Amaç Katılımcılar ve 
Değerlendirmeler

Tedavi Protokolü ve Sonuçlar

Gottshall ve 
ark. (34)

Vestibüler rehabili-
tasyon progra-
mının, migrenle 
ilişkili baş dönmesi 
tanısı alan hastalar 
üzerindeki etkileri-
ni araştırmak

Katılımcılar: 34 hasta (6 
idiyopatik migrenle ilişkili 
baş dönmesi olan hasta,
idiyopatik migren ilişkili 
baş dönmesi ve bununla 
bağlantılı benign 
pozisyonel vertigosu 
olan 4 hasta, travma son-
rası migrenle ilişkili baş 
dönmesi olan 17 hasta, 
travma sonrası migrenle 
ilişkili baş dönmesi ve be-
nign pozisyonel vertigolu 
7 hasta)

Değerlendirmeler: BÇT, 
FAT
Romberg testi (normal 
ve tandem), Postürografi 
(duyusal organizasyon 
testi, motor kontrol testi, 
adaptasyon testi), ABC, 
DYİ

Değerlendirmeler 
tedaviden önce, tedavi 
sırasında ve tedaviden 
sonra tekrar edilmiştir 
(tedavi başlangıcından 
6-8 hafta sonra).
Hastalar fizyoterapist 
tarafından ilk haftada iki 
kez ve sonraki 7 hafta 
boyunca haftada bir 
kez kontrol edilmiştir. 
Hastanın ev egzersiz 
programına uyumu, 
hasta ziyaretleri sırasında 
fizyoterapist tarafından 
izlenmiştir.

Tedavi protokolü
· Vestibüler rehabilitasyon, vestibülooküler refleks 

egzersizleri, servikoküler refleks egzersizleri, derinlik 
algılama eğitimi, somatosensoriyel yeniden eğitim ve 
çeşitli ambulasyon beceri egzersizlerinden oluşturul-
muştur. 

· Egzersizlerin ilerletilmesi: Vestibülooküler refleks eg-
zersizleri, servikoküler refleks egzersizleri ve derinlik 
algılama eğitimi, baş hareketindeki artışa, cisim hare-
ketine ve vücut pozisyonunun oturma pozisyonun-
dan ayağa kalkma durumuna göre zorluk miktarlarına 
göre derecelendirilmiştir. 

· Somatosensoriyel egzersizler, desteğin tabanını da-
raltarak, yüzeyi pürüzlü hale getirerek, yüzeyi sertten 
yumuşak hale getirerek veya görsel tercihi azaltmak 
için distorsiyon lensleri takarak zorluk derecesi dere-
celendirilmiştir.

· Büyük amplitüdlü baş ve gövde hareketleri de so-
matosensoriyel girdiyi artırmak için kullanılmıştır. Bu 
egzersizler, PNF’in baş ve boyun paternlerini, sırtüstü 
pozisyondan oturma ve ayakta durma pozisyonlarına 
ilerleyen baş ve gövde için modifiye lifting ve chop-
ping egzersizlerini ve tüm vücudun döndürüldüğü 
aktiviteleri içermektedir.

· Ambulasyon egzersizleri yön değişikliği, gözleri kapalı 
performans, artan ambulasyon hızı ile zorlaştırılmıştır. 
Bu amaçla PNF, dirençli denge eğitimi ve dirençli yürü-
yüş eğitimi, yumuşak yüzeylerde yürüme ve merdiven 
çıkma gibi eğitimler kullanılmıştır. Ambulasyon sıra-
sında sabit engeller, hareketli nesneler ve toplar gibi 
dikkat dağıtıcı uyaranlar verilerek ambulasyon, hasta-
lar için daha zor hale getirilmiştir.

· Hastalara ayrıca artan süre ve mesafeyi içeren aşamalı 
bir aerobik egzersiz programı (yürüyüş, bisiklete bin-
me veya yüzme) talimatı verilip ve egzersizleri günde 
iki kez evde yapmaları söylenmiştir.

Sonuçlar: Müdahalenin ardından tüm gruplarda iyileş-
me görülmüştür. Ortalama BDEE 30 puan (p<0,05); ABC 
25 puan (p<0,05); DYİ 4 puan (p<0,05); ve postürografi 
skorları 14 puan (p<0,05) gelişmiştir. Travmatik olmayan 
gruplarda postürografi, ABC ve DYİ gelişirken diğer grup-
larda gözlenen gelişme istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır. Semptomların hafifletilmesi için gereken orta-
lama süre 9,5 hafta (4,9-16,3 hafta) olarak bulunmuştur. 
Posttravmatik gruplardaki bireylerin diğer gruplara göre 
remisyona daha hızlı ulaştığı belirlenmiştir.

Vestibüler rehabilitasyonun, kafa travmasına bağlı olsun 
veya olmasın vestibüler problemleri olan migren hastalarda 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

 (devam ediyor)

— Devamı
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TABLO 2. VM’de vestibüler eğitim üzerine yapılmış çalışmalar 

Yazar ve 
çalışmanın 
adı

Amaç Katılımcılar ve 
Değerlendirmeler

Tedavi Protokolü ve Sonuçlar

Vitkovic ve ark. 
(38)

Vestibüler migren 
hastalarında, 
migrensiz vesti-
büler semptom-
ları olan hastalara 
kıyasla vestibüler 
rehabilitasyonun 
etkinliğini değer-
lendirmek.

Katılımcılar: 36 hasta (20 
vestibüler migreni olan, 
16 vestibüler bozukluğu 
olan hasta)

Değerlendirmeler: 
Dyometri, kalorik test, 
SVUMPT, SDSKİ, BDEE, 
ABC, VRFA, VSİ, Statik 
posturografi, TPDT, TAÜ 
DT, Adım testi, Tandem 
yürüyüş, FYD, Başı çevi-
rerek ve çevirmeksizin 10 
metrelik yürüyüş,

Değerlendirmeler tedavi-
nin başında, dokuzuncu 
haftada ve altıncı ayda 
tekrar edilmiştir.

Tedavi protokolü: 
· Katılımcılar tedavinin başında, 2., 5., 9. haftada ve 6. 

ayda yapılan tedavi seanslarına katılmıştır.
· İlk randevuda, terapist hastayı değerlendirmiş ve her 

hastada orta dereceli baş dönmesine neden olacak 
şekilde özelleştirilmiş bir ev egzersiz programı tasarla-
mıştır.

· Program, habiütasyon, bakış stabilitesi, başın yerçeki-
mine göre ayarlanması, denge ve yürüme egzersizle-
rini içerecek şekilde oluşturulmuştur. Sonraki rande-
vularda (2. ve 5. hafta), fizyoterapist hastayı gözden 
geçirip, kişinin gelişimine veya zorlandığı egzersizlere 
bağlı olarak programı ilerletmiş veya ek egzersizler ek-
lemiştir. Resimli bir egzersiz listesi verilip hastalardan 
egzersizleri yapmaları istenmiştir. Yaklaşık 15 dakikalık 
bu programlar, dokuz hafta boyunca her gün, günde 
üç defa yapılacak 4-6 egzersizi içermektedir. Egzersiz 
programına uyumu kaydetmek için tüm katılımcılara 
tamamlamaları için bir ev egzersiz günlüğü verilmiş-
tir. Her kontrol randevusunda, terapist 1-4 uyumluluk 
derecelendirme ölçeği kullanarak hastanın programa 
uyumunu derecelendirmiştir. 

Sonuçlar: Vestibüler migren grubu, tedavinin başlangı-
cında daha kötü öznel performans göstermiş ve ama bu, 
gruplar arasındaki fiziksel performans farkına yansıma-
mıştır. Her iki grup da rehabilitasyondan eşit şekilde ya-
rarlanmıştır. Kullanılan ilaçlardan bağımsız olarak migren 
grubunda da aynı derecede iyileşme gözlenmiştir. 

Bu çalışma, vestibüler rehabilitasyonu hem vestibüler mig-
reni olan hem de olmayan baş dönmesi olan hastalarında 
etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir.

Sugaya ve ark. 
(39)

Vestibüler rehabili-
tasyonun, başağrısı 
ve baş dönmesi ile 
ilgili sonuçlar ve 
psikolojik faktörler 
üzerine etkilerini, 
1-baş dönmesi olan 
VM’li hastalarda, 
2- gerilim tipi 
başağrısı olup 
aynı zamanda 
baş dönmesi olan 
hastalarda ve 3-baş 
dönmesi olup 
başağrısı olmayan 
hastalarda karşılaş-
tırmak 

Katılımcılar: 251 baş 
dönmesi olan üç grup 
hasta (28 VM’li, 79 gerilim 
tipi başağrısı olan ve 144 
başağrısı olmayan hasta)
Değerlendirmeler: BDEE, 
BAET-6, HADÖ, SSFÖ 
ve ağırlık merkezindeki 
değişimin ölçümü

Değerlendirmeler yatış 
öncesi, 1 ay sonra ve 4 ay 
sonra tekrar edilmiştir.

Tedavi protokolü:
· Hastalar 8-10 kişilik gruplar halinde 5 gün hastaneye 

yatırılmış, daha sonra gruplara 30 dakikalık vestibüler 
rehabilitasyon programını kendi başlarına nasıl yapa-
cakları öğretilmiştir. Hastanede yatış sürecinde hasta-
lar bu egzersizleri bir süpervizör gözetiminde günde 
üç kez yapmışlardır. 5 gün sonrasında tüm hastalar 
egzersizleri nasıl yapacaklarını öğrenmişlerdir. Hasta-
lara taburcu olduktan sonra günde üç kez vestibüler 
rehabilitasyon programını sürdürmeleri söylenmiştir.

· Program, vestibülo-oküler (VOR) ve vestibülo-spinal 
reflekslerin (VSR) eğitimini içermektedir.

· VOR eğitimi (7 adet egzersiz): (1) hızlı yatay göz hare-
keti, (2) hızlı dikey göz hareketi, (3) izleme yatay yön 
izleme (4) dikey yön izleme, (5) gözler sabit horizontal 
baş hareketleri (6) gözler sabit vertikal baş hareketleri 
ve (7) gözler sabit oblik baş hareketleri. Her göz veya 
baş hareketi 20 defa tekrarlanmıştır.

— Devamı

 (devam ediyor)
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TABLO 2. VM’de vestibüler eğitim üzerine yapılmış çalışmalar 

Yazar ve 
çalışmanın 
adı

Amaç Katılımcılar ve 
Değerlendirmeler

Tedavi Protokolü ve Sonuçlar

· VSR eğitimi (8 statik ve 5 dinamik egzersiz): Statik eg-
zersizler (1) gözler açık olarak üç kez ayağa kalkma ve 
oturma, (2) gözleri kapalı olarak üç kez ayağa kalkmak 
ve oturmak (3) 20 saniye boyunca gözler kapalı ve 
ayaklar açık olarak ayakta durma; (4) gözler kapalı ve 
ayaklar kapalı 20 saniye ayakta durma; (5) 20 saniye 
boyunca sağ ayak önde olacak şekilde tandem pozis-
yonunda ayakta durma; (6) 20 saniye boyunca sol ayak 
önde olacak şekilde tandem pozisyonunda ayakta 
durma (7) 20 saniye boyunca sağ ayak üzerinde dur-
ma ve (8) 20 saniye boyunca sol ayak üzerinde durma. 
Dinamik egzersizler (1) üç kez 180 ° sola dönüş; (2) üç 
kez 180 ° sağa dönme; (3) 10 m boyunca tandemde 
yürüyüş; (4) 10 m boyunca horizontal baş hareketleri 
ile yürüme ve (5) 10 m boyunca vertikal baş hareketle-
ri ile yürüme

Sonuçlar: Üç grupta da baş dönmesi azalmıştır. VM ve 
gerilim tipi başağrısı gruplarında başağrısı, anksiyete ve 
ağrı algısındaki bozukluklar gerilemiştir. 

Vestibüler rehabilitasyon, baş dönmesi ve psikolojik faktör-
lerin düzelmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca hem VM’li hasta-
larda hem de gerilim tipi başağrısı olan hastalarda başağrı-
sının iyileşmesine katkıda bulunmuştur. 

— Devamı

Literatürde VM’li hastalarda vestibüler rehabilitasyonun, genel olarak hastala-
rın ihtiyaç ve tolerans düzeyine göre şekillendirildiği, farklı sürelerde ve şiddetler-
de uygulandığı ve her araştırmacının da programı yine farklı şekillerde ilerlettiği 
görülmüştür. Eğitim süre, şiddet ve progresyon bakımından Vitkovic ve ark. (38) 
tarafından kullanılan vestibüler rehabilitasyon protokolü ve diğer çalışmaların 
metotları içerisinde yer verilen germe – kuvvetlendirme egzersizleri, postüral 
düzgünlüğü artırmaya yönelik egzersizler (özellikle servikal ve torakal bölgeyi 
içeren), yürüyüş eğitimi, oturma ve kalkma gibi fonksiyonel aktivitelerin fasilitas-
yonu, somatosensorial duyuların uygun kullanımı (gerektiğinde kompansasyon 
veya yerine koyma için) ve ilerleyici bir aerobik egzersiz programlarının birleşti-

khVM: Vestibüler migren, BDEE: Baş Dönmesi Engellilik Envanteri, ABC: Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçe-
ği, DYİ: Dinamik Yürüme İndeksi, VSİ: Vestibüler Semptom İndeksi, VRFA: Vestibüler Rehabilitasyonda Fayda 
Anketi, VSS: Vertigo Semptom Ölçeği, ZKYT:Zamanlı Kalk Yürü Testi, BDSA: Baş Dönmesi Semptomlarının 
Algılanması, BÇT: Baş Çevirme Testi, FAT: Fukuda Atım Testi, SVUMPT: Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyoje-
nik Potansiyel Testi, SDSKİ: Spielberger Durum ve Sürekli Kaygı İndeksi, TPDT: Tandem Pozisyonunda Durma 
Testi, TAÜDT: Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, FYD: Fonksiyonel Yürüyüş Değerlendirmesi, BAEÖ-6: Başağ-
rısı Etki Testi, HADÖ: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, SSFÖ: Somatosensoriyel Felaketleştirme Ölçeği 
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rilmesi, VM’li hastalarda etkin bir tedavi programı oluşturmaya yardımcı olabi-
lecektir (34, 36-41). Bu nedenle bu bölüm kapsamında konuyla ilgili çalışmaların 
protokolleri bir araya getirilip bazı klinik deneyimlerimizle birlikte eklemeler de 
yapılarak hazırladığımız örnek bir program, Tablo 3’de sunulmuştur.

Ayrıca Cawthorne-Cooksey egzersizleri (42) de vestibüler rehabilitasyonda 
kullanılan protokollerden biridir. Vestibüler refleksleri geliştirmeye yönelik uy-
gulamaları, gövdeye ve fonksiyonel ambulasyona yönelik egzersizlerini içermek-
tedir. Ayrıca protokol içerisinde egzersizlerin nasıl ilerletileceği belirtilmiştir. Bu 
nedenle her ne kadar VM’de kullanılmış olmasa da Cawthorne – Cooksey egzer-
sizleri aşağıdaki programda vestibüler egzersizlerin yerine kullanılabilir.

TABLO 3. VM’li hastalar için vestibüler rehabilitasyon programı örneği (34, 36, 38, 39, 43) 
Egzersiz tipi Derecelendirme 1 Derecelendirme 2 Derecelendirme 3

Habitüasyon

Horizontal düzlem

Sagital düzlem

İlerleme 

Ayakta dururken her 
yönde çeyrek dönüş, 
2-4 tekrar 

Oturma pozisyonunda 
başı dizlere kadar eğme, 
2-4 tekrar

Egzersizlerin hız, baş 
hareketi aralığı veya 
tekrar sayısı özellikle-
rinden herhangi birini 
artırma

Ayakta dururken her yönde 
yarım dönüş, 2-4 tekrar

Ayakta durma ve yere eğilme 
2-4 tekrar

Sagital düzlemdeki egzer-
sizler için; başın döndüğü 
taraftaki kolun, hareketlere 
ekleme

Ayakta dururken her 
yöne tam dönüş 1-4 
tekrar 

Ayakta durma, yere 
eğilme ve yukarı 
bakma 2-4 tekrar

Bakış stabilitesi Boş bir duvarda görsel 
bir hedeften 1 m uzakta 
otururken:
Gözleri hedefe odak-
layarak başı hızlı bir 
şekilde iki yana hareket 
ettirme, 10-60 tekrar,
Gözleri hedefe 
odaklayarak başı hızlı 
bir şekilde yukarı ve 
aşağı küçük hareketlerle 
eğme, 10-60 tekrar

Boş bir duvardaki görsel 
hedeften 1m uzakta ayakta 
dururken:
Gözleri hedefe odaklayarak 
başı hızlı bir şekilde iki yana 
hareket ettirme, 10-60 tekrar,
Gözleri hedefe odaklayarak 
başı hızlı bir şekilde yukarı 
ve aşağı küçük hareketlerle 
eğme, 10-60 tekrar

Boş bir duvardaki 
görsel bir hedefe 
doğru koridorda 
yürürken gözleri 
hedeften ayırma-
dan başı sağa sola 
çevirme.
Aynı pozisyonda 
başı yukarı ve aşağı 
küçük hareketlerle 
eğme, koridorda 2-4 
tur atma.

 (devam ediyor)
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TABLO 3. VM’li hastalar için vestibüler rehabilitasyon programı örneği (34, 36, 38, 39, 43) 
Egzersiz tipi Derecelendirme 1 Derecelendirme 2 Derecelendirme 3
İlerleme Hedefe odaklanmaya 

devam edilebildiği 
sürece hızı artırma, He-
defe odaklanıp hedefe 
odaklanarak geçirilen 
süreyi kademeli olarak 
120 saniyeye çıkarma. 
Başın hareket aralığını 
artırma.

Hedefe odaklanmaya devam 
edilebildiği sürece hızı 
artırma
Kademeli olarak odaklanarak 
geçirilen süreyi 120 saniyeye 
çıkarma, başın hareket ettiği 
aralığı artırma, destek yüzeyi-
ni daraltma, köpük üzerinde 
durma 

Tekrar sayısını/za-
manı artırma

Vestibulo-oküler 
refleks

Vertikal 
translasyon

Horizontal 
translasyon 
(antero-posterior)

İlerleme 

Tek bir hedefe odakla-
nırken yatakta zıplama 
(oturma pozisyonunda) 
Tekrar sayısı: 20-60 

Tek hedefe odaklanır-
ken en yüksek hızda 
yürüme ve aniden 
durma,
5 kez durma

Yukarıdaki egzersizleri 
sagital düzlemde bir 
miktar boyun fleksiyonu 
ekleyerek yapma

Tek bir hedefe odaklanırken 
jimnastik topu üzerinde zıp-
lama (oturma pozisyonunda) 
Tekrar sayısı: 20-60 

Tek hedefe odaklanırken 
en yüksek hızda koşma ve 
aniden durma,
5 kez durma

Koşup durduktan sonra göz-
leri 20 saniye boyunca kapalı 
tutma (dengede kalarak)

Tek bir hedefe odak-
lanırken yerinde 
zıplama veya koşma 
Tekrar sayısı: 5 – 10

Tek hedefe odak-
lanırken kürek ma-
kinasında çalışma 
(mevcutsa)

Vestibulo-kolik 
refleks

Yerçekimine 
göre başın 
oryantasyonunun 
değiştirilmesi 
(sabit bir boyun 
fleksiyonu 
ekleyerek)

İlerleme 

Sandalyede oturur-
ken tek bir hedefe 
odaklanıp başa her iki 
yöne lateral fleksiyon 
yaptırma 
Tekrar sayısı: her iki 
tarafta 5 kez

Gözleri kapatarak aynı 
haraketlerin tekrarı

Jimnastik topunun üzerinde 
otururken tek bir hedefe 
odaklanıp başa her iki yöne 
lateral fleksiyon yaptırma 
Tekrar sayısı: her iki tarafta 
5 kez

Denge Ayaklar bitişik ve gözler 
kapalı 10-30 saniye 
ayakta durma

Ayaklar tandem pozisyonuna 
yakın şekilde pozisyonlayıp 
gözleri kapayarak ayakta 
durma 
Ayakları değiştirip ve her 
bir bacak için 10-30 saniye 
durmaya devam etme 

Ayaklar belirlenen 
pozisyondayken 
ayakta durup, başı iki 
yana ve yukarı-aşağı 
20’şer kere yavaşça 
hareket ettirme

— Devamı

 (devam ediyor)
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TABLO 3. VM’li hastalar için vestibüler rehabilitasyon programı örneği (34, 36, 38, 39, 43) 
Egzersiz tipi Derecelendirme 1 Derecelendirme 2 Derecelendirme 3
İlerleme Zeminin değiştirilmesi: 

sertten yumuşağa doğru 
ilerleme 
Görsel tercihi azaltmak 
için distorsiyon lensleri 
kullanma
Dinamik denge kompo-
nentlerinin eklenmesi

Zeminin değiştirilmesi: sertten 
yumuşağa doğru ilerleme 
Görsel tercihi azaltmak için 
distorsiyon lensleri kullanma
Dinamik denge komponentle-
rinin eklenmesi

Zeminin değiştiril-
mesi: sertten yumu-
şağa doğru ilerleme 
Tek ayak üzerinde 
durmaya doğru 
ilerleme

Yürüme

İlerleme 

Koridorda başı bir sağa 
bir sola çevirerek yürü-
me (2-4 tur)
Başı aşağı ve yukarı ha-
reket ettirirken yürüme 
(2-4 tur)

Yukarıdaki egzersiz-
lerden herhangi biri 
için çim veya diğer düz 
olmayan yüzeylerde 
tekrarlama
Top atma/yakalama gibi 
ikinci bir görev veya 7 
saniyede geriye doğru 
sayma gibi bilişsel görev-
ler ekleme
Süreyi artırma

Tandem pozisyonunda 
yürüme

Yürüme sırasında başın sağa 
sola veya yukarı aşağı hareke-
tinin eklenmesi
Baş sabit ancak gözler kapalı 
yürüme
İkili görevlerin eklenmesi 
(kognitif ikili görevler, top atıp 
tutma ve metronom gibi sesli 
ve görsel uyaranlarla ritim 
oluşturma)

5 adım öne yürüyüp 
180 derece dönme 
ve 5 adım geriye 
doğru yürüme (4 tur)

Hızı artırma
360 derecelik dönüş 
ekleme
Görsel bilginin değiş-
tirilmesi
İkili görevlerin 
eklenmesi

Manuel teknikler Servikal bölge ve torakal bölgeye yönelik eklem ve yumuşak doku mobilizas-
yonları ve germe egzersizleri

Kuvvetlendirme Servikal ve torakal bölge başta olmak üzere kas kuvvetinin ve enduransının 
artırılmasına yönelik egzersizler

Postüral düzgünlük 
eğitimi

Özellikle servikal ve torakal bölge olmak üzere genel vücut postürünün düzen-
lenmesi

Aerobik eğitim 3- 12 hafta, haftada 2-5 kez, 45-60 dakika 
Bisiklet, yürüyüş veya yüzme

Semptomların 
ve tetikleyicilerin 
farkında olma

Vücut farkındalığı eğitimi

Stresle baş etme 
yöntemleri 

Gevşeme egzersizleri ve solunum kontrolü 

— Devamı
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SONUÇ
VM’li hastaların vestibüler problemlerinin yönetiminde tek başına vestibüler 
rehabilitasyonun kullanımından ziyade hastaya holistik bir şekilde yaklaşıp kar-
diyovasküler sistem, kas iskelet sistemi ve nöromüsküler sistemde oluşabilecek 
problemlere yönelik yaklaşımlar ile kombine edilmesi daha başarılı sonuçlar alın-
masına katkıda bulunabilir. Ayrıca düzenli egzersiz alışkanlığının kazandırılma-
sıyla ortaya çıkan yaşam tarzındaki değişim, elde edilen olumlu sonuçların uzun 
süre korunmasına da yardımcı olabilir.
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GIRIŞ
Klinik literatürde ağrılı temporomandibular disfonksiyonlar (TMD) ve başağrı-
sı arasında önemli örtüşmeler olduğuna dair çok güçlü kanıtlar vardır. TMD ve 
birincil başağrıları, kas iskelet sistemi disfonksiyonları ve nörolojik problemler 
sonucu olabilir (1). TMD, temporomandibular eklem (TME) ve çiğneme kaslarını 
içeren bir grup kas-iskelet sistemi ve nöromüsküler durum olarak tanımlanmıştır  
(1,2). TMD’lerin başağrısı hastalarında santral sensitizasyon ve ağrı eşiklerinde 
azalma oluşturduğu düşünülmektedir (3). Ayrıca, parafonksiyonel alışkanlıklar 
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ve buna bağlı ağrılı TMD’un kronik migren riskini büyük ölçüde artırdığı (4), 
genetik (5) ve hormonal ilişkilerin (6), TMD ilişkili başağrısı oluşmasındaki rolü 
bildirilmiştir. 

TMD ve başağrısı komorbiditesi ile başvuran hastalarda, standart tanı kriter-
leri kullanılarak her bir bozukluk ayrı ayrı tanımlanmalı ve tedavi edilmelidir. Ba-
şağrısı hastalarında preauriküler ve/veya temporal bölgede çene fonksiyonunda 
(örn. çiğnemede) başağrısı oluşması ve/veya artması, TME veya ilişkili yapıların 
palpasyonunda başağrısı oluşması ve/veya artması, ağrılı eklem sesi (krepitasyon 
veya klik sesi) ve TME hareket açıklığı limitasyonlarının mevcut olması duru-
munda, TMD tedavisinin dahil edilmesi gerekmektedir (7-9). 

TMD ve ilişkili başağrısı komorbiditesi ile başvuran hastalarda tedavi, hasta 
eğitimi, kraniyomandibular mobilizasyon, terapötik egzersizler, bilişsel davranış-
sal yaklaşımlar, ilaç tedavisi ve splint tedavilerini içeren yaklaşımların bir kom-
binasyonunu içermelidir. Ayrıca TMD ve başağrılarının tedavi uygulamalarının 
eşzamanlı olarak uygulanması, her iki problemin sıklığını, şiddetini ve süresini 
azaltarak önemli katkı sağlamaktadır. 

Başağrısı epidemiyolojisi ve TMD komorbiditesi
Epidemiyolojik çalışmaların çoğu, TMD semptomlarının kadınlarda erkeklerden 
daha sık görüldüğünü ve birçok semptomun ergenlikte veya yirmili yaşların ba-
şında ortaya çıktığını ve aralıklı olarak orta yaşlara kadar devam edebileceğini 
açıkça göstermektedir (10). Genel popülasyoda TMD epidemiyolojisi bireylerin 
%75’inde bir eklem disfonksiyonu (eklem sesi, limitli eklem hareket açıklığı) 
prevalansını göstermiştir. Hastaların %33 ila %39’unda bir semptom oluşmakta-
dır. Popülasyonun %10 ila %25’inde ağrılı TMD görüldüğü, ancak bu hastala-
rın %7’sinden daha azının tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirilmiştir. TMD olmayan 
hastalarda başağrısı varlığı %15,2 iken, TMD hastalarında bu oranın %27.4 oldu-
ğu görülmüştür (11).

Uluslararası Başağrısı Derneği (ICHD)’nin TMD ilişkili Başağrısı Sınıflama-
sı tanı kriterleri, 11.7 başlık numarası ile yer almaktadır (ICHD-3) (Tablo1) (7). 
Başağrısı ile ilişkili TMD tanısı hem ICHD’ye (7) ikincil bir başağrısı olarak hem 
de Tanı Kriterleri /TMD (DC/TMD)’ye dahil edilmiştir (8,9). Bu tip başağrısında 
ağrının temporal bölgede hissedilmesi ve çene fonksiyonu ile değişimi gerekmek-
te ve TMD kötüleştikçe başağrısının daha da kötüleşmesi ya da TMD iyileştikçe 
iyileşmesi beklenmektedir.
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Birçok çalışma, TMD ile başağrısı arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu durumlar 
arasında anlamlı örtüşme olduğunu belirtmiştir (12-16). Kontrollerle karşılaş-
tırıldığında hem epizodik hem de kronik migren hastalarında, TMD prevalan-
sı daha yüksek bulunmuştur (13). TMD’nin varlığının kronik günlük başağrısı, 
migren ve epizodik gerilim-tipi başağrısı (GTB) riskini artırdığı bulunmuştur. 
Ayrıca, bu artmış risk miyaljik ve mikst tip TMD için bulunurken, artraljik TMD 
için bulunmamıştır (12). Doksandokuz başağrısı hastasında TMD sıklığını araştı-
ran bir çalışma, TMD prevalansını %56,1 oranında göstermiştir. En yüksek TMD 
yüzdesi migren ve GTB kombinasyonu olan hastalarda (%75), bunu tek başına 
migren (%53,3) ve tek başına GTB (%45,4) takip etmiştir (14). TMD ağrısı art-
tıkça başağrılarının daha şiddetli ve sık olduğu, ayrıca başağrısı olan hastalarda 
TMD’lerin daha şiddetli olduğu görülmüştür. Bu bulgular birlikte ele alındığında 
ağrılı TMD’ler ve başağrısı arasındaki çift yönlü ilişki olduğu düşünülmektedir. 
Bir kesitsel çalışmada, anket yoluyla bireylere sorduklarında, ergenlerin başağrı-
sının başlangıcının TMD ağrısından önce meydana geldiğini bildirmişlerdir (15). 

Bir başka çalışmada, her iki durum mevcut olduğunda TMD ve başağrılarının 
şiddetinin arttığı, çiğneme kaslarının ağrı eşik değerlerinin hem migren hem de 
TMD olan hastalarda daha düşük olduğu, bunu sadece migren, sadece TMD’li 
hastalar ve sağlıklı kontrol grubunun izlediği bildirilmiştir (16). TMD ilişkili ba-
şağrısı tedavisinde, her iki problemin aynı anda ele alınması ile, en iyi terapötik 
sonuçların elde edildiği vurgulanmıştır. 

TABLO 1. Uluslararası Başağrısı Derneği (ICHD-3) TMD ilişkili Başağrısı

Sınıflandırma Kriterleri

TMD ilişkili Başağrısı Tanı kriterleri

A. C kriterini karşılayan başağrısı

B. Bir tarafta veya her iki tarafta temporomandibüler eklemi/eklemleri, çiğneme kaslarını ve/
veya ilişkili yapıları etkileyen ağrılı bir patolojik sürece işaret eden klinik kanıtın olması

C. Nedensellik kanıtının aşağıdakilerden en az ikisiyle ortaya koyulması: 

1. Başağrısının temporomandibüler bozukluk ile zamansal ilişki içerisinde gelişmiş veya 
bozukluğun belirlenmesini sağlamış olması

2. Başağrısının çene hareketi, çene fonksiyonu (örn. çiğneme) ve/veya çene parafonksiy-
onu (örn. diş gıcırdatma) ile artması

3. Başağrısının temporalis kasına dokunularak yapılan fiziksel muayeneyle ve/veya 
çenenin pasif hareketiyle uyarılması

D. Başka bir ICHD-3 tanısına daha uygun olmaması
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Temporomandibular eklem ve disfonksiyonları
Orofasiyal ağrının en yaygın nedenlerinden biri TMD olarak bilinen kas-iskelet 
sistemi rahatsızlığıdır. TMD öncelikle çiğneme fonksiyonunda ağrı ve disfonksi-
yon ile ilişkilidir (1,2). Bruksizm ile TMD gelişimi arasında birbirini etkileyen bir 
ilişki olduğu varsayılmaktadır (1). 

TMD, Amerikan orofasiyal ağrı akademisi tarafından çiğneme kaslarını, tem-
poromandibular eklemi (TME) ve ilişkili yapıları içeren bir dizi klinik problemi 
kapsayan toplu bir terim olarak tanımlanır (1). Ağrı en yaygın semptomdur. Ağız 
açılmasında limitasyonlar, asimetrik çene hareketleri ve TME sesleri (klikleme 
veya krepitasyon) gibi çene disfonksiyonu ile ilişkili olmaktadır. Diğer ilişkili be-
lirti ve semptomlar kulak ağrısı, kulak çınlaması, başağrısı, boyun ağrısı, çiğneme 
problemleri ve hızlanmış diş aşınmasını içermektedir.

TME, temporal kemiğin alt yüzeyi ve eklemi çevreleyen bağlarla arasına yer-
leştirilmiş fibrokartilaj yapılı bir diske sahip mandibular kondilden oluşur. Ek-
lem diskine direk innervasyon mevcut değildir ve disk ağrıya duyarlı değildir. 
TME’nin hassas ağrılı yapıları arasında kapsül, yüksek oranda vaskülarize ve in-
nerve edilmiş posterior diskin posterioru ve diskal ligamentler bulunur (Şekil 1). 
Fibrokartilaj yapısı sayesinde onarım yeteneği vardır, ancak TME kendini onara-
madığında, eklem bozulması ile disfonksiyonlar başlar. Bu disfonksiyonlar, eklem 
çevresi çiğneme kaslarda problemler, eklem içi düzensizlikler, infl amatuar veya 
dejeneratif bozukluklar olarak tanımlanabilir (2,9). Birlikte ortaya çıkabilmeleri-
ne rağmen, her biri başağrısını tetikleyebilir.

5

Şekil 1. TME ve Artiküler Disk

Miyofasiyal Ağrı

TMD hasta popülasyonunda en yaygın alt grup, miyofasiyal ağrısı olan 

gruptur. Miyofasiyal ağrı, tipik olarak, bir kas uzun süreli gerginliğe maruz kaldığında ortaya 

çıkan kronik bir kas ağrısıdır. Diğer taraftan miyalji veya lokalize kas ağrısı, esas olarak akut 

bir zorlanma veya yaralanmadan kaynaklanır ve devam eden kas gerginliği ile ortaya 

çıkabilir. Her iki kas bozukluğu da TME'nin hareketini ve fonksiyonunu etkileyebilir (17).

Miyofasiyal ağrı, donuk ve/veya ağrılı bir kaliteye sahip bölgesel kas ağrısı olarak 

tanımlanır. Miyofasiyal ağrı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, başağrısı ve orofasiyal ağrı gibi kalıcı 

bölgesel ağrıların yaygın bir nedeni olarak kabul edilir. Kas sınırlarının dışındaki bölgelere 

benzer ağrı yansıtma paternlerine sahip olabilen kaslarda, tendonlarda veya fasyada tetik 

noktalarının varlığı ile ilişkilidir (18). Tetik noktalar (TN), palpasyon alanının dışında yansıyan 

bir ağrı üreten kas, tendon veya bağın palpe edilebilen gergin bir bandında bir nodül ile lokalize 

hassasiyet noktaları olarak tanımlanabilir. TN, aktif veya latent olabilir. Aktif bir TN aşırı 

duyarlıdır ve palpasyonla tutarlı bir yansıma bölgesinde sürekli ve/veya spontan bir ağrı 

gösterir. Latent TN, palpasyonla karakteristik yansımayı gösterir, ancak sürekli veya spontan 

ağrıya sahip değildir. LatentTN ağrısı genellikle donuk ve derin bir karaktere sahiptir, doğası 

gereği diffüzdür ve kas ve eklemler dahil olmak üzere deri altı dokularda bulunur (18,19).

Masseter, temporalis, lateral pterygoid, medial pterygoid ve hyoidal kaslar dahil olmak üzere 

Şekil 1. TME ve Artiküler Disk
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Miyofasiyal ağrı
TMD hasta popülasyonunda en yaygın alt grup, miyofasiyal ağrısı olan gruptur. 
Miyofasiyal ağrı, tipik olarak, bir kas uzun süreli gerginliğe maruz kaldığında or-
taya çıkan kronik bir kas ağrısıdır. Diğer taraftan miyalji veya lokalize kas ağrısı, 
esas olarak akut bir zorlanma veya yaralanmadan kaynaklanır ve devam eden kas 
gerginliği ile ortaya çıkabilir. Her iki kas bozukluğu da TME’nin hareketini ve 
fonksiyonunu etkileyebilir (17). 

Miyofasiyal ağrı, donuk ve/veya ağrılı bir kaliteye sahip bölgesel kas ağrısı ola-
rak tanımlanır. Miyofasiyal ağrı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, başağrısı ve orofasiyal 
ağrı gibi kalıcı bölgesel ağrıların yaygın bir nedeni olarak kabul edilir. Kas sınır-
larının dışındaki bölgelere benzer ağrı yansıtma paternlerine sahip olabilen kas-
larda, tendonlarda veya fasyada tetik noktalarının varlığı ile ilişkilidir (18). Tetik 
noktalar (TN), palpasyon alanının dışında yansıyan bir ağrı üreten kas, tendon 
veya bağın palpe edilebilen gergin bir bandında bir nodül ile lokalize hassasiyet 
noktaları olarak tanımlanabilir. TN, aktif veya latent olabilir. Aktif bir TN aşırı 
duyarlıdır ve palpasyonla tutarlı bir yansıma bölgesinde sürekli ve/veya spontan 
bir ağrı gösterir. Latent TN, palpasyonla karakteristik yansımayı gösterir, ancak 
sürekli veya spontan ağrıya sahip değildir. LatentTN ağrısı genellikle donuk ve 
derin bir karaktere sahiptir, doğası gereği diffüzdür ve kas ve eklemler dahil ol-
mak üzere deri altı dokularda bulunur (18,19). Masseter, temporalis, lateral pter-
ygoid, medial pterygoid ve hyoidal kaslar dahil olmak üzere çiğneme kaslarından 
herhangi birindeki TN, ağrıyı orofasiyal bölgeye ve baş bölgesine yansıtabilir. Pe-
riferik hassasiyet, migrene benzer şekilde santral sinir sistemi tarafından aktive 
edilen nörojenik inflamasyon ile ilişkili olabilir, ancak burada uyarılmış nosisep-
törler kaslar da bulunur (20). 

Temporomandibular eklem içi düzensizlikler
Temporomandibular eklem içi düzensizlik, eklem diskinin yer değiştirmesi ile 
karakterize edilir. Yer değiştirme, genellikle anterior veya anteromedial yönde 
yer değiştiren disk ile disk ve kondilin koordinasyonunda tanımlanır (1,2). Disk 
yer değiştirmesinin nedenleri üzerinde kesin görüş birliğine varılmamış olsa da 
makrotravma, tekrarlayan mikrotravma, yetersiz beslenme ve yapışıklıklar olası 
etiyolojik faktörlerdir (2). Sebep ne olursa olsun, disk yer değiştirmesi devam et-
tiğinde, diske bağlanan bağlar gerilir veya uzar ve diskin kalıcı olarak yer değiştir-



264 B Ö L Ü M  1 5     Kraniyomandibular Mobilizasyon ve Egzersiz

mesine izin verir (21). Disk yer değiştirmesi, redüksiyonlu disk yer değiştirmesi 
ve redüksiyonsuz disk yer değiştirmesi olmak üzere 2 kategoriye ayrılabilir. Bu 
aşamada, eklemden krepitasyon ve/veya eklem sesi olarak tanımlanan ses duyul-
masına yol açar. Redüksiyonlu disk yer değiştirmesi genellikle resiprokal ses alı-
mı olarak adlandırılan, ağız açma ve kapama hareketleri sırasında dişler birbirine 
değmeden önce duyulan eklem sesi ile karakterize edilir. Disk yer değiştirmesi 
ağrılı bir durum olabilir veya olmayabilir. Retrodiskal dokuların enflamasyonu, 
sinoviyal dokular, kapsül ve bağların yanı sıra disk bağlantılarının üzerindeki bas-
kının artması, disk yer değiştirmesinin ağrılı hale gelmesinin nedenleridir (21). 

Nispeten nadir olmasına rağmen, redüksiyonlu disk yer değiştirmesi, redük-
siyonsuz disk yer değiştirmesine dönüşebilir. Bu değişiklik, klik sesinin aniden 
kesilmesi ve limitli ağız açılması ile karakterizedir. Sıklıkla ağrı eşlik eder. Re-
düksiyonsuz disk yer değiştirmesi, kondil pozisyonu ile düzelmeyen kalıcı olarak 
yer değiştirmiş bir diske sahip olmak olarak tanımlanır ve kondil disk üzerinde 
kayamaz veya translasyon yapamaz. Bu durum, diski içeren ikincil yapışıklıklar, 
deformasyonlar veya distrofi nedeniyle olabilir. Genellikle ağrı özellikle ağzı açma 
girişimleri sırasında mevcuttur. Akut evrede klinik olarak ağız açılma sırasında 
etkilenen tarafa doğru mandibular sapma, karşı tarafta belirgin bir sınırlı late-
rotrüzyon ve etkilenen eklemde eklem sesinin olmaması şeklinde kendini gös-
terir. Durum kronik hale gelirse, ağrının belirgin olarak azaldığı, ancak eklem 
hareket açıklığındaki azalmanın korunduğu görülür (2,9,21).

Temporomandibular eklem dejenerasyonları
TME içindeki travma veya dejeneratif bozulma, eklemi oluşturan dokuları etkile-
yen inflamatuar eklem dejenerasyonuna neden olabilir. Disk düzensizliklerinden 
farklı olarak, enflamatuar TMD’ lerin eklem hareketi ile kötüleşen sabit bir donuk 
ağrısı vardır. Kemik dışı enflamatuar problemlerde, sinovit, kapsülit ve retrodiskit 
içeren bu bozuklukları klinik olarak ayırt etmek zordur (2). TME’nin kemik yapı-
larını etkileyen enflamatuar bozukluklar yıkıcıdır. Osteoartrit TME’yi etkileyen en 
yaygın bozukluktur ve aşırı eklem yüklenmesinin sonucu olarak oluştuğu kabul 
edilir. En sık olarak disk yer değiştirmesi ile ortaya çıkar ve yer değiştirmiş diskle 
ilgili anormal yüklemenin sonucu olduğu düşünülür (22). Bu aşırı yüklenme ile 
eklem yüzeylerinde krondromalazi ve kortikal tabakanın rezorpsiyonu meydana 
gelir. Bu durum kemik erozyonu ve radyografik olarak belirgin olan kondil deği-
şiklikleri ile sonuçlanır. Bu radyografik değişiklikler genellikle osteoartritin geç 
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evrelerinde görülür ve sıklıkla hasta asemptomatiktir. Ekleme yük binilmesinde 
bir azalma olduğunda, osteoartrit, osteoartroz adı verilen adaptif fazına geçebilir. 
Osteoartroz, kortikal kemik tabakasının geri dönüşü ile radyografik olarak belir-
gindir ve genellikle kondilin düzleştirilmiş bir kısmı ile kendini gösterir (22). 

Bruksizm
Bruksizm çene sıkma, diş gıcırdatma ve gıcırdatma gibi parafonksiyonel aktivite-
lerle karakterize edilen çene kaslarının istemsiz aktivitesidir (2). Uyanıklık bruk-
sizmi ile uyku bruksizmi (UB) arasında ayrım yapmak önemlidir. Uyanıklık bruk-
sizmi, genellikle bir stres reaksiyonu ile ilişkili olarak uyanık bireylerde diş teması 
olmaksızın çene sıkma ve çene desteği içerir. Prevalansı genel popülasyonda %5 
ile %25 arasındadır ve yaşla birlikte azalmaktadır (23). UB, uyku sırasında ortaya 
çıkan hem diş sıkma hem de gıcırdatma ile karakterize stereotipik bir hareket bo-
zukluğudur. Kas ağrısı ve başağrısının özellikle temporal bölgede sabahları daha 
kötü olması, ağrının etiyolojisi olarak UB’yi düşündürür.

UB prevalansı çocukların %14’ünde görülür ve yaşla birlikte azalır (24). Birçok 
kişi gece parafonksiyonel alışkanlıklarının farkında olmayabilir ve zaman içinde 
UB sıklığında büyük bir değişkenlik olduğundan, UB prevalansının büyük ölçüde 
eksik bildirilmiş olması muhtemeldir (23-25).

Klinik olarak, UB hastalarının %20 ila %30’unda orofasiyal ağrı bildirilmiştir 
(25). UB, TME ve çiğneme kas ağrısı, çene kilitlenmesi, diş aşınması ve başağrı-
larını içerir. Sıkma veya gıcırdatma durumunda TMD’nin oluşma olasılık oranı 
4,2 ile 8,4 arasındadır (26). Ayrıca, UB hastalarının yaklaşık %65’inde başağrısı 
bildirilmiştir (23). Dao ve arkadaşları bruksizm kanıtı olmayan miyofasyal ağrılı 
hastalar ile bruksizmi olan miyofasyal ağrısı olanlar arasında yaptıkları karşılaş-
tırmada, ağrının bruksizmli grupta daha yoğun olduğunu ve yaşam kalitelerinin 
daha düşük bulunduğunu bildirmiştir (25).

Uyku çalışmaları, genç yetişkinlerin %80’inde uykunun 1. ve 2. evrelerinde ve 
yaklaşık %5-10’unda hızlı göz hareketi sırasında diş gıcırdatma meydana geldiğini 
göstermektedir (27).

Araştırmacılar ve klinisyenler arasında, bruksizmin TMD’yi tetikleyip tetikle-
yemeyeceği halen tartışma konusudur. Ancak, ilişki çok karmaşıktır ve net olarak 
anlaşılmamıştır. Araştırmacılar, bruksizm başağrısını tetikleyebilirken, her za-
man TMD ile ilişkili olmayabileceği sonucuna varmaktadır. 
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TMD Ilişkili baş ağrılarının klinik özellikleri
Baş ve yüz ağrısını teşhis ederken, TMD ile ilişkili başağrısı ve servikojenik başağ-
rısının klinik örtüşmesini hesaba katmak gerekmektedir. Başağrısı olan kişilerin 
yaklaşık %70’i başağrılarıyla bağlantılı olarak boyun ağrısı veya sertliği bildirir-
ken (23), bu başağrılarının sadece %18’inin servikal bölgeden kaynaklandığı ka-
bul edilmektedir (28). Diğer taraftan, insanların %50-75’inde TMD’nin en az bir 
belirtisi ve %25-33’ünde TMD ile ilişkili başağrısını içerebilecek en az bir semp-
tom vardır (10). Servikal kaslar ve temporomandibular bölgeler arasındaki nöro-
anatomik (29) ve biyomekaniksel bağlantılar (30) nedeniyle iki bölgeden kaynak-
lanan başağrıları benzemekte ve ayırt edilmesi zor olmaktadır (30,31). Servikal 
problemler veya TMD veya her ikisi ile ilişkili başağrısı tedavisinde servikojenik 
başağrısını ve TMD ile ilişkili başağrısını doğru belirlemek önemlidir. 

Nöroanatomik ilişki
Servikal yapılar C1-C3 tarafından innerve edilirken, çiğneme kasları ve tempo-
romandibular eklem trigeminal sinirin mandibular bölümünün dalları tarafın-
dan inerve edilir. Bu yapıların nosiseptif afferentlere sahip olduğu bilinmektedir. 
Trigeminal sinirin ve ilk üç servikal sinirin afferentlerinin, trigeminal nükleus 
üzerine yakınlaşmasından dolayı nosiseptif çekirdek, topografik olarak farklı iki 
bölgeden afferent nöronları alır, bunun sonucunda boyundan gelen ağrılı uyaran-
ların baştan kaynaklandığı algılanabilir (29,32). 

Biyomekaniksel ilişki
Kranio-servikal kompleksin biyomekanik bir ilişkisi için, zigapofizyal eklem ha-
reketliliğinin mandibulanın dinlenme pozisyonunu etkileyebileceği belirtilmiştir. 
Stomatognatik sistem kasları ile servikal bölge arasında fonksiyonel bir bağlantı 
tanımlamıştır bu sayede baş hareketi için, çiğneme kasları servikal kaslarla birlik-
te hareket eder (30,31).

Güncel yaklaşımlar, TMD’nin çiğneme kaslarından ve/veya temporomandibu-
lar eklem (ler) ve ilgili yapılardan kaynaklanan bir dizi klinik problemden oluşan 
çok faktörlü, biyopsikososyal bir bozukluğu tanımladığı yönündedir (9). Semp-
tomlar daha çok temporal bölgede, pre-auriküler bölgede ve mandibular bölge 
boyunca hissedilir, ancak boyun tarafında bir miktar yansıyan ağrı olabilir. Özel-
likle temporalis, masseter ve pterygoid kaslardaki hassas bölgeler, tetik noktalar 
literatürde TMD ile ilişkili olarak sıklıkla bahsedilmektedir (19-21). 
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TMD ilişkili başağrısı, kadınları erkeklerden yaklaşık iki katı daha fazla etkilemek-
tedir (29). Genellikle sabahları uyanınca daha kötüdür ve gün boyu sürekli olabilir. 
Hastalar sıklıkla zonklayıcı bir bileşenle birlikte derin, donuk bir ağrı tarif ederler ve 
kulak çınlaması, vertigo ve kulakta dolgunluk gibi ilişkili semptomlar bildirilir (8,9).

Bruksizm ve TMD arasındaki klinik ilişki tartışmalı bir konu olsa da mekanik 
hızlandırıcı faktörler arasında tekrarlayan mikrotravma veya bruksizm yer alır 
(23,27). Bölgedeki makrotravma, aşırı esneme, sert yiyecekleri ısırma, uzun süreli 
veya zor diş tedavileri veya spor yaralanmalarından kaynaklanabilir. Artan stres 
ve genetik yatkınlık, belirtilen diğer mekanik olmayan faktörlerdir (4,5,25).

Azalmış TME hareket açıklığı, mandibula deviasyonu olsun veya olmasın ağız 
açıklığının azalması, TMD’nin bir işareti olarak kabul edilir (9). Aynı zamanda 
temporomandibular eklemdeki krepitasyonlar ve açma-kapama hareketinde alı-
nan sesler de eşlik edebilir. Sapma olmadan ağzı açmanın, TMD’nin miyojen bir 
nedenine bağlı olduğu ve genellikle etkilenen tarafa bir sapmanın, sıklıkla eklem 
içi yapılardan, diskin iç düzensizliği ile ilişkili olan intraartiküler bir nedeni dü-
şündürdüğü varsayılmaktadır (9,21,22).

Servikojenik başağrısı hastaları genellikle suboksipital bölgeden önde trige-
minal sinirin oftalmik dalı tarafından sağlanan alana uzanan tek taraflı bir başağ-
rısından şikâyet etmektedir. Üst servikal bölgede artan boyun sertliği ve azalan 
segmental mobilite, motor kontrolde eksiklik bulgusu gibi, başağrısı için servikal 
bir neden hipotezini güçlendirebilir. TMD ile ilişkili başağrısı trigeminal sinirin 
mandibular dalı tarafından sağlanan alan olan çiğneme kaslarından, kulak önü 
bölgeden başa ve aşağı çeneye yayılan tek taraflı bir başağrısını tanımlar. Bir diğer 
ayırt edici yakınma da kulakta dolgunluk hissidir. Bu subjektif bulgular, özellikle 
ağrılı eklem seslerinin eşlik ettiği, sapmalı veya sapmasız ağız açıklığının azalma-
sıyla birleştiğinde, bölgesel temporal başağrısını temporomandibular disfonksi-
yonun bir semptomu olarak tanımlamaya yardımcı olabilir (9).

Özetle, servikojenik başağrıları ve TMD ilişkili başağrılarında ayırıcı tanıya 
yardımcı olacak ipuçları aşağıdaki gibidir.
1. Servikojenik başağrısı hastası, ağrının alt oksipital bölgeden başın önüne doğ-

ru yayılmasından şikâyet ederken, TMD ile ilişkili başağrısı hastası çiğneme 
kasında/kulak öncesi bölgeden başa yayılan ağrı bildirir. 

2. TMD ile ilişkili başağrısı hastasının, başağrısıyla ilişkili kulakta dolgunluktan 
şikâyet etmesi olasıdır. 

3. Bruksizm ve parafonksiyonel aktiviteler gibi tetikleyici faktörler özellikle tem-
poromandibular bölgeyi etkileyebilir. 
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4. Deviasyon veya eklem sesleri olan veya olmayan çene hareketlerinin kısıtlan-
ması da temporomandibular bölgeye işaret edebilir. 

5. Üst servikal segmentlerde azalan segmental hareketlilik başağrısına neden 
olurken, ağrı kaynağı olarak servikal omurga düşünülür.

Birincil baş ağrıları ve tetik nokta ilişkisi
Miyofasyal tetik noktaları (TN), hem migren hem de GTB’yi tetiklemekte, tem-
poromandibular ilişkili başağrılarına katkıda bulunmaktadır. Genellikle TN’lerin 
bulunduğu uyku bozuklukları, fibromiyalji ve hipermobilite sendromları gibi du-
rumlar da bazı başağrılarında rol oynayabilir. Bu koşullara yönelik tedavi, başağ-
rısı yönetiminde yardımcı bir rol oynar.

TN’lerin başağrısındaki ilişkisi iyi tanımlanmıştır (33-35). Tomaz-Morais, 
migrenlilerin %71,4’ünde eşlik eden TMD olduğunu ve birincil başağrısı (migren 
veya gerilim tipi başağrısı) şikâyeti olan deneklerin %54,8’inde TMD’nin belirti ve 
semptomlarının mevcut olduğunu bildirmiştir (33). Bir başka çalışmada, migren 
başağrısı olan bir hastadaki TN sayısı, başağrısının şiddeti ve süresi ile doğrudan 
ilişkili olduğu, fazla sayıda TN’sı olan migrenlilerde daha şiddetli ve daha uzun 
süreli migren başağrıları bulunmuştur. Spontan ağrı üreten aktif TN’ler, tek taraflı 
başağrısı olan migrenlilerde, başağrısı olmayan kontrollere göre daha sık görül-
müş ve başağrısının unilateral olduğu tespit edilmiştir (34).

TN’lerin bu durum için güncellenmiş bir ağrı modelinde GTB’de patojenik bir 
rol oynadığı öne sürülmüştür (35). Güncellenen model, GTB’deki ana sorunun, 
uzun süreli periferik nosiseptif girdiler nedeniyle santral ağrı yollarının duyarlılaş-
ması olduğu düşünülen önceki modellerden temel almaktadır. Periferik nosiseptif 
girdiler, perikraniyal hassas dokularda periferde algojenik maddelerin ve kimyasal 
aracıların serbest bırakılmasıyla tetiklenir. Fernández-de-las-Peñas ve ark. GTB’nin, 
omurilik ve kaudal trigemino servikal çekirdek aracılığıyla aracılık edilen aktif 
TN’lerden yansıyan ağrı ile açıklanabileceğini öne sürmüştür (35). Böylece, C1-C3 
veya trigeminal sinirler tarafından inerve edilen kaslarda bulunan aktif TN’ler, pe-
riferik nosiseptif girdiyi başlatmakta ve kaudal trigeminal sinir çekirdeği sürekli bir 
afferent negatif girdi üretebilmektedir. TN’lerden gelen uzun süreli nosiseptif uya-
ranlara bağlı olarak santral sinir sistemindeki nosiseptif ağrı yollarının hassaslaşma-
sı, epizodik GTB’nin kronik GTB’ye dönüşümünden sorumlu olmaktadır (33,35). 
Bu güncellenmiş modele göre, TN’lerin neden olduğu yansıyan ağrı, GTB’li hasta-
ların yaşadığı başağrısının ana nedenlerinden biri olarak belirtilmiştir. 
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Temporomandibular değerlendirme 
TME değerlendirmesi için ağzın aktif açılıp kapanması, protrüzyonu, retraksiyo-
nu ve sağ ve sol lateral hareketleri yardımcı olacaktır (2). TME preauriküler bölge 
üzerinde lateral olarak veya eksternal işitsel meatus yoluyla posterior olarak palpe 
edilir. Açma ve kapama sırasında TME klik sesi ve/veya krepitus varlığı, TME’nin 
lateral ve posterior yönü üzerinden dijital olarak değerlendirilir.

Kadınlarda normal ağız açma mesafesi üst ve alt ön kesici dişler arası aralık 
35-45 mm ve erkeklerde 45-54 mm’dir ve bir milimetre cetveli veya bir ölçüm 
bandı ile değerlendirilir (Şekil 1). Mandibulanın deviasyonu veya defleksiyonu-
nu ve sapmada düzeltme olup olmadığını değerlendirmek için ön kesici dişler 
arası açıklığın dikkatli bir şekilde gözlenmesi gerekir. TME bir tarafına tekrarlı 
sapma, aynı taraf eklemin redüksiyonsuz disk düzensizliğine bağlı disfonksiyonu 
olarak kabul edilir. Kendi kendini düzeltebilen ağzı açılmadaki sapma, ipsilateral 
redüksiyonlu disk düzensizliği olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, TMD’den 
sapmalar, kontralateral medial veya lateral pterygoid ve/veya unilateral tempora-
lis kas dengesizliğine de bağlı olabilir (2). Anormal veya kısıtlı TME hareketinin 
varlığında başağrısı, TMD olasılığını düşündürebilir (8,9), ancak hastanın toplam 
değerlendirmesi ile birlikte ele alınması gerekir.

TN’lerin varlığı için masseter, temporalis, medial ve lateral pterygoid, ster-
nokleidomastoid, trapezius, suboksipital kaslar ve splenius capitis’in palpasyonu, 
bunların TMD veya servikal bozukluklara bağlı başağrısına katkılarını değerlen-
dirmede daha fazla yardımcı olacaktır.

TME’ye uygulanan longitudinal traksiyon (kaudal, ventral ve kaudo-ventral 
yönlere) ve transversal kaydırma (antero-posterior ve medio-lateral yönlere) gibi 
aksesuar hareketler TMD tanısına yardımcı olabilir (1,2).

 23 

 
Foto 1. Ağız açma miktarı ölçümü 
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Şekil 1. Ağız açma miktarı ölçümü
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TMD Ilişkili baş ağrılarında tedavi yaklaşımları
Daha önce belirtildiği gibi, başağrıları ve TMD çeşitli şekillerde etkileşime girebil-
mektedir. Birincil başağrısı tedavisi için belirtilen bazı yönetim modaliteleri mi-
yofasyal TMD için de etkili olabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Periferik nosisep-
tif girdiyi değiştiren miyofasyal TMD için belirtilen tüm prosedürler, potansiyel 
olarak birincil başağrısı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Miyofasiyal 
TMD için kas ağrısını ve fonksiyon kaybını azaltmaya yardımcı olan terapötik 
yaklaşımlar başağrısı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir (3,32). 

Bir TMD’nin varlığında kraniyofasiyal yapılardan kaynaklanan trigeminal no-
siseptif girdilerin, kaudal trigeminal çekirdeğe iletilerek, trigeminovasküler sis-
temin aktivasyonunu etkileyeceği varsayılmaktadır (32). TMD, bu nedenle, bir 
başağrısını etkileyebilir veya şiddetlendirebilir. Aynı şekilde başağrısı problemi, 
TMD’yi etkileyebilir veya şiddetlendirebilir. Bu nedenle tedavi sırasında bu tür 
komorbiditelerin ele alınması önemlidir. Birbirlerinin prevalansını önemli ölçüde 
artıracağından, tedavi yaklaşımları hem başağrısını hem de TMD’u ele almaya 
odaklanmalıdır. 

Literatürde yapılan çalışmalara baktığımızda TMD için çene ve dişlerin yapı-
sında veya pozisyonunda kalıcı değişikliklere neden olmayan koruyucu ve geri 
dönülebilir tedavilerin önerildiğini görmekteyiz. Tedavide genel amaçlar, ağrısız 
normal eklem hareketlerinin sağlanması, ağrı ve kas spazmının giderilmesi, kaslar 
arasındaki kuvvet dengesizliğinin giderilmesi, fonksiyonelliğin arttırılması, ilaç 
kullanımının azaltılması, hastanın fiziksel ve toplumsal aktivitelere katılmasının 
sağlanmasıdır. Fizyoterapi tedavi programları her hastanın sendrom ve bulguları-
na yönelik özel adapte edilmiş olmalıdır (Tablo 2) (36-40).

TABLO 2. TMD ilişkili Başağrısı Tedavi Yaklaşımları

- Hasta Eğitimi

- Gıda, çevre, tetikleyici faktörlerden/durumlardan kaçınma

- Bilişsel Davranış Tedavisi 

- Fizik Tedavi: Postür eğitimi, solunum ve gevşeme egzersizleri, germe ve kuvvetlendirme 
egzersizleri, fiziksel modaliteler

- Manuel Tedavi: Eklem ve yumuşak doku mobilizasyonu, tetik nokta tedavisi

- Splint Tedavisi: Stabilizasyon splintleri, öne konumlandırıcı splintler

- İlaç tedavisi: NSAID’ler, kas gevşeticiler, antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar, kortikosteroid
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Ağrı tedavisi
Gevşeme, davranış modifikasyonları, zaman yönetimi, iş-yaşam dengesi, yeterli 
uyku ve psikososyal stresörlerin yönetimi, başağrısı olan kişilerin tedavilerinde 
önemlidir.

Başağrısı ve orofasiyal ağrılı hastalar anksiyete, depresyon ve sıkıntıdan muz-
darip olabileceğinden, yaşam tarzı stres faktörlerini ele almak önemlidir (41). 
Bazı hastalar tedavide progresif kas gevşeme teknikleri, diyafragmatik solunum 
egzersizleri, görsel imgelemeden ve meditasyondan yarar görebilir (37,38). Ayrıca 
elektroterapi ajanları ve sıcak-soğuk uygulamalarından da faydalanılır.

Soğuk uygulamalar; buz, soğuk duşlar, spreyler ve coldpack (soğuk yastıkçık-
lar) akut durumlarda inflamasyonu, ödemi azaltmak ve spazmı gidermek için 
kullanılır. Sıcak uygulamalar’dan hot-pack ise kas spazmını çözmek ve ağrıyı 
azaltmak amacıyla kullanılır.

Elektroterapi uygulamalarından ağrıyı azaltmak için TENS, enterferansiyel 
akım ve diadinamik akım kullanılırken, spazm ve ağrıyı birlikte gidermek için 
ultrason, kısadalga diatermi ve diadinamik akımlar kullanılır. Biofeedback ise ge-
nel gevşeme sağlamak için tercih edilmektedir.

Ergonomi ve parafonksiyonel alışkanlıkların farkındalığı
Hasta eğitimi ve ev egzersiz uygulamaları bu hastaların tedavisin de ilk yaklaşım 
olmalıdır. Etkili bir eğitim programı; çiğneme kaslarının istirahatini, aşırı çene 
hareketlerinin sınırlandırılmasını, parafonksiyonel alışkanlıkları kontrol etme-
yi, yumuşak bir diyet tavsiyesini ve baş postüral kontrolü içermektedir (42). Ev 
egzersiz programlarının uygulanılması sadece kaslar üzerindeki doğrudan etkisi 
ile değil, aynı zamanda hastayı durumu ve semptomları hakkında bilgilendire-
rek anksiyetesini hafifletmesiyle de TMD tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır 
(39,42). Fizyoterapi, kasların normal işlevini geri kazanmanın yanı sıra enfeksiyo-
nu azaltmada, doku iyileşmesini ve kas gücünü arttırmada faydalıdır. Çene egzer-
sizlerinin hem servikal hem de çiğneme kaslarının rahatlamasını, fonksiyonunu 
ve stabilitesini geliştirdiği ve koruduğu belirtilmiştir. Ev egzersiz programları be-
lirli bir hedefe ulaşmak için önerilmeli ve hastanın ilerlemesine göre değiştirilme-
lidir.

TMD semptomları sıklıkla çoğu hastada zaman içinde azalıp ortadan kalkabi-
leceği için hastalarda eğitim anksiyeteyi azaltarak iyileşmede yardımcı olur. Eği-
timin önemli bir kısmında, hastanın oral parafonksiyonel aktivitelerin farkında 
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olması hedeflenmektedir. Hastaya dil ve mandibula istirahat pozisyonları öğre-
tilerek, çiğneme sistemini dinlendirmesi ve sert veya büyük lokma yiyeceklerden 
veya sakız çiğneme gibi aktivitelerden kaçınması öğretilir. Hastalar bruksizm, dil 
yanak ısırma, dil itmesi gibi parafonksiyonel alışkanlıklardan nasıl kaçınacakları-
nı konusunda eğitilmelidir. Bireyin tedavisinde uyku pozisyonu, iş ve ev ergono-
misi ile ilgili postüral hususlar dikkate alınmalıdır.

Bilişsel-davranış tedavisi
Kanıta dayalı tedavi çalışmaları, bilişsel davranışçı terapinin gerilim tipi başağrısı, 
migren ve TMD hastalarına fayda sağladığını göstermektedir (43).

TMD tanı ve tedavisinin psikolojik yönü genellikle gözden kaçırılmaktadır. Psi-
kolojik problemler, TMD’leri başlatabilir ve semptom ve şiddetini artırabilir (41). 
Epidemiyojik çalışmalar, kronik ağrı şikâyeti olan bireylerin, daha yüksek düzey-
de stress, anksiyete, depresyon, ağrısız somatik belirtiler ve daha kötü genel sağlık 
durumları olduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalar, ağrının psikolojik yönlerinin 
erkenden ele alınmasının, ağrı sonuçlarını iyileştirdiğini, buna karşı kronik ağrının 
psikolojik durumlar için morbiditeyi artırdığını göstermiştir (38). Bilişsel davranış 
tedavisi (BDT) alan hastalarda ağrı seviyelerinde azalma, başa çıkma becerilerinde 
iyileşme ve duygusal sıkıntıda azalma görülmüştür (43). Bu nedenle, davranışçı te-
rapi programlarının makul bir şekilde reçete edilmesi ve en iyi yönetim stratejisini 
sağlamak için hastanın durumunun ve kişiliğinin dikkate alınması gerekir.

Postür egzersizleri
Parafonksiyonel aktivitelerin elimine edilmesi ve tekrarlayan hatalı postural yük-
lenmelerin önlenmesinde, postür egzersizleri önem taşımaktadır. Postür egzer-
sizleri ile kaslar üzerinde etkili olan mekanik stresler en aza indirgenmektedir. 
Düzenli yapılan egzersizler hastaların psikolojisini de olumlu yönde etkileyerek 
hastanın motivasyonunu arttırmaktadır (40,44). TMD için en yaygın olarak bili-
nen postür egzersizleri günde altı kez, altı egzersizden oluşan Rocabado 6x6 eg-
zersiz programıdır. Bu egzersizler Tablo 3’de özetlenmiştir (44). 

Gevşeme egzersizleri
Öncelikle dil kaslarının gevşetilmesi çene eklemi ve kasları üzerindeki gerilimi 
azaltacak ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır. Dil ile klik sesi çıkarmak, dil 
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intrinsik kaslarını gevşetirken, dil uzatma-germe ile ekstrinsik kaslar gevşetilir. 
Ayrıca dil ve mandibular istirahat pozisyonu (dudaklar kapalı, dil dişler arasında, 
onlara temas etmeden durması, dil ucunun hafifçe damağa temas etmesi) ve bu 
pozisyonda diyafragmatik solunum egzersizleri hastaya uygulanır (36-38).

Germe egzersizleri
Germe egzersizleri ağrı sendromunda tedavi edici özelliğinin yanısıra koruyucu 
bir tedavi modalitesi olarak da önerilir. Esnekliğin arttırılması, düzgün postürün 
korunması, koordinasyon, denge ve uzun süreli rahatlamayı sağladığı icin teda-
vide önemli bir yeri vardır. Uygulanan kas germe teknikleri tutulan kas boyunca 
sarkomer uzunluğunu eşitleyerek etkili olmaktadır. Germe yöntemleri olarak sta-
tik, dinamik, aktif, pasif, PNF, post-izometrik relaksasyon (PİR) ve kas enerji tek-
nikleri (MET) sayılmaktadır (45). Germe yaparken kullanılan kuvvetin miktarı ve 
süresi önemlidir. Acı veren bir germe, tetik nokta aktivasyonunu arttırmakta ve 
doku yaralanmalarına neden olabilmektedir. Germeler, yavaşça, herhangi bir ani 
hareketten kaçınarak düzgün ve sürekli bir eforla yapılmalı ve son noktada 15-20 
sn. tutulmalıdır. 

Ev egzersiz programının aktif germe egzersizleri ile desteklenmesi sonuçların 
başarısını daha da artırmaktadır (40,42). Masseter, temporal kaslar ile üst trapez, 
sternokleidomastoid, levator scapula, suboccipital/posterior servikal ve pektoral 
kas germeleri tavsiye edilmektedir.

TABLO 3. Rocabado 6x6 Egzersiz Programı

1. Dil ve Mandibula İstirahat Pozisyonu: Dudaklar kapalı, dişler birbirine temas etmeden 
dil ucu üst-ön-sert damakta tutulur. Bu pozisyonda diyafragmatik solunum egzersizleri 
uygulanır.

2. TME Rotasyon Egzersizi:Dil ucu üst-ön-sert damakta tutulur ve dil pozisyonunu koruna-
rak aktif ağız açıp-kapama hareketi yapılır. 

3. Ritmik Stabilizasyon:İzometrik dirence karsi aktif ağız açma, kapama, lateral kaydırma 
hareketleri yapılır. 

4. Üst Servikal Distraksiyon: Çene tilt egzersizi (chin tuck): Çene geriye doğru horizontal 
kaydırılırken, üst servikal segmentlere aktif traksiyon uygulanır, baş postürü düzeltilir. 

5. Servikal Aksial Ekstansiyon: Tüm servikal segmentlere aktif traksiyon yapılır. 

6. Omuz Kuşağı Retraksiyon: Gövde dik pozisyonda iken; omuzlar geriye doğru alınarak 
postür düzeltilir. 
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Statik ve dinamik stabilizasyon egzersizleri
Stabilizasyon egzersizleri ile kas kuvveti, koordinasyon ve endurans artışı amaç-
lanmaktadır, Statik stabilizasyon egzersizleri ile TME hareketsiz durumda iken, 
mandibulanın tüm kaslarına izometrik kontraksiyon uygulanırken, dinamik sta-
bilizasyon egzersizleri ile dirence karşı hastadan ağzını açması, kapaması, protrüz-
yona itme ve lateral kaydırmalar yapması istenmektedir (37,38).

KRANIYOMANDIBULAR MOBILIZASYONLAR

Eklem mobilizasyonu
Manuel Tedavi; el ile yapılan tedavi anlamına gelen, kas, eklem, sinir ve ligament-
lerin özel manevra ve hareketlerle tedavisidir (46). Limitli ve ağrılı eklemlerin ve 
yumuşak dokuların, manuel tedavi ile tedavisi yaygın olarak kullanılan bir yön-
temdir (47-49). TME’de Manuel Tedavi (MT) disk-kondil pozisyonlanmasında, 
kas spazmının refleks olarak çözülmesinde ve eklem kapsülünün esnetilmesinde 
etkili ve güvenli bir uygulamadır. Manuel tedavide kullanılan yöntemler mobili-
zasyon, manipulasyon, derin friksiyon masajı, tetik nokta bası tekniği, miyofasyal 
germe ve değişik germe tekniklerini içerir (38,48). Eklem mobilizasyonu saye-
sinde ağrının inhibisyonu, normal hareket açıklığının (NEH) artırılması ve kas 
spazmının inhibisyonu ile iyileşme sağlanmaktadır. Son kanıtlar eklem mobili-
zasyonunun nosiseptif yollarda spinal uyarılabilirliği azaltabileceğini göstermek-
tedir (49). 

TME’ye uygulanan longitudinal traksiyon (kaudal, ventral ve kaudo-ventral 
yönlere) ve transversal kaydırma (antero-posterior ve medio-lateral yönlere) mo-
bilizasyon teknikleri ile mandibular kondil, artiküler disk ve bilaminer alan arası 
genişleme sağlanır (Şekil 2). Ayrıca üst servikal segmentlere oksiput (C0), atlas 
(C1) ve axis (C2) arası segmental traksiyon ve kaydırma mobilizasyonlarının ağrı 
inhibisyonunda fayda sağladığı bildirilmiştir (Şekil 3) (36-40,49).

Eklem mobilizasyonu, hareket kısıtlılığı belirgin olduğunda uygulanmalı, an-
cak eklem hipermobilitesinden şüpheleniliyorsa mobilizasyondan kaçınılmalıdır. 
Mobilizasyon tekniklerinin uygulanmasından önce ve sonra NEH ölçümlerinin 
alınması ve/veya semptom provokasyonunun test edilmesi klinik olarak yararlı-
dır. Mobilizasyonların dozu, hastanın irritabilite düzeyini, tanımlanan bozuklu-
ğun ciddiyetini, semptomların kronikliğini ve hastanın yanıt oranını hesaba katan 
bilinçli bir kararla yönlendirilmelidir. 
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Yumuşak doku mobilizasyonu 
Temporalis, masseter, medial pterygoid ve lateral pterygoid kaslarına yumuşak 
doku mobilizasyonu uygulanmaktadır. Bu kasların dışında ek çiğneme kasları ve 
servikal omurga kasları da yumuşak doku mobilizasyonu yoluyla tedavi edile-
bilinir. Yumuşak doku mobilizasyonu yapılırken çeşitli tekniklerden faydalanıl-
maktadır. Bir miyofasyal TN üzerinde bası tekniği veya derin friksiyon teknikleri 

Şekil 2. TME Mobilizasyonu -Traksiyon ve Kaydırmalar

Şekil 3. Üst Servikal Segmentlerin (C0-C3) Mobilizasyonu (Servikal Traksiyon ve Kaydırmalar)
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uygulanabileceği gibi, miyofasyal germeler de yardımcı olabilir (Foto 4). Ayrıca 
masseter, temporalis ve lateral pterygoid kaslar için intraoral olarak yumuşak do-
kuların mobilizasyonu yapılabilinir (Şekil 5).

Literatüre bakıldığında tetik noktaların tedavisinde derin friksiyon masajı, te-
tik nokta bası tekniği, miyofasyal gevşetme ve germe egzersizlerinin sıklıkla kul-
lanıldığı ve etkili oldukları görülmektedir (36,46-48). Manuel tedavi yönteminin 
iyi düzenlenmiş ve bireye özel egzersiz programı ile desteklenmesi tedavinin ba-
şarısını daha da artıracaktır.
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Foto 4. Myofasyal Germeler- Masseter ve Temporal Kaslar 
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Lütfen foto 2-5 de hastanın gözleri siyah bant ile kapatılsın. 
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Splint tedavisi
Kondil-disk kompleksindeki düzensizliklerde ve bruksizmde kaslarda gevşeme 
sağlamak, dişleri aşınmaya karşı korumak, eklemdeki aşırı yüklenmeyi hafiflet-
mek, erken ve yanlış diş temaslarını elimine etmek, kondilleri fizyolojik pozisyo-
nuna getirmek amaçlanmaktadır. Splinter yumuşak, sert, dişleri tam veya kısmi 
kaplayan, üst dişleri veya alt dişleri kapsayan, stabilizasyon veya öne konum-
landırma splintleri olarak ayrılmaktadır (1,2). Her ne kadar uzun yıllar yaygın 
olarak kullanılan bir yaklaşım olmasına rağmen, araştırmacılar splintlerin etki 
mekanizması hakkında henüz bir fikir birliğine varamamıştır (43). Splintlerin 
etki mekanizması ile ilgili teori olarak, oklüzal temas iyileştirmesi ve dikey boyut 
değişiklikleri ile periferal etki oluşturmaları ve aynı zamanda santral sinir siste-
mi afferent dürtülerinde değişiklikler dolayısıyla santral etkiler açığa çıkartmaları 
olarak özetlenebilir (50).

Ilaç tedavisi
TMD’lar için belirtilen oral ilaçlar arasında analjezikler, nonsteroid antiinflama-
tuar ilaçlar (NSAİD), oral steroidler, kas gevşeticiler, antiepileptik ilaçlar ve anti-
depresanlar bulunur (1,2,36).

SONUÇ
Tedavi programı her hastasının sendrom ve bulgularına yönelik özel adap-
te edilmiş programlar içermelidir. TMD ile ilişkili başağrılarının kontrol altına 
alınmasında ilk adım, hastanın problemi anlamasını sağlamaktır. Uygulanan 
kraniyomandibular mobilizasyonlar ve terapötik egzersizler ile birlikte hastanın 
eğitilmesi ve aktif olarak tedaviye katılımının sağlanması, uzun dönemde kalıcı 
sonuçlar elde edebilmek açısından önemlidir. Başağrısı hastası için en uygun so-
nucu elde etmek için multidisipliner iş birliği yapmak önemlidir.
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1. GIRIŞ
Kronik ağrı, normal doku iyileşme sürecinin tamamlanmasından (> 3 ay) daha 
uzun süre devam eden ağrı olarak tanımlanır. Kronik ağrı, biyolojik faktörlerin 
yanı sıra bilişsel, emosyonel, kültürel ve sosyal faktörlerin ağrı algısını önemli öl-
çüde etkilediği karmaşık bir problem olarak kabul edilir (1). 

Ağrı Nörobilim Eğitimi (Pain Neuroscience Education, PNE) kronik ağrı yöne-
timinde modern nörobilim yaklaşımının ilk basamağı olarak kabul edilmektedir 
ve kronik ağrısı olan hastalara temel olarak ağrının biyolojisini ve nörofizyolojisini 
açıklar (2). PNE, hastaların ağrı ile ilgili biyolojik süreçleri daha iyi anlamalarını 
sağlayarak ağrıyı ve engellilik düzeyini iyileştirmeyi amaçlayan kognitif temelli bir 
eğitim modelidir (3). PNE, anatomik veya biyomekanik modellere dayalı olarak 
uygulanan ve ağrı oluşumunu sadece doku hasarı ile ilişkilendiren bel okulu gibi 
geleneksel eğitim modellerinden farklıdır. Bu eğitim, biyopsikososyal modele dayalı 

KÜLTÜRE VE SOSYAL FARKLILIKLARA 
DUYARLI AĞRI NÖROBİLİM EĞİTİMİ
Ceren GÜRŞEN, Gülbala NAKİP

BÖLÜM

16

281

KISALTMALAR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

International Association for the Study of Pain (IASP)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Pain Neuroscience Education (PNE)



282 B Ö L Ü M  1 6     Kültüre ve Sosyal Farklılıklara Duyarlı Ağrı Nörobilim Eğitimi

olarak ağrının nörobiyolojik ve nörofizyolojik mekanizmalarına, ağrının anlamına 
ve ağrı oluşumunda psikolojik ve sosyal faktörlerin önemine odaklanır (4). PNE’nin 
birincil amaçlarından biri, ağrının biyolojik ve fizyolojik süreçlerini açıklamak, ma-
ladaptif ağrı inanışlarını ve bilişlerini (kinezyofobi, katastrofizasyon hipervijilans) 
değiştirmek ve hastanın ağrıyı yeniden anlamlandırmasını sağlamaktır (1). Buna 
ek olarak, PNE’nin en önemli yönlerinden biri, ağrı ve doku hasarının eş anlamlı 
terimler olmadığının vurgulanmasıdır. Diğer bir deyişle, çok şiddetli bir ağrının ol-
ması her zaman çok şiddetli bir doku hasarının olduğunu göstermeyebilir. Bu eğiti-
min sonucunda, hastaların ağrıyı doku hasarının bir göstergesi olarak değil vücudu 
koruyan bir alarm sinyali olarak düşünmeleri hedeflenir (5).

PNE’nin kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarında ağrı ile ilişkili bilgi düzeyi-
ni, fonksiyonelliği, mobiliteyi ve psikososyal faktörleri iyileştirerek ağrı şiddetini 
ve engellilik düzeyini azaltmadaki etkilerine dair güçlü kanıtlar yer almaktadır 
(6). Son yıllarda, ağrının anlamlandırılması, değerlendirilmesi ve yorumlanması-
nın ve bunun sonucunda ortaya çıkan duygusal ve davranışsal tepkilerin, cinsiyet, 
din, ırk, etnik köken, sosyolojik ve kültürel faktörlerden etkilenebileceği üzerinde 
durulmaktadır (2). Ancak, hedef dile çevirisi yapılmış materyaller beklenen etkiyi 
oluşturmada yeterli olmayabilir. Bu nedenle, PNE’nin kültürel ve sosyal faktörler 
göz önüne alınarak uygulanması gerekebilir. Bu kitap bölümünde, kronik ağrılı 
hastalarda görülen ağrı bilişleri ve inanışları, PNE uygulamasından önce yapılma-
sı önerilen değerlendirmeler, PNE uygulama yöntemleri/kanıt düzeyi ve kültüre 
duyarlı PNE’nin önemi detaylı olarak incelenmiştir. 

2. KRONIK AĞRI
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (International Association for the Study of 
Pain, IASP), ağrıyı “gerçek veya olası doku hasarı veya buna benzer bir durumla 
ilişkili hoş olmayan, duyusal ve duygusal bir deneyim” olarak tanımlamaktadır 
(7). Bu tanım, ağrı deneyiminin biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerle ilişki-
li olduğunu göstermektedir. Kronik ağrı ise, “normal iyileşme sürecinden daha 
uzun süre devam eden ağrı ve/veya 3-6 ay veya daha uzun süre devam eden ağrı” 
olarak tanımlanmaktadır (8). Avrupa Ağrı Federasyonu, kronik ağrının tüm dün-
yadaki prevalansının %17 ila 27 arasında olduğunu bildirmiştir; başka bir deyişle 
kronik ağrı her beş kişiden birini etkilemektedir (9, 10). Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde (ABD) ise kronik ağrının görülme oranı, diyabetes mellitus, kardiyovas-
küler hastalıklar ve kanserin görülme oranının toplamından daha fazladır (11). 
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Kronik ağrı, fiziksel problemlere, mental sağlık sorunlarına, sağlık hizmetlerinde 
uzun bekleme listelerine ve sağlık hizmetlerinde maliyet artışına neden olur (11). 
ABD’de her yıl, 100 milyon yetişkine kronik ağrı teşhisi konmakta ve bu kişilere 
verilen sağlık hizmetlerinin yıllık maliyeti toplam 635 milyar dolara ulaşmakta-
dır (12). Ayrıca, kronik ağrının diyabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar 
ve kanserin toplamından daha maliyetli olduğu da literatürde bildirilmiştir (13). 
Bu oranlara bakacak olursak, kronik ağrısı olan hastaların yaşam kalitesinin iyi-
leştirilmesi ve hastalara yüksek kaliteli bakımın sağlanmasının yanı sıra ağrı te-
davisinin finansal yönünün de dikkate alınması gerekmektedir. Hasta açısından 
bakıldığında ise gereksiz testler veya tedaviler mali yükü artırır ve doku hasarı 
olmaksızın veya doku iyileşmesi tamamlandıktan sonra ağrı devam ettiği için 
hastanın korkularını artırır ve stres düzeyinin artmasına yol açar (12). 

2.1. Kronik ağrıda santral sensitizasyonun rolü
“Modern ağrı nörobilimi”, ağrı deneyiminde santral sensitizasyonun rolü de dahil 
olmak üzere ağrı hakkındaki anlayışı geliştirmiştir. Ayrıca, ağrının doku hasarı 
(yaralanma) olmadan da var olabileceğini, ağrı şiddetinin doku hasarının şidde-
tiyle orantılı olmadığını ve doku hasarına ek olarak emosyonel faktörlerin de ağrı 
deneyimi ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır (10). Kronik ağrı sendromlarının 
büyük bir bölümü, yalnızca doku hasarı veya inflamasyon ile oluşan ağrı (no-
siseptif ağrı) veya somatoduyu sistemdeki bir lezyona bağlı olarak gelişen ağrı 
(nöropatik ağrı) ile açıklanamaz. Son on yıldaki çalışmalar, kronik ağrısı olan 
hastalarda, hem periferal hem de santral sensitizasyonun olduğunu göstermiştir 
(14). Santral sensitizasyon, “santral sinir sisteminde aşırı duyarlılığa neden olan 
spinal transmisyonun amplifikasyonu” veya “santral sinir sistemindeki nosiseptif 
nöronların normal veya eşik altı afferent girdilere tepkisinin artması” şeklinde 
tanımlanır. Santral sensitizasyonda santral somatoduyu sistemin nöronları daha 
duyarlı hale gelir. Somatosensoriyel sistemin duyarlılığının artması ile spinal ko-
lonun dorsal kökünden tehlikeli (rahatsız edici) sinyallerin beyne iletimi (artmış 
spinal transmisyon) artar. Bunun sonucunda, etkilenmiş segment tarafından 
inerve olan dokularda artmış bir duyarlılık görülebilir ve bu duruma sekonder 
hiperaljezi adı verilir (6). 

Santral sensitizasyon, hem periferik hem de santral sinir sistemindeki nörop-
lastik değişiklikleri içerebilir (15). Patofizyolojisinde periferal dokuda ve spinal 
kordda artan nöronal yanıtın yanı sıra, noradrenerjik inhibitör yolaklarda akti-
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vasyonun azalması ve güçlü opioderjik etkiden sorumlu olan μ-opioid reseptör 
sentezinde azalmış ekspresyon sonucu, dorsal boynuz nöronlarında opioderjik 
etkiye duyarlılığın azalması da önemli rol almaktadır (16). Kronik ağrıda ortaya 
çıkan bu değişiklikler, inen inhibitör yolların işlevinin azalmasına, motor kontrol 
değişikliklerine ve bu hastalarda nöral cevapların (hiperaljezi/allodini) ortaya çık-
masında rol oynayabilir (17).

Santral sensitizasyonda, prefrontal ve dorsolateral korteks, talamus, beyin 
sapı ve somatosensoriyel korteksteki gri maddenin yoğunluğunun ve hacminin 
azalmasının yanı sıra sağ hipokampus ve parahipokampal girusta gri madde hac-
minde artış ve serebral düzeyde yapısal değişiklikler olduğu bildirilmiştir (6). 
Fonksiyonel kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çalışmaları, kro-
nik bel ağrılı kişilerin medial prefrontal korteks, singulat korteks, amigdala ve 
insula başta olmak üzere çeşitli beyin bölgelerinde artan aktivasyon ile birlikte bu 
bölgeler arasındaki fonksiyonel bağlantıların yeniden düzenlendiğini ortaya koy-
muştur (17). Bu beyin değişikliklerinin kronik ağrıdaki rolünü anlamak, yalnızca 
ağrı semptomlarını değil, aynı zamanda maladaptif ağrı bilişleri ve davranışları 
(örneğin, kinezyofobi, katastrofizasyon veya hipervijilans), uygun olmayan fizik-
sel davranışlar, gerçekçi olmayan istekler ve uyku bozuklukları gibi kronik ağrı ile 
ilişkili komorbiditeleri de anlamamızı sağlar (17). Fibromiyalji, kronik travmatik 
boyun ağrısı, gerilim tipi başağrısı, kronik bel ağrısı, kronik pelvik ağrı, huzursuz 
bağırsak sendromu, ağrılı mesane sendromu, kronik yorgunluk sendromu, kanser 
ile ilişkili ağrı, osteoartrit, romatoid artrit ve tendinopati gibi durumlarda ağrı 
yalnızca belirgin bir anatomik bozukluk veya doku hasarı ile açıklanamazken bu 
durumlarda santral sensitizasyon sıklıkla baskın mekanizmadır (18, 19).

Santral sensitizasyonda görülen nörofizyolojik değişiklikler, ağrı nöromatrik-
sindeki değişikliklerle ilişkilidir. Ağrı oluşumu davranışsal, duygusal, sosyal ve bi-
lişsel faktörlerle modüle edilir (10, 20). Bu durum kronik ağrının sadece beyinde 
fiziksel değişikliklere yol açmadığı, aynı zamanda ağrının işlenmesinin değişme-
sine ve maladaptif ağrı bilişlerine de (kinezyofobi, katastrofizasyon, hipervijilans 
gibi) yol açtığının göstergesidir (3, 20). 

2.2. Kronik ağrılı hastalarda görülebilen  
maladaptif ağrı bilişleri ve davranışları
Santral sensitizasyona ek olarak kronik ağrısı olan hastalarda fizyoterapinin et-
kin olarak uygulanmasını engelleyen bazı faktörler vardır (15). Kronik ağrısı 
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olan hastalar sıklıkla önemli düzeyde korku-kaçınma davranışları gösterirler ve 
sıklıkla bir egzersiz programına katılmayı reddederler. Bu hastalarda, aktiviteleri 
yapmaktan kaçınma ya da ısrarla uygun olmayan aktiviteleri devam ettirme (aşırı 
aktivite paterni) gibi uygun olmayan fiziksel davranışlar görülebilir. Kinezyofobi 
(hareketten kaçınma ve hareket ederse vücudundaki yaralanmanın artacağını dü-
şünme), katastrofizasyon (ağrının gittikçe kötüleşeceğini düşünme) ya da hiper-
vijilans (ağrıya aşırı dikkatini verme ve ağrıdaki en küçük değişiklikleri hissetme) 
gibi maladaptif ağrı bilişleri ortaya çıkabilir. Buna ek olarak, ağrı olduğu zaman 
sürekli ağrıya odaklanma veya ağrı varken uğraştığı aktiviteyi bırakma gibi mala-
daptif başa çıkma davranışları da tedavinin etkin olarak uygulanmasını engelle-
yen bariyerler arasındadır (2).

 Ağrı katastrofizasyonu, ağrı nöromatriksinin aktivasyonu ile ilişkilidir. 
Kronik ağrılı hastalar, durumlarının gerçekte olduğundan çok daha kötü oldu-
ğunu düşünebilir ve bu nedenle, hastaların iyileşmeye yönelik çok az umutları 
olabilir (10). Hastaların sorunlarının gerçek durumundan çok daha kötü olduğu-
na inandıkları bu düşünce, katastrofizasyon olarak bilinir (10). Korku-kaçınma 
modelinde yaralanma, olumsuz duygulanım ve korkutucu hastalık bilgisinin var-
lığı, ağrının katastrofizasyonuna yol açabilir (21). Bu durum, ağrıya bağlı korku, 
aktiviteden kaçınma ve semptomlarla ilgili hipervijilans ve depresyon oluşmasına 
ve fonksiyonelliğin azalmasına yol açar ve bunların tümü ağrı deneyimine katkıda 
bulunur (22).

Ağrıya bağlı korku, kaygı, sürekli nevrotik ruh hali (olumsuz duygulanım dü-
zeyi), depresif duygular ve stres, öz-yeterliğin azalması, insomnia ve travma son-
rası stres bozukluğu kronik ağrılı hastalarda değişen derecelerde mevcuttur (14, 
20). Bunlar ağrının bir sonucu olabilir veya kronik ağrının prognozunu etkileye-
bilir. Duygular, düşünceler, dikkat ve stres, ağrıyı uyaran yolları etkileyerek bilişsel 
ve duygusal duyarlılığa yol açabilir (10). 

2.3. Farklı kültürlerin ağrı inanışları, bilişleri  
ve davranışları üzerine etkisi
Ağrıyla ilgili olumsuz inanışlar ve bilişler bazen akut ağrıda hasarlı bölgenin ko-
runmasının sağlanmasına rağmen, bu olumsuz ağrı inanışlarının akut ağrıdan 
kronik ağrıya aktarılması çoğu zaman kinezyofobi oluşumu, ağrının şiddetlenme-
si ve fonksiyonelliğin azalması ile sonuçlanır (3). Ağrı ile ilgili inanışlardaki de-
ğişikliklerin ağrı şiddeti ve psikolojik değişikliklerle ilişkili olduğu bildirilmiştir. 
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Ayrıca, kronik ağrılı hastalarda ağrı inanışları, bilişleri ve davranışlarının uygun 
tanı, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi için önemli faktörler 
olduğu yaygın olarak kabul edilmiştir (3). Bununla birlikte, ırk, etnik köken, kül-
türel ve sosyal özelliklerinde ağrı bilişleri, inanışları, sağlık hizmeti tercihleri ve 
kullanılan başa çıkma stratejileri üzerinde önemli bir etkisi vardır (23). 

Son yıllarda, ağrı ile ilgili ırksal, etnik ve kültürel farklılıkları araştıran çalışma-
lar, ağrı epidemiyolojisine, klinik ve deneysel olarak ağrının değerlendirilmesine 
ve tedavisine odaklanmıştır (3, 24, 25).

Ağrı inanışları, bilişleri ve davranışlarındaki ırksal, etnik ve kültürel farklılık-
ların bilinmesi kronik ağrının teşhisi, değerlendirilmesi ve tedavisi için esastır (2, 
5). Kronik ağrısı olan Türk hastalarda kullanılabilecek kültüre duyarlı PNE ma-
teryallerinin geliştirilmesini hedefleyen bir Delphi çalışmasında, özellikle birinci 
nesil Türk göçmenlerin, dil limitasyonları, farklı kültürel geçmişleri ve düşük sos-
yoekonomik statüleri nedeniyle yaşadıkları topluma uyum sağlamakta zorlandık-
ları ve sağlık kuruluşlarına erişimlerinin zor olduğu bildirilmiştir (2). Literatürde, 
Türk kökenli hastalar ile Hollanda’da yaşayan yerli popülasyon arasında ağrı ina-
nışları, bilişleri ve davranışlarında farklılıklar olduğuna dair bazı kanıtlar bulun-
maktadır (2, 26). Yerli popülasyon ile karşılaştırıldığında, kronik ağrısı olan Türk 
göçmenler hastalıklarının tedavisi için daha az sorumluluk almakta, iyileşme ka-
pasitelerinin daha düşük olduğuna inanmakta ve daha fazla dış kontrol odağı ser-
gilemektedir. Ayrıca, Türk hastaların termal ajanlar, masaj ve bitkisel ilaçlar gibi 
pasif baş etme stratejilerini daha fazla tercih ettikleri bildirilmiştir. Bu bulgulara 
benzer olarak, başka bir çalışmada ise, Almanya’da yaşayan ve kronik başağrısı 
şikayeti olan Türk göçmenlerin, yerli popülasyon ile karşılaştırıldığında analjezik 
kullanımı gibi pasif ağrıyla baş etme yöntemlerine daha sık başvurdukları bulun-
muştur (23). 

2.4. Kronik ağrıda bozulmuş uyku kalitesi ve aşırı glial aktivite 
Azalmış uyku kalitesi, aşırı glial aktiviteyi tetikler. Yetersiz uyku, artan IL-6, pros-
taglandin E2 ve serebral mikroglia tarafından aracılık edilen nitrik oksit seviyeleri 
dahil olmak üzere düşük dereceli inflamatuar yanıtlarla sonuçlanır (27). Bu ya-
nıtlar, sağlıklı insanlarda, tek bir gece bile görülen yetersiz uykunun genel hipe-
raljeziye neden olabileceğini ve durumluk kaygıyı artırabileceğini açıklamaktadır. 
Azalmış uyku kalitesi, tedavide ele alınması gereken bir faktördür ve kronik ağrılı 
kişilerde santral sensitizasyonun patofizyolojisinde yer aldığı bilinmektedir (17). 
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3. KRONIK AĞRIDA GELENEKSEL TEDAVILER NEDEN 
BAŞARISIZ?
Geleneksel kas-iskelet sistemi eğitim modelleri ağrı yaşayan hastaların neden 
ağrı yaşadıklarını anlamalarına yardımcı olmak için ağırlıklı olarak anatomi, bi-
yomekanik ve patoanatomiye odaklanan biyomedikal eğitime odaklanmıştır. Bu 
eğitim modellerinde klinisyenler, hastalara ağrı kavramını doku perspektifinden 
açıklamayı amaçlamaktadır (28). Bu modeller, yaralanma, cerrahi veya hastalık 
durumlarının akut evrelerinde hastalara bilgi vermek açısından önemli role sa-
hiptir. Ancak, periferik ve santral sensitizasyon, spinal inhibisyon ve fasilitasyon, 
nöroplastisite, immün ve endokrin değişiklikleri ve ağrı ile ilişkili karmaşık prob-
lemleri açıklamada yetersiz kalırlar. Ayrıca, bu biyomedikal eğitim modelleri yal-
nızca ağrı ve hastalığın iyileştirilmesinde kısıtlı bir etkinlik göstermekle birlikte, 
hastaların korkularını, kaygılarını, maladaptif ağrı davranışlarını ve stres seviye-
sini artırarak iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyebilir (29).

Kronik ağrısı olan hastalar, sadece anatomi, patoanatomi veya biyomekanik 
değil, aynı zamanda ağrı hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterler. Hastala-
ra ağrı biliminin yerine anatominin öğretilmesini hedefleyen geleneksel eğitim 
modellerinin sıklıkla başarısız olabileceği öne sürülmüştür (29). Çünkü, ağrı-
nın bilişler, inanışlar, kültürel ve sosyal faktörler tarafından düzenlendiği ve bi-
yopsikososyal bir durum olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda 
psikiyatrist George Engel’in ağrı mekanizmasını açıklamak için biyopsikososyal 
modeli geliştirmesi önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir (18). Kronik 
ağrısı olan bireylere, ağrıyla tutarlı davranışlar yerine, iyi olmak ile ilgili tutarlı 
davranışlara geri dönmeleri için edimsel koşullanma modelini uygulayan Engel’in 
katkılarından bu yana, biyopsikososyal modele dayalı olarak geliştirilen bilişsel 
davranışçı terapi (BDT), ağrı yönetiminin merkezinde yer almaktadır. BDT, yeti 
yitiminin azaltılması, öz-yeterliği artırılması ve ağrıya verilen yanıtın iyileştiril-
mesi için bireyin ağrıya verdiği yanıtın davranışsal yönlerine odaklanır. Başka 
bir deyişle, ağrıya verilen emosyonel tepkiye odaklanır (1, 18). BDT yaklaşımları, 
semptomlar ve maladaptif ağrı algıları genellikle bilişsel olarak geliştirildiği için 
adaptif olmayan düşüncelerin ve yanlış inanışların değiştirilerek ağrının iyileşti-
rebileceğini savunur. BDT odaklı çalışmalar, insanlara ağrıyla nasıl yaşayacakları-
nı öğretmenin önemini savunur. Bu sayede biyopsikososyal modelin geliştirilmesi 
ile “ağrı kaçınılmazdır” inanışının “ağrı yaşamak isteğe bağlıdır” olumlamasına 
doğru değiştirilmesi hedeflenmiştir. Yani BDT, ağrıyı tedavi etmekten çok onu 
yönetmeyi amaçlamaktadır (18, 22).
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4. AĞRI NÖROBILIM EĞITIMININ TARIHÇESI
Ağrı nörobilim eğitiminin (Pain Neuroscience Education, PNE) ilk belgelenmiş 
araştırmacılarından biri, 1999’da Avusturya’daki IASP konferansında sunum ya-
pan fizyoterapist Louis Gifford’dur. 1999’dan bu yana ve ardından kanıta dayalı 
tıp yaklaşımının geliştirilmesi sayesinde, çeşitli bilim insanları PNE’nin etkinli-
ğini keşfetmeye başladılar. 2002 yılında, kronik bel ağrılı hastalarda fizyoterapi-
ye ek olarak yeni bir eğitim yaklaşımı olan PNE kullanıldı (30). Bu çalışmanın 
sonuçları, manuel terapi, egzersiz eğitimi ve PNE’den oluşan kombine fizyotera-
pi tedavisinin, kronik bel ağrılı hastalarda fonksiyonel ve semptomatik iyileşme 
sağlamada daha etkili olduğunu gösterdi (30). 2003 yılında ise David Butler ve 
Lorimer Moseley, kronik bel ağrılı hastalarda, ağrıyla başa çıkma stratejilerinin 
geliştirilmesi amacıyla PNE uyguladı (31). İlerleyen yıllarda Jo Nijs tarafından 
uygulama şeklinde ve kullanılan materyallerde birçok adaptasyon yapıldı. Lite-
ratürde, PNE’nin etkinliğini inceleyen çok sayıda randomize kontrollü çalışma 
ve güncel olarak beş sistematik derleme yer almaktadır (4, 30, 32, 33). James ve 
arkadaşları (20), kronik kas-iskelet sistemi ağrısı olan hastalarda PNE’nin etkisini 
inceleyen ve 12 randomize kontrollü çalışmanın yer aldığı sistematik derlemenin 
sonucunda, PNE’nin ağrıyı, engellilik düzeyini, ağrı katastrofizasyonu ve kinez-
yofobiyi kısa ve orta vadede iyileştirebileceğini göstermiştir. Kronik kas-iskelet 
sistemi ağrısı olan hastalarda egzersiz tedavisi ile kombine PNE’nin tek başına 
egzersiz uygulaması ile karşılaştırıldığı çalışmaları inceleyen başka bir sistematik 
derlemede ise, egzersiz ile kombine PNE’nin tek başına egzersize kıyasla ağrı, yeti 
yitimi, kinezyofobi ve ağrı katastrofizasyonu açısından kısa vadede daha iyi iyileş-
me sağladığı belirtilmiştir (34).

5. AĞRI NÖROBILIM EĞITIMI
Ağrı eğitimi, temel olarak hastalara ağrı nörobiyolojisi, ağrı nörofizyolojisini ve 
ağrının sinir sistemi tarafından nasıl oluşturulduğunu açıklayan bir eğitim mo-
delidir (3). Literatürde, Ağrıyı Açıkla (Explain Pain), Terapatik Nörobilim Eğiti-
mi (Therapeutic Neuroscience Education) ve Ağrı Biyolojisi Eğitimi (Pain Biology 
Education) gibi farklı terimlerle de isimlendirilmektedir (6, 12). IASP, 2018 yılını 
“Ağrı Eğitiminde Mükemmellik Yılı” (Global Year for Excellence in Pain Educati-
on) yılı olarak belirlemiştir. Bu temanın hedefi, ağrı eğitimi hakkındaki bilgi dü-
zeyi ve klinikteki kullanımı arasındaki boşluğu doldurmaktır.
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Bu eğitim, hastaların ağrı biyolojisini anlamalarına yardımcı olmak için eğitim 
psikolojisinden, özellikle kavramsal davranış değişimi stratejilerinden, sağlık psi-
kolojisinden ve ağrıyla ilgili nöroimmün bilimlerden yararlanır (12, 18). Yüksek 
kaliteli randomize kontrollü çalışmalar ve sistematik derlemeler, PNE’nin ağrıyı, 
engellilik düzeyini, ağrı katastrofizasyonunu ve aktivite limitasyonunu azalttığı ve 
bunun sonucunda sağlık hizmetlerinin gereğinden fazla kullanımını önlediğini 
göstermiştir (29). PNE için artan kanıt düzeyine rağmen, bu eğitimin uygulama 
yöntemleri hakkında bilgi düzeyi yeterli değildir. Buna karşılık, klinik çalışmalar, 
vaka çalışmaları/serileri ve ağrı bilimi alanındaki uzmanların görüşleri ve bakış 
açıları, sağlık profesyonellerine, kronik ağrıda PNE’nin uygulama yöntemlerine 
yönelik bir bakış açısı sağlar (28, 29). PNE’de, hastalara ağrı mekanizmasının an-
latılması için doku yaralanması (nosisepsiyon) ve ağrıyı birbiri ile ilişkilendiren 
geleneksel bir model kullanılmaz. Bu eğitimde, periferik ve santral sensitizasyon, 
sinaptik aktivite ve ağrının beyinde ağrı oluşum mekanizması (ağrı nöromatrik-
si), spinal inhibisyon/fasilitasyon ve ağrı modülasyonunun açıklanması hedefle-
nir (35). PNE, hastaya “nosisepsiyon” ve “ağrı” arasındaki farkı öğretmeye çalışır. 
Hastalara ağrı deneyimlerinin sinir sisteminin değerlendirmesiyle beyinde oluş-
tuğunu ve doku hasarının, ağrının her zaman gerçek bir nedeni olmadığını öğ-
retir. Böylece, hastaların ağrıyla ilgili yanlış inanış ve bilişlerini değiştirmelerini 
sağlar (31). Hastaların ağrıyı yeniden anlamalarına izin vermek için sıklıkla görsel 
materyaller (şekiller ve resimler) ve metaforlar kullanır.

PNE’nin temel amacı, kişinin ağrı ile ilgili bilgi düzeyini artırmak ve ağrıyı 
yeniden anlaması için bireyin ağrı bilişlerini ve inanışlarını değiştirmektir. Bu ye-
niden anlamlandırma süreci, biyopsikososyal modelin tek başına ağrıya bağlı bo-
zukluktan ziyade ağrının kendisine uygulanır (18). Bu eğitimde hastalara, kronik 
ağrı ile baş etmelerine yardımcı olmak için sinir sisteminin duyarlılığını (nörop-
lastisite) artırma veya azaltma yeteneğine sahip olduğu öğretilir (1). PNE, hastala-
rı sistematik desensitizasyonu amaçlayan “bilişsel egzersiz terapisine” hazırlar. Bu, 
beyinde yeni bir güvenlik hafızası oluşturmak ve olumsuz ağrı hafızasını değiştir-
mek için korkulan hareketlere kademeli ve tekrarlı maruz kalma ile sağlanır. Bu 
nedenle, böyle bir yaklaşım, amigdala tarafından düzenlenen beyin sinapslarını 
doğrudan hedefler (17). Beyin sinapslarının uzun süreli güçlenme mekanizması 
(nöral plastisite), ağrı veya fiziksel aktivite ile ilgili yeni hafızayı öğrenmek ve ge-
liştirmek, beyindeki ağrı hafızasını değiştirmek için çok önemlidir (6, 17). 

Kavramsal değişim yaklaşımı, yalnızca “yeni bilgi öğrenmek” yerine, mevcut 
bilgileri değiştirerek yeni ve potansiyel olarak zorlayıcı kavramları içeren öğrenme 
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stratejilerinin geliştirmesini hedefler. Bu bağlamda PNE’nin, biyomedikal modele 
dayalı ağrı eğitimi programlarından ve BDT’’den farklı olduğu savunulur (18). 

Ağrının biyopsikososyal bir durum olması PNE’nin temel ilkesidir. Bu konuyu 
Bayes Teoremi ile ele aldığımızda, ağrı, algısal bir çıkarım olarak kabul edilir ve 
ağrı deneyimi, bilinç düzeyindeki bir çıktı olarak kabul edilir (36). Konu bedensel 
cevaba gelince, genellikle ağrı cevabının vücudumuzu korumaya yönelik olması 
tahmin edilebilir bir gerçektir (18). Bu anlamda, PNE’nin hipotezi, belirli bir du-
yusal girdi grubuyla ilişkili tehdit değerini değiştirmektir. Diğer bir deyişle, bu 
eğitimde ağrı deneyiminin tehdit edici bir durumdan ziyade vücudumuzu ko-
rumayı hedefleyen bir cevap olduğunun anlaşılması hedeflenir. PNE’de, “gerçek 
olması en muhtemel olanın” inşası, hastanın dikkatinin ağrı oluşturan durum-
lardan, ağrı oluşturmayan davranışlara/durumlara transfer edilmesi ile gerçek-
leştirilir. Bir durumun veya uyaranın tehdit değerini değiştirmenin ağrı algısını 
değiştireceğine yönelik çok sayıda çalışma vardır. Afrika’da yaşayan bazı popülas-
yonlar tarafından yapılan yüksek derecede nosiseptif girdi içeren uygulamaların 
(dini veya kültürel törenler) ağrı cevabı ile sonuçlanmaması buna bir örnek ola-
bilir (18). Öte yandan, düşük nosisepsiyon veya dokuda nosisepsiyonun olmadığı 
bazı durumlarda ise (örneğin, kağıt ile parmağın kesilmesi, stres oluşturan olay-
lar) şiddetli ağrı cevabı oluşabilir. 

6. AĞRI NÖROBILIM EĞITIMI UYGULAMASINDAN ÖNCE HASTA 
DEĞERLENDIRMESI
Kronik ağrısı olan hastalarda, ağrı eğitiminin hastaya özel olarak uygulanabilmesi 
ve santral sensitizasyon sürecinin anlaşılması için klinik biyopsikososyal değer-
lendirme gereklidir. Kronik ağrısı olan hastalarda biyopsikososyal değerlendir-
me yaklaşımı, somatik, bilişsel, emosyonel, davranışsal ve sosyal faktörlerin ve 
motivasyonun değerlendirilmesini içerir. Bu model, ağrı tipinin incelenmesi ve 
belirlenmesi ile başlar, kronik ağrı ile ilişkili farklı faktörlerin belirlenmesi ile de-
vam eder (10, 29). Son olarak, hastanın motivasyon düzeyinin belirlenmesi ile 
tamamlanır. 

6.1. Sınıflandırma (Predominant ağrı tipinin belirlenmesi)
PNE’nin altta yatan ağrı mekanizmasına özel olarak uygulanabilmesi için, üç ana 
ağrı tipinin (nosiseptif, nöropatik ve nosiplastik ağrı) ayırt edilmesi önemlidir. 
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Adım 1 nöropatik ağrının belirlenmesi: İlk olarak nöropatik ağrının değer-
lendirilmesi gerekir. Nöropatik ağrı, “somatosensoriyel sistemi etkileyen bir lez-
yon veya hastalık sonucunda oluşan ağrı” olarak tanımlanır. Nöropatik ağrıda gö-
rülen duyu bozukluğu, lezyon/doku hasarı ile nöroanatomik olarak uyumludur. 
Buna ek olarak, duyu bozukluğu klinik değerlendirmeler ve laboratuvar testleri 
ve radyografik görüntülemeler ile uyumludur. Yanma, sızlama ve iğnelenme hissi 
nöropatik ağrıda daha fazladır, ancak her zaman görülmeyebilir. Duyu bozuk-
luğu bu hastalarda çok fazla görülür ve nöropatik ağrısı olan hastalar bütün gün 
bu duyguyu hissedebilirler. Nöropatik ağrının olması eşlik eden nosiplastik ya da 
mikst ağrının olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, ikinci aşamada santral 
sensitizasyon ve nosiseptif ağrının ayrımı yapılmalıdır (10, 37). Dominant ağrı 
tipinin belirlenmesi etkin tedavi için oldukça önemlidir (18). 

Adım 2 predominant nosiseptif ve nosiplastik ağrının ayırt edilmesi: İkinci 
adımda, predominant nosiseptif ve santral sensitizasyon ile ilişkili ağrının (no-
siplastik ağrı) ayırt edilmesi gerekir. Algılanan ağrı ve bozukluk, yaralanma veya 
patolojinin şiddeti ile orantılı değilse ve aşağıdaki kriterler sağlanıyorsa ağrının 
santral sensitizasyondan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir (10):

· Kriter 1: Doku hasarı ile orantılı olmayan ağrı
İlk kriter olarak, yaralanma miktarı, patoloji ve objektif verilerin (Sintigrafi, MRG, 
x-ray bulguları) nosiseptif girdi ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilir. Ağrının 
çok boyutlu bir doğasının olması nedeniyle, çok boyutlu bir şekilde değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Bu aşamada ağrının mevcut patoloji ile uyumu “McGill 
Ağrı Anketi- Kısa Form” ile değerlendirilebilir (38). Eğer ağrıyı doğrulayan bir 
yaralanma, patoloji veya objektif bir fonksiyon bozukluğu varsa bu durumda has-
tanın hissettiği ağrı, “orantılı ağrı” olarak kabul edilebilir. Fakat hastada yaralan-
ma, objektif bulgular ya da patolojiye yönelik kanıt düzeyi yeterli değilse, santral 
sensitizasyon varlığı açısından diğer kriterler incelenmelidir. Hasta üç kriterden 
ilkini sağlıyorsa yine de diğer kriterler açısından değerlendirilmelidir (10, 15).

· Kriter 2: Ağrı dağılımı
İkinci kriter, ağrı dağılımının nöroanatomik olarak uygunluğunun belirlenmesi-
dir. Nöroanatomik olarak uygun olmayan ağrı dağılımı, primer nosisepsiyonun 
dermatomlar ve miyotomlarla uyumlu olmaması ve segmental alanının dışındaki 
allodini ve/veya hiperaljezi olarak tanımlanır. Bu kriter için ağrı çizimleri veya 
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vücut diyagramı kullanılabilir. On dokuz vücut bölgesini içeren “Yaygın Ağrı İn-
deksi” bu sürece yardımcı olmak için kullanılabilir. Ağrı olan her bölgeye 0 ila 19 
puan aralığında bir puan verilir; ³7 puan, yaygın ağrının olduğunu gösterir (10, 
39). Kriter 1 ve 2 sağlanıyorsa, santral sensitizasyon mekanizması ile ilişkili ağrı-
nın (nosiplastik ağrı) olduğu kabul edilebilir. Ancak, nöropatik ağrı dışlanırsa ve 
birinci kriter sağlanıp ikinci kriterin sağlanmadığı durumlarda üçüncü kriterin 
taranmasına geçilebilir. 

· Kriter 3: Kas- iskelet sistemi duyuları ile ilişkili olmayan hipersensitivite
Üçüncü kriterde duyusal hipersensitivite değerlendirilir. Bu aşırı sensitivite, çev-
resel (parlak ışık, sıcak/soğuk, gürültü, hava durumu, gürültü, stres veya yiye-
cekler) veya kimyasal duyarlılık (kokular, ilaçlar veya böcek ilaçları) olarak gö-
rülebilir. “Santral Sensitizasyon Ölçeği (Central Sensitization Inventory, CSI)” 
bu aşamada kullanılabilir. Bu ölçek, 25 maddede ortak semptomları ve santral 
sensitizasyona neden olan faktörleri değerlendiren 25 maddeyi içerir. Tanı amaçlı 
klinikte kullanılan bu ölçeğe göre ölçekten 40 puan üstü alan hastaların %82’sinde 
santral sensitizasyon doğru bir şekilde açıklanır (40). Ancak, CSI skorunun dik-
katli ve hastanın klinik semptomlarına uygun olarak yorumlanması önemlidir.

6.2. Somatik ve tıbbi faktörlerin değerlendirilmesi
PNE ile ilgili en büyük yanılgılardan biri, terapistlerin hastalarla sadece konuştu-
ğunun düşünülmesidir. Kas-iskelet sistemi problemlerinin tedavisinde mevcut en 
iyi uygulama kılavuzlarına uygun olarak, tüm fizyoterapistler, PNE dahil olmak 
üzere herhangi bir tedavi planına başlamadan önce hastaların detaylı hikayesini 
almalı ve kapsamlı fizik muayene yapmalıdır (10).

6.2.1. Hikaye alımı
Hasta hikayesi, korkutucu bir dil kullanılmadan alınmalıdır. PNE için aşağıdaki 
temel sorular sorulabilir (29, 37): 

·	 Ağrıyan bölgenizde neler olduğunu düşünüyorsunuz?
·	 Neden ağrının oluştuğunu düşünüyorsunuz?
·	 Ağrıyan yeriniz için sizce ne yapılmalı?
·	 Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz?
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Hikaye alımın amacı, kişiye özel ağrı deneyimleri hakkında bir anlayış geliş-
tirmek ve aynı zamanda hedef belirleme sürecinde hastayı neyin motive edebi-
leceğini keşfetmektir. Ek olarak, iyi bir anamnez hastayla fizyoterapist arasında 
terapatik bir ittifak geliştirir ve bu da hastanın fizyoterapistine güven duymasını 
sağlar. Fizyoterapistin görüşme sırasında, hastanın bahsettiği sorunları dinlemesi 
ve ardından bir listesini yapması gerekir. Hastaya hikayesini anlatması için yeterli 
zaman verilmelidir. Klinik olarak etkili görüşme genellikle 20-25 dakika sürmek-
tedir (37).

6.2.2. Fiziksel değerlendirme
Fiziksel muayenenin, anamnez bulgularının yanı sıra önemli bir patolojinin ayırt 
edilmesi için kapsamlı olması gerekir. Doku patolojisi klinik olarak ayırt edildi-
ğinde, terapistin daha geniş açıda düşünmesi ve fonksiyonel hareketlere odaklan-
ması gerekir. Fizik muayenenin sonuçlarının tehdit edici veya korku uyandıran 
kelimeler kullanılmadan hastaya makul bir şekilde iletilmesi gerekir (14).

Santral sensitizasyon varlığında, “Düz Bacak Kaldırma”, “Üst Ekstremite Nöro-
dinamik Testleri” gibi klinik testlere ilişkin bulguların veya kas kuvveti değerlen-
dirmelerinin aşırı duyarlılık nedeniyle değişebileceğini bilmek önemlidir. Kronik 
ağrılı hastalarda mekanik stimülasyonlara artan hassasiyet ve santral sinir siste-
mindeki değişen paternler nedeniyle, tüm fizik muayene testleri (eklem hareket 
açıklığı, kas kuvveti, kas tonusu, esneklik ve nörodinamik testler) ağrıyı tetikleye-
bilir. Bu nedenle, fizik muayenenin amacı, santral sensitizasyonun klinik tablosu-
nun belirlenmesidir. Ayrıca, kinezyofobinin, hareket kalitesinin değerlendirilmesi 
ve hastanın hareket paternlerinin santral sensitizasyon ile uyumlu semptomlara 
neden olup olmadığının (örneğin, hareket konusunda çok dikkatli olması veya 
fazla güç harcaması) belirlenmesi önemlidir (10). 

Detaylı bir anamnez ve yeterli bir fiziksel değerlendirmenin ardından hastalar 
bu değerlendirmelerin genellikle yıllardır kendilerine yapılan en kapsamlı muaye-
ne olduğunu ifade edebilir. Bu, PNE’nin temel kriteri olan güveni geliştirir. Has-
ta ile fizyoterapist arasındaki terapatik ilişkinin güçlenmesinin sonucunda, hasta 
PNE dahil olmak üzere diğer tedavi yaklaşımlarına da daha açık hale gelebilir (29).

Bu aşamada mevcut zamana bağlı olarak, PNE’ye kısa bir giriş yapılabilir ve 
hastaya eğitim broşürü verilebilir. Hastaların PNE ile tanıştırılmasının kolay ve 
anlaşılır bir yolu olarak onlara şu soru sorulabilir: “Kimse size neden ağrı yaşa-
dığınızı açıkladı mı?” Hasta bu soruyu ilgiyle karşıladıysa, sinir sistemimizin bir 
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alarm sistemi olarak tanımlandığı metaforu anlatılır. Hastaya santral sinir siste-
minin karmaşıklığı “Vücudunuzdaki nöronların hepsi bir yol ağı gibi birbirine 
bağlıdır” açıklamasıyla öğretilir. Buna ek olarak, bu nöronlar trafolardaki elektrik 
kablolarına benzetilebilir ve hastaya sinir sisteminin bir resmi gösterilebilir. Bu 
aşamada ağrı sistemini anlatmak için alarm metaforuna kısa bir giriş yapılabi-
lir (29). Normal işleyen sinir sistemi bir alarm sistemine benzetilebilir: “Çıplak 
ayakla paslanmış bir çiviye bastığımız zaman, çivinin yerde olduğunun farkına 
varmamız gerekir; böylece ona dikkat edebiliriz. Bu durumda bir alarm sistemi 
gibi çalışan sinir sistemimiz hızlanır, beyne bir mesaj gönderir ve kişi harekete 
geçtiğinde (doktora başvurma, tetanoz aşısı veya bandaj) alarm yavaş yavaş azalır 
ve artık bizi gelecekte başka bir çiviye karşı uyarmaya hazırdır.” Bunun normal bir 
biyofizyolojik süreç olduğu ve herkeste meydana geldiği belirtilir (29).

Santral sensitizasyonu anlatmak amacıyla yine ağrının yangın alarmına benze-
tildiği metafor bu aşamada farklı hikayeler ve görsel çizimler ile anlatılabilir (Şekil 
1): “Vücudumuzun ağrı sistemini aşırı hassaslaşmış yangın alarmına benzetebili-
riz. Yangın alarmı iyi çalışırsa, yalnızca yeterli duman olduğunda yanar. Eğer yan-
gın alarmı çok hassaslaşırsa, sadece bir mum yandığında bile çalışabilir” (41). Bu 
örnek, hastaların aşırı duyarlılık mekanizmasını anlamasına, ağrı deneyimlerini 
yeniden değerlendirmelerine yardımcı olabilir ve hastaların “ağrımın psikolojik 
olduğunu düşünüyorsun ya da ağrımın gerçek olmadığını düşünüyorsun” gibi 
yanlış düşüncelerini önleyebilir (29, 31). 

Değerlendirme seansının süresi, hastanın öğrenme ihtiyaçlarına ve uygulanan 
klinik değerlendirmelere bağlı olarak değişmekle birlikte hikaye alımı (20–25 da-
kika), fiziksel değerlendirme (10 dakika) ve PNE’ye giriş (10–15 dakika) ile birlik-
te toplam süre 40-50 dakika arasındadır (29). 

Şekil 1. Ağrı-yangın alarmı metaforu (41)
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6.2.3 Kognitif (Bilişsel) faktörlerin değerlendirilmesi

Bilişler ve algılar, santral sensitizasyon mekanizması ile ilişkili ağrının oluşmasına ve 

devam etmesine katkıda bulunabilecek önemli faktörlerdir. Ağrı nöromatriksini aktive ederek 

beyindeki hipersensitiviteyi etkilemenin yanı sıra, hastaların davranışlarını ve psikolojik 

durumunu da etkiler. Hikaye alma sırasında hastanın ağrı ile ilişkili inanışları, algıları ve 

bilişleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (21). Ayrıca, hastanın tedavi beklentilerini, 
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6.2.3. Kognitif (Bilişsel) faktörlerin değerlendirilmesi
Bilişler ve algılar, santral sensitizasyon mekanizması ile ilişkili ağrının oluşmasına 
ve devam etmesine katkıda bulunabilecek önemli faktörlerdir. Ağrı nöromatrik-
sini aktive ederek beyindeki hipersensitiviteyi etkilemenin yanı sıra, hastaların 
davranışlarını ve psikolojik durumunu da etkiler. Hikaye alma sırasında hastanın 
ağrı ile ilişkili inanışları, algıları ve bilişleri dikkatli bir şekilde değerlendirilme-
lidir (21). Ayrıca, hastanın tedavi beklentilerini, ağrının prognozu ile ilgili bek-
lentilerini, hastanın durumunu anlama yeteneğini, ağrıyla başa çıkmada mevcut 
kaynakları kullanma kapasitesini, ağrının duygusal temsilini ve ağrı katastrofizas-
yonu gibi ağrı bilişlerini değerlendirmek önemlidir (29).

· Ağrı algısı
Kısa Hastalık Algı Ölçeği (Brief Illness Perception Questionnaire), hastanın ağrı 
algılarını değerlendirmek için kullanılabilir. Toplamda yedi sorudan oluşan bu 
ölçek, tedavi beklentilerini (2. ve 4. maddeler), öz-yeterliği (madde 3), ağrı hak-
kındaki endişe düzeyini (6. madde) ve ağrı ile ilgili bilgi düzeyini (7. Madde) de-
ğerlendirir. Klinikte, “ağrı hakkında endişe düzeyi” maddesinden yüksek (≥6) ve 
“ağrılarını anlama” maddesinden ise düşük (≤4) puan alan hastalar, endişelerini 
azaltmak ve hastalıklarını daha iyi anlamak için PNE’den yararlanabilir (42).

· Ağrı katastrofizasyonu
Ağrının katastrofizasyonunu değerlendirmek için Ağrıyı Felaketleştirme Ölçeği 
(Pain Catastrophizing Scale) kullanılabilir (43). Hasta bu ölçekte yüksek (≥30) 
puan alıyorsa, katastrofizasyon konusundaki duyguları ve bilişleri PNE uygula-
nırken araştırılmalıdır. Hastaya ayrıca katastrofizasyonun beyindeki ağrı cevabı 
oluşturan aktiviteyi artırdığı ve dolayısıyla hastanın ağrısını artırdığı açıklanma-
lıdır.

6.2.4. Emosyonel faktörlerin değerlendirilmesi
Duygusal faktörler, bilişler ve algılar ile ilişkilidir. Bu faktörler, kaygı, öfk e, korku, 
depresif duygular ve travma sonrası stresi içerir. Fizyoterapistler, korku kaçınma 
davranışlarını, psikolojik travmatik ağrı başlangıcını, iş, aile, ekonomik veya sos-
yal konular ve psikolojik problemler gibi ağrının başlangıcı ile ilgili olabilecek 
emosyonel faktörleri özellikle sorgulamalıdır (10). 
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· Anksiyete
Durumluk ve sürekli kaygı durumu kronik ağrıda önemli faktörlerdir. Anksiyete 
düzeyinin değerlendirilmesi için “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği’nin” (Sta-
te Trait Anxiety Inevntory) kullanılması önerilmektedir. Durumluk Kaygı Ölçe-
ği, bireylerin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendisini nasıl hissettiğini ta-
nımlarken, içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını düşünerek maddeleri 
cevaplamasını gerektirmektedir. “Sürekli Kaygı Ölçeği” ise, bireyin genel olarak 
kendisini nasıl hissettiğini değerlendirmektedir (44). 

· Kinezyofobi
Önceki deneyimlerine bağlı olarak, hastalar potansiyel olarak ağrı oluşumu ile 
sonuçlanacak aktivitelerden kaçınabilir ve bu hareketleri yapmaktan korkabilir-
ler. Bu nedenle, hastaların kinezyofobi düzeyinin de değerlendirilmesi önemlidir. 
Tampa Kinezyofobi Ölçeği (Tampa Scale of Kinesiophobia), hastaların somatik 
odağını (altta yatan ve ciddi tıbbi problemler hakkındaki inanışları) ve aktivite-
den kaçınmayı (yeniden yaralanma veya artan ağrı hakkındaki inanışları) ölçen 
17 maddelik bir ölçektir (45). PNE seansı sırasında, kinezyofobinin beyindeki ağrı 
nöromatriksi üzerindeki etkileri (hipotalamik-hipofiz-adrenal düzeyde artan ak-
tivite ve dikkat ile) açıklanmalıdır.

6.2.5. Davranışsal faktörlerin değerlendirilmesi
Klinikte hastaların davranışlarını değerlendirirken, hastaların çoğu karışık bir 
örüntü ile kendini belli eder. Çoğu belirli aktivitelerden/hareketlerden kaçınırlar 
aynı zamanda başka bir hareket için de (genellikle uygun olmayan bir aktivite) ıs-
rar ederler. Dolayısıyla her hasta bireysel olarak kapsamlı bir şekilde değerlendiril-
meli ve sorgulanmalıdır (31). Hangi aktivitelerden kaçındığı veya hangi aktiviteleri 
yapmada ısrarcı olduğunu belirlemek için hastalar iş, ev ve eğlence aktiviteleri hak-
kında sorgulanmalıdır. Ek olarak, hastalara ne zaman ve neden aktivitelere devam 
etmeyi bıraktıkları ya da hareketten kaçındıkları sorulmalıdır. Aktivite günlüğü 
kullanılarak bu aktivitelerin belirlenmesi sağlanabilir. Fizyoterapistler, ağrı bilişleri 
ve davranışlarının fonksiyonel aktiviteler (iş, eğlence, günlük aktiviteler) üzerin-
deki etkisini de değerlendirmelidir. Örneğin, bir hasta bel ağrısı nedeniyle tenis 
oynamaktan kaçındığını ifade ettiğinde, fizyoterapist bu aktivite sırasında neler 
olduğuyla ilgili hastanın inanışlarını ve davranışlarını sormalıdır (29).
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Maladaptif ağrı bilişleri ve klasik koşullanma da bu aşamada önemlidir. Örne-
ğin, hasta ağrıyı algıladığı zaman dilimi boyunca masa başında stresli bir durum-
da çalışıyor ise, masa ile ağrı hasta tarafından ilişkilendirilebilir. Masa nötr bir 
uyarıcıdır, ancak ağrıyla ilişkilendirilebilir ve sonuç olarak ağrı oluşumuna neden 
olabilir (10). Moseley ve Vlaeyen tarafından yakın zamanda önerilen bir modelde, 
klasik koşullandırmanın sonunda, “Kesinlik Hipotezi” olarak adlandırılan uyaran 
genellemesi yoluyla nosiseptif olmayan uyarıların ağrıya neden olabileceği öngö-
rülmektedir (46). 

6.2.6. Sosyal faktörlerin değerlendirilmesi
Hastanın kendi benliğinde strese neden olan sosyal ve çevresel faktörlerin ağrı 
üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Sosyal faktörler olarak ev veya yaşam durumu, 
sosyal çevre, iş, partnerle ilişki ve önceki/diğer tedaviler olarak sıralanabilir. Sos-
yal faktörlerin “yararlı ve destekleyici” veya “stresli ve yararlı olmayan” bileşenle-
rini bulmak önemlidir. Diğer önemli sosyal faktörler arasında önceki tedaviler ve 
önceki sağlık profesyonellerinin tutum ve inanışları yer alır. Önceki tedavilerin 
yanı sıra hastanın durumuyla ilgili tavsiyeler ve açıklamalar, hastanın algılarını ve 
mevcut başa çıkma stratejilerini etkileyecektir (5).

Düşük sosyokültürel seviye, kronik ağrılı hastalarda iyileşmeyi engelleyebilir 
ve santral sensitizasyonun prognozunu kötüleştirebilir. PNE sırasında, hastadan 
seanslardan birine eşini, çocuğunu veya yakın bir arkadaşını getirmesi istenerek 
kişinin sosyal desteği artırılabilir (10).

6.2.7. Motivasyonun değerlendirilmesi
Motivasyon ve değişime hazırlığın belirlenmesi, daha etkin tedavi için önem taşır. 
Ağrının nedeni ile ilgili algıların ve tedavi beklentilerinin anlaşılması çok önem-
lidir (28). Değişim aşamaları modeli, hastanın tedavi ve eğitim motivasyonunu 
değerlendirmenin başka bir yoludur. PNE’nin başlangıcı, hastanın içinde bulun-
duğu değişim aşamasına göre adapte edilmelidir.

PNE’nin hedeflerinden biri, gerektiğinde hastaları değişim evrelerine geçir-
mektir; ancak başlangıç noktası hastanın içinde bulunduğu değişim evresine göre 
ayarlanmalıdır. Fizyoterapist hastanın hem algısını hem de emosyonel durumu-
nu göz önünde bulundurarak hastanın hangi evrede olduğunu belirlemelidir. 
Niyet öncesi aşamada, hastanın değişme niyeti yoktur ve başka bir tedavi veya 
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başa çıkma stratejisini öğrenme açısından istekli değildir. Niyet aşamasında ise 
hasta sorunun farkındadır ve değişmeyi düşünmeye başlar; ancak yine de şüphe-
leri vardır ama dinlemeye açıktır. Hazırlık aşaması bir adım daha ileridir; hasta 
önümüzdeki ay harekete geçme niyetindedir ve PNE’yi ve diğer yeni açıklamaları 
dinlemeye daha isteklidir. Eylem aşamasında, hasta problemlerin üstesinden gel-
mek için davranışlarını, deneyimlerini ve çevresini değiştirir. Bu önemli aşamada 
fizyoterapist, yeni davranışı ve değişen bilişleri devam ettirmek için mevcut veya 
potansiyel engellerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Sürdürme aşamasında 
ise eylem başarılı olmuştur ve hasta, altı aydan fazla bir süredir ağrının yeniden 
oluşmasını önlemek ve hedefl eri pekiştirmek için çalışmaktadır. Son olarak, son-
landırma aşaması ise, insanların değiştiği ve nüksetmeyi önlemek için artık çalış-
masına gerek kalmadığı aşamadır (10, 35). 

Kronik ağrılı hastaların biyopsikososyal faktörler açısından değerlendirilmesi, 
tedavinin planlanması ve hasta ve fizyoterapist arasında terapatik ittifağın oluştu-
rulması açısından çok önemlidir. İlk değerlendirme sırasında, PNE’deki kavram-
ları tanıtarak, kronik ağrı durumlarına ilişkin korkuyu azaltmak amacıyla kelime-
leri dikkatli bir şekilde seçmek, güçlü bir terapatik ittifak oluşturabilir.

7. AĞRI NÖROBILIM EĞITIMININ UYGULAMA PRENSIPLERI
Son 20 yılda biyopsikososyal modelin ve fonksiyonel MRG yönteminin gelişme-
siyle birlikte PNE’nin tedavi programlarına dahil edilmesi yaygınlaşmıştır. PNE, 
hastalara ağrının doku hasarının bir göstergesi veya tehdit edici bir durum olma-
sından ziyade, santral ve periferik sinir sisteminden gelen uyarılardan kaynakla-
nan ve beyinde oluşan bir ürün olduğunun açıklanmasını içerir. Bu bilgi hastalara 
aktarılarak onların ağrıyı anlamaları ve dolayısıyla ağrıyla etkili bir şekilde başa 
çıkmaları amaçlanır. Bu eğitimde ağrının doğru bir şekilde anlaşılması ve derin 
bir öğrenme için sıklıkla görsel materyaller ve metaforlar kullanılır. PNE, genel-
likle iki seans ve her bir seans 45-60 dakika sürecek şekilde uygulanır. Ancak, has-
tanın kooperasyonu ve eğitim durumu dikkate alınarak seans sayısı artırılabilir. 

Seans 1
İlk seansta yukarıda anlatılan değerlendirmeler yapıldıktan sonra (predominant 
ağrının belirlenmesi ve diğer biyopsikososyal yaklaşım temelli değerlendirmeler), 
eğitim seansına geçilir. Yaklaşık 30-60 dk süren bu seans bireysel veya 2-3 kişilik 
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gruplar halinde verilebilir. Literatürde bire bir eğitimin daha sık kullanıldığı be-
lirtilmektedir (3). Son yapılan bir meta-analizin sonuçlarına göre, grup eğitimi-
nin kinezyofobinin iyileştirilmesinde daha etkili olabileceği gösterilmiştir (47). 
Literatürde de belirtildiği üzere, grup eğitimleri gözlemsel öğrenmeyi ve sosyal 
etkileşimi güçlendirdiği için kinezyofobinin iyileştirilmesinde daha etkin olabi-
lir (47). Öte yandan, ağrının bireysel ve karmaşık doğası düşünüldüğünde, bire 
bir eğitim seanslarının uygulanması daha fazla tercih edilebilir. Nosisepsiyonları 
değerlendiren beyin yollarının kişisel deneyimlerden, düşüncelerden ve duygu-
lardan etkilenmesi olayın bireysel bir yönünü oluşturur (3, 18). 

Birinci seansta verilen program, akut ve kronik ağrı arasındaki farkları, ağrının 
koruyucu rolünü, akut ağrının sinir sisteminde oluşum sürecini, kronik ağrının 
nasıl oluştuğunu ve santral sensitizasyon için potansiyel destekleyici faktörleri ve 
tedavi stratejilerini içerir. Teorik bilgiler resim, çizim, grafik ve metafor gibi gör-
sel materyaller kullanılarak anlatılır. İlk seanstan sonra bilgi kayıplarını önlemek 
amacıyla hastalara ev eğitimi broşürü verilir (Şekil 2) (41). Bu eğitim broşürleri 
derin öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla birinci seansta verilen bilgileri içerir. 
Hastalardan bu bilgileri ikinci seanstan önce birkaç kere okumaları ve sorularını 
yazmaları istenir. Türk hastalar için geliştirilen öğrenme sunumları ve ev eğitimi 
broşürüne Pain-in-Motion uluslararası ağrı araştırmaları grubunun internet say-
fasından ulaşılabilir (http://www.paininmotion.be/). 

Şekil 2. Ev eğitimi broşürü (41)
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Şekil 2. Ev eğitimi broşürü (41)

Seans 2

Eğitimin ikinci seansı, ilk seanstan genellikle bir hafta sonra yapılır ve yaklaşık 30-45 

dakika sürer (28). Bu seansta hastaların ağrı ile ilgili soruları ve ev eğitimi broşürü ile ilgili 

akıllarına takılan bilgiler tartışılır. Hastaların sorduğu sorular, sonraki her seansın bir parçasını 

oluşturur ve ağrı deneyimine dair derin bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. Her bir soru PNE 

perspektifinden cevaplanmalıdır. Derin öğrenme teorisi, kavramsal değişimi ve davranış 

değişikliğini açıklayan araştırmalar, çok fazla soru soran hastaların genellikle en iyi şekilde 

iyileşenler olduğunu göstermektedir (29). 

Soru-cevap bölümleri, maladaptif ağrı inanışlarının belirlenmesine ve hastalara bu 

inanışlara meydan okuma fırsatını verir. Bu sayede hasta zamanla doğru inanış veya 

iyileşmenin önündeki engeli ortadan kaldırabilir (17). Biyomedikal modelin çok yaygın olarak 

kullanılması nedeniyle, bu seanslar sırasında dokularla ilgili inanışlar sıklıkla ortaya çıkar. 

Örneğin, bir hasta şu şekilde bir ifadede bulunabilir: "Bahsettiğiniz bu ağrı olayını anlıyorum 

ama anlamıyorsunuz. Benim diskimde bulging ya da yırtılma var.” Deneyimli bir klinisyen için 

bu istenen bir tepkidir çünkü hasta yanlış inanışını ortaya koyar ve bu adaptif olmayan inanış 

daha olumlu/adaptif bir inanışa dönüştürülmezse sadece PNE değil genel olarak hiçbir tedavi 

programı işe yaramayabilir. Bu senaryo karşısında bir hasta, MRG sonucunda bulging disk

patolojisini gördüğü için veya doktoru tarafından yazılan raporu okuduğu için günlük 

aktivitelerinde öne eğilme, sosyal aktivitelere katılma veya işe geri dönüş açısından aşırı 

derecede gergin olabilir. Bu durumda, bel ağrısı olmayan kişilerin %40'ında benzer bulging 

probleminin olabileceği ve buna rağmen herhangi bir semptom ya da hassasiyet hissetmeden 

hayatlarına devam ettiklerini hastaya şefkat ve empati göstererek açıklamak, onların yaşadığı 

Açıklamalı [CG1]: Sayın	editor,	bu	görsel	tarafımdan	
geliştirildiği	için	izne	gerek	yoktur.	
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Açıklamalı [CG1]: Sayın	editor,	bu	görsel	tarafımdan	
geliştirildiği	için	izne	gerek	yoktur.	



300 B Ö L Ü M  1 6     Kültüre ve Sosyal Farklılıklara Duyarlı Ağrı Nörobilim Eğitimi

Seans 2
Eğitimin ikinci seansı, ilk seanstan genellikle bir hafta sonra yapılır ve yaklaşık 
30-45 dakika sürer (28). Bu seansta hastaların ağrı ile ilgili soruları ve ev eğiti-
mi broşürü ile ilgili akıllarına takılan bilgiler tartışılır. Hastaların sorduğu soru-
lar, sonraki her seansın bir parçasını oluşturur ve ağrı deneyimine dair derin bir 
anlayış geliştirmeyi amaçlar. Her bir soru PNE perspektifinden cevaplanmalıdır. 
Derin öğrenme teorisi, kavramsal değişimi ve davranış değişikliğini açıklayan 
araştırmalar, çok fazla soru soran hastaların genellikle en iyi şekilde iyileşenler 
olduğunu göstermektedir (29). 

Soru-cevap bölümleri, maladaptif ağrı inanışlarının belirlenmesine ve hasta-
lara bu inanışlara meydan okuma fırsatını verir. Bu sayede hasta zamanla doğru 
inanış veya iyileşmenin önündeki engeli ortadan kaldırabilir (17). Biyomedikal 
modelin çok yaygın olarak kullanılması nedeniyle, bu seanslar sırasında doku-
larla ilgili inanışlar sıklıkla ortaya çıkar. Örneğin, bir hasta şu şekilde bir ifadede 
bulunabilir: “Bahsettiğiniz bu ağrı olayını anlıyorum ama anlamıyorsunuz. Be-
nim diskimde bulging ya da yırtılma var.” Deneyimli bir klinisyen için bu iste-
nen bir tepkidir çünkü hasta yanlış inanışını ortaya koyar ve bu adaptif olmayan 
inanış daha olumlu/adaptif bir inanışa dönüştürülmezse sadece PNE değil genel 
olarak hiçbir tedavi programı işe yaramayabilir. Bu senaryo karşısında bir hasta, 
MRG sonucunda bulging disk patolojisini gördüğü için veya doktoru tarafından 
yazılan raporu okuduğu için günlük aktivitelerinde öne eğilme, sosyal aktivitelere 
katılma veya işe geri dönüş açısından aşırı derecede gergin olabilir. Bu durum-
da, bel ağrısı olmayan kişilerin %40’ında benzer bulging probleminin olabileceği 
ve buna rağmen herhangi bir semptom ya da hassasiyet hissetmeden hayatlarına 
devam ettiklerini hastaya şefkat ve empati göstererek açıklamak, onların yaşadığı 
kinezyofobi ve katastrofizasyonunu azaltabilir (29). PNE’nin etkili olabilmesi için, 
klinik ortamda kullanılan korkutucu görüntülerin ve korkutucu ifadelerin değiş-
tirilmesi ve tüm sağlık profesyonellerinin hasta eğitiminde kullanacakları ifadeler 
konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Burada PNE’nin re-education (yeniden eğit-
me) bölümünden önce de-education (eğitimsiz bırakma) prensibi devreye girer. 
PNE, anatomi, biyomekanik ve patoanatomiye odaklanan çok yaygın biyomedi-
kal modellerin aksine bir davranış değişimi programını içerir. “Yırtılma”, “bozul-
ma”, “fıtıklaşma”, “aşınma/yıpranma” ve “dejenerasyon” gibi kelimeler genellikle 
bu biyomedikal modelle ilişkilendirilir ve aslında hastalara yardımcı olmak yerine 
korku ve kaygıyı artırır (29). Bu eğitimin bir başka parçası da hastalarla normatif 
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verileri paylaşmak ve böylece tıbbi testler ve görüntülemeyle ilgili çeşitli bulgula-
rın ağrıyla ilişkili olmayabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır (14).

Diğer seanslar
Her oturumda, önceki seansta konuşulan bilgilerin hatırlatılması ve hızlı bir şekil-
de gözden geçirilmesi ve ardından seanslara ağrı nörofizyolojisini anlatmak ama-
cıyla farklı metaforların, örneklerin ve resimlerin eklenmesi önerilmektedir (31). 
Ağrı nöromatriksini anlatırken beynin bir orkestraya benzetildiği metaforu anla-
tılabilir: “Vücudumuz beyne sürekli olarak orada neler olduğuna yönelik bilgiler 
gönderir. Orkestradaki müzisyenlerin her biri şarkı için katkı verir. Ağrı cevabı 
da bu şekildedir beynin farklı bölgelerinde değerlendirildikten sonra oluşur ve bu 
kararı beyin verir. Bu bilgiden yola çıkarak, beynimizi bir “genel müdüre” benze-
tebiliriz. Vücudumuz beyne sürekli olarak orada neler olduğuna yönelik bilgiler 
gönderir. Vücut isimli şirkette, genel müdüre (beyne), müdürler ve müdür yar-
dımcıları vasıtasıyla bilgiler gelir. Yolda birçok kontrol noktası vardır ve uyarılar 
bu yolda değişebilir. Müdürler gerek görmedikleri bilgileri genel müdüre iletmez-
ler. Hem işitsel hem de görsel hafızayı uyararak ağrı kararının beyin tarafından 
verildiği bu metaforlar kullanarak anlatabilir (41).

Örneğin, kronik ağrısı olan bir hastanın seanslarında ağrının sinir sisteminde-
ki oluşum sürecini ve normal ağrı fizyolojisini anlatmak için sinir hücrelerinden, 
reseptörlerden ve ağrının beyindeki oluşum sürecinden bahsedebiliriz. Sıcaklık, 
mekanik ve kimyasal duyuları algılayan reseptörleri anlatırken yine çizimlerden 
faydalanılabilir ve bu reseptörler hareket sensörü olan kapılara benzetilebilir (Şe-
kil 3) (41). Daha sonra ağrı oluşum süreci, Şekil 4’teki gibi hazırlanan bir görsel 
kullanılarak anlatılabilir. Burada özellikle üstünde durulması gereken konu, ağrı-
nın beynimizde oluştuğu ve ağrının beynin bir ürünü olduğudur. 

Şekil 3. Sıcaklık, mekanik ve kimyasal duyuları algılayan reseptörlerin anlatılması (41)
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Şekil 4. Normal sinir fizyolojisi ve ağrının farkına varma (41).
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7.1. Güven ve terapatik ittifak
Ağrısı olan kişiler sıklıkla çok sayıda farklı test ve tedaviye tabi tutulur ve farklı sağ-
lık uzmanlarının farklı görüşlerine maruz kalırlar. Bu yaklaşımlarla başarı ve iyi-
leşme beklentisi oluşur ancak zamanla bu beklenti karşılanmazsa, hastaların ağrı 
deneyimi artar. Bu deneyimler genellikle hastaları hayal kırıklığına uğratabilir ve 
tıp bilimine daha az güvenmelerine neden olabilir (29). PNE, ağrının psikososyal 
yönleriyle biyolojik ve fizyolojik paradigmalarını birleştirir. Bu birleşme, ağrı ya-
şayan kişilerin tedavisinde kullanılan biyopsikososyal modelin bir parçasıdır ve bu 
nedenle PNE, kapsamlı bir görüşmeyi ve fiziksel teması gerektirir (6). Bir hastanın 
ağrı deneyiminin anlaşılması, daha güçlü bir terapatik ittifak oluşturulmasını sağlar. 
Deneyimsel öğrenme teorisi, hasta deneyiminin PNE’nin uygulanması için önemli 
olduğunu belirtir. İlk ağrı başlangıcı ve ağrı deneyimlerinin yanı sıra tedaviler ve 
sağlık dışı etkiler ile ilişkili deneyimlerin belirlenmesi önemlidir. Klinisyenler, eğiti-
me uygun bir ortam yaratmak ve tartışma, yansıtma ve sorular için zaman ayrılma-
sını sağlamak için hastalara ve ağrı deneyimine saygı duymalıdır (12). 

7.2. Tedaviye uyum ve sorumluluk
PNE’nin tedavi uyumu üzerine etkisini inceleyen çeşitli çalışmalar, hastaların 
belirli parametrelere veya sınırlara sahip olduklarında daha iyi performans 
gösterdiğini bulmuştur (29, 48). PNE felsefesine göre, hasta tedavisinden so-
rumludur ve tedavide aktif rol almalıdır. Değerlendirmeler sonrasında tedavi 
seanslarına zamanında gelme, seanslara düzenli katılma ve yazılı ödevlerin ta-
mamlanması ile ilgili sözlü bir sözleşme yapılır. Yazılı ödev olarak soruların, 
günlük aktivitelerin, ev ödevi olarak verilen egzersizlerin ve uyku saatlerinin 
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yazılması istenir. Günlüğün ağrının olumsuz yönlerine, yani ağrı şiddetine 
odaklanmaması önerilir. Hastaların uyumu artırmak, PNE programının yürü-
tülmesine yardımcı olur (49).

7.3. Kognitif egzersiz tedavisi
Kronik ağrılı hastalarda modern ağrı nörobilimi, ağrı mekanizmalarının tanım-
lanmasını, uyku problemlerinin ele alınmasını ve egzersiz/aktivitelerin optimal 
bir şekilde uygulanmasını içerir (30). Modern ağrı nörobilimi, PNE uygulayarak 
hastaları bilişsel egzersiz terapisine hazırlamayı, ardından bilişsel temelli fonksi-
yonel egzersiz terapisi kullanılarak negatif ağrı hafızasının yeniden eğitilmesini ve 
günlük fiziksel aktiviteler sırasında olası akut ağrı alevlenmeleri de dahil olmak 
üzere ağrının tehdit edici doğasının azaltılmasını hedefl er (17).

Kognitif egzersiz tedavileri için “Semptomlar ortaya çıkar çıkmaz egzersiz 
yapmayı durdurun veya modifiye edin” gibi ağrıya ya da yorgunluğa dayalı ifa-
delerden ziyade “Bu egzersizi, semptomlara bakılmaksızın 10 kere yapın” gibi 
zamana bağlı ifadeler seçilir. Bu aşamada kişinin ağrı bilişleri dikkate alınmalı-
dır ve ağrının yeniden anlaşılması egzersizlerde ve günlük fiziksel aktivitelerde 
(yürüme, bisiklet sürme, bahçe işleri ve ağır nesneleri kaldırma) uygulanmaya 
çalışılır (49).

Egzersizin artrit, fibromiyalji, kompleks bölgesel ağrı sendromu, kronik bo-
yun ağrısı ve kronik bel ağrısı dahil olmak üzere çok çeşitli kronik ağrı tanısı 
olan hastalar için faydalı olduğu bulunmuştur (50). Spesifik tanı ne olursa olsun, 
hasta değerlendirmesi hastanın biyopsikososyal koşullarının değerlendirmesini 
içermelidir. Fiziksel değerlendirmelere ek olarak hastanın psikolojik durumunun 
değerlendirilmesi ve ağrı, sağlık ve iyilik hali hakkındaki düşüncelerinin belirlen-
mesi önemlidir (22). Egzersizlerin beklenen sonuçlarının tartışılması dahil olmak 
üzere, hastanın egzersiz hakkındaki algılarının (egzersiz öncesinde, sırasında ve 
sonrasında) kapsamlı bir şekilde sorgulanması ve tartışılması gerekir. Bu tartışma, 
aşamalı maruz bırakma (graded exposure) tekniği ile yapılabilir. Hastanın yap-
mak istediği aktiviteler için uygun süreler aktivite günlükleri yardımıyla belirle-
nir. Hasta, egzersizi/fiziksel aktiviteyi belirlenen sürede gerçekleştirdikten sonra, 
terapist, egzersizin/fiziksel aktivitenin tehdit edici doğası da dahil olmak üzere 
hastanın egzersizlerle ilgili deneyimini sorgular. Beklenen (egzersiz öncesi) ağrı 
artışı ile gerçek deneyim arasındaki fark, çoğu zaman egzersiz/fiziksel aktivitenin 
tehdit edici boyutunu azaltır (49).
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Fiziksel aktivitelere, ağrının alevlenmesini önlemek adına uygun şiddette, fre-
kansta ve sürede başlanmalı ve tedavi planının bir parçası olmalıdır. Fiziksel akti-
vite ve egzersiz, kronik ağrının tedavisinde önemli bir role sahiptir. Her hastanın 
ağrı deneyimi diğerlerinin deneyimlerinden farklı olduğu için her hastanın egzer-
siz reçetesi farklı olmalıdır. Egzersiz reçetesi oluşturulurken aşağıdaki maddelere 
dikkat edilmelidir (30):

· Mevcut fiziksel aktivite seviyesi nedir?
· Bireysel veya grup egzersizi tercihi var mı?
· Evde, klinikte veya grupla yapılan fiziksel aktivite tercihi var mı?
· Sanal veya yüz yüze egzersiz tercihi var mı?
· Egzersiz salonu mu yoksa bahçe işleri veya yürüyüş gibi genel bir aktivite 

artışı mı tercih ediliyor?
· Biyopsikososyal faktörlere dayalı olarak esneklik, kuvvet, fiziksel aktivite, 

denge, sosyal aktiviteler, aerobik egzersiz veya bunların bir kombinasyonu-
na odaklanmalıdır.

· Egzersiz reçete edilirken tıbbi komorbiditeler dikkate alınmalıdır.
· Hasta ne sıklıkla egzersiz yapmaya isteklidir?

Hastalar için fiziksel aktivite ve egzersiz hedefleri, fonksiyonel yetersizliği iyi-
leştirmekle başlar, bu da uyum ve ilerleme ile bireysel bağımsızlığın artmasını 
sağlar. Fizyoterapistler, sağlığın iyileştirilmesinde ve sürdürülmesinde önemli 
rol oynar. Egzersiz reçetesi yazan deneyimli bir fizyoterapist, uygun egzersiz tipi, 
şiddeti, frekansı ve süresini belirlemenin yanı sıra, hasta tercihlerine de önem 
verdiğinden dolayı uzun vadeli başarıyı elde eder. Hiçbir olumsuz etki görülme-
den hastanın tolere edebileceği, kendi kendini değiştirebileceği ve ilerleyebileceği 
aerobik, kuvvetlendirme, esneklik, denge ve dayanıklılığı birleştiren bir egzersiz 
reçetesinin oluşturulması önemlidir. Egzersiz reçete ederken, dikkat edilmesi ge-
reken birkaç önemli husus vardır (49):

·	 Aşamalı maruz kalma programı boyunca egzersiz yaparken ağrı nörobilimi 
kavramlarını anlatmak önemlidir. Egzersiz, beynin harekete nasıl tepki ver-
diğine dair daha derin bir anlayışa yol açar. Bu aşamada, hastaya egzersizin 
faydaları gösterilirken aynı zamanda ağrının hareket farkındalığı yoluyla 
kontrol edilebileceği öğretilir.

·	 Korku kaçınma davranışları, genellikle önerilen egzersiz reçetesinin uygu-
lanmasını sınırlar. Güven oluşturmak ve hastaların hareketi deneyimleme-
lerine izin vermek, egzersiz şiddetini kontrol etme yeteneklerini güçlen-
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dirmek ve korku-kaçınma davranışlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak 
için destekleyici bir ortam oluşturulmalıdır. İlk ve sonraki seanslarda eg-
zersizlere yeterli zaman ayrılmalıdır.

·	 Egzersizde ilerleme hızının dengeli bir şekilde ayarlanması önemlidir. Çok 
yavaş ilerleyen egzersiz programında hastalar sıkılabilir; öte yandan çok 
hızlı ilerleyen egzersizler ise hastanın korkularını ve ağrısını artırabilir. Te-
davinin başında, hastanın egzersiz ve ağrı arasındaki ilişki hakkında farkın-
dalığı oluşana kadar fizyoterapist ve hasta arasında etkili bir iletişimin sağ-
lanması ve egzersizlerin fizyoterapist süpervizyonu ile uygulanması tavsiye 
edilir.

Kronik ağrısı olan hastalarda egzersiz yapmayı engelleyen faktörlerden biri, 
egzersize başladıktan sonra ağrı semptomlarının şiddetlenmesi deneyimidir. Bu 
durumda, hasta için ulaşılabilir olan temel bir fonksiyon seviyesinin belirlen-
mesi ile ilk adım atılmalıdır. Amaç, hastanın başarılı olabileceği bir seviyede 
başlamaktır. Süreye dayalı egzersiz yaklaşımı, hastaların önerilen egzersizde 
başarılı olabileceklerine dair güvenlerini oluşturmak için çok değerlidir. Bu ne-
denle, güvenli ve ulaşılabilir bir ilerleme hızı belirlenir. Her günün etkinliği, o 
gün için belirli süreye dayalıdır ve ağrıya ya da yorgunluğa bağlı değildir. Hasta-
ya kendini iyi hissettiğinde daha fazlasını, kötü hissettiğinde ise daha azını yap-
mamasının önemli olduğu vurgulanır. Hastanın başarılı olması ve bu nedenle 
egzersize karşı güveninin artması yeniden yaralanma korkusunun azalmasını 
sağlar. Bu süreç, hastaların harekete karşı korku-kaçınma döngüsünden kur-
tulmasına yardımcı olur. Hastalar egzersizde başarılı oldukça, egzersize ilişkin 
öz-yeterlikleri artmaktadır. Süreye dayalı egzersiz yaklaşımında aşağıdaki hu-
suslar oldukça önemlidir (22):
·	 Hastanın başarılı olabileceği temel bir fonksiyon düzeyi belirlenmeli ve aktivi-

teleri aşamalı olarak artırılmalıdır.
·	 Sabırlı, güvenli ve ulaşılabilir bir ilerleme hızı belirlenmelidir.
·	 Yalnızca o günkü programda olan egzersizler yapılmalıdır, hasta kendini iyi 

hissediyorsa daha fazlasını veya kötü hissediyorsa daha azını yapmamalıdır.
·	 Aktivite seviyeleri ağrıya/yorgunluğa bağlı değildir, ancak o gün için önceden 

belirlenmiş süreye/tekrar sayısına bağlıdır.
·	 Hasta ilerlemeye devam edemezse, ulaşılabilir bir seviyeye geri dönülmelidir.
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7.4. Uyku eğitimi
İnsomnia, kronik ağrılı hastalarda sık görülen ve multimodal tedavi yaklaşımla-
rı içinde yer alan, ancak nadiren ele alınan bir komorbiditedir (17). Kronik ağrı 
yaşayan kişilerin klinik olarak tanımlanmış uykusuzluk yaşama olasılığı on sekiz 
kat daha fazladır (51).

BDT, kronik ağrılı hastalarda görülen uyku bozukluğu tedavisinde uygulanan 
kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Bir çalışmada, BDT’nin uyku kalitesini iyileştirme-
de etkin olduğu bulunmuştur (52). İnsomniada uyku eğitimi, uyku hijyeni, uyku 
kısıtlama tedavisi ve gevşeme tekniklerinin uygulanmasını ve olumsuz düşünce-
lerin değiştirilmesini içerir (52). Gevşeme teknikleri, uykuya dalmayı geliştirmeyi 
hedefler ve kişinin uykuya dalmadan önce yüksek düzeyde uyarılma ile başa çık-
masını öğrenmesi için uygulanabilir (15).

Uyku hijyeni, iyi uyku alışkanlıklarının teşvik edilmesini sağlar. Yatak odası ile 
uyku arasında güçlü bir ilişki kurulması için uyaran kontrolü yapılmalıdır. Uyku 
eğitimi üzerine çalışan araştırmacılar kronik ağrısı olan hastalarda uyku kısıtla-
ma tedavisini önermektedir. Bu tedavinin, uykuyu daha verimli hale getirdiği ve 
homeostatik uyku devamlılığını artırdığı gösterilmiştir. Uyku daha verimli hale 
geldiğinde, toplam uyku süresi kademeli olarak artar (29).

8. KÜLTÜRE DUYARLI AĞRI NÖROBILIM EĞITIMININ ÖNEMI
Son yirmi yılda, ağrı algıları ve bilişlerindeki etnik ve kültürel farklılıklara odak-
lanan çalışmalar, etnik köken ve sosyokültürel faktörlerin ağrının anlaşılması, 
değerlendirilmesi ile davranışsal ve duygusal tepkiler üzerinde büyük bir etkisi 
olabileceğini göstermiştir (3, 24). Araştırmaların önemli bir kısmı, siyah/Afro-A-
merikan, Hispanik/Latin ve Hispanik olmayan beyaz popülasyonlar arasındaki 
ağrıyla ilgili farklılıkları incelemiştir (25). Ayrıca, ağrı yönetiminde etnik ve kül-
türel farklılıkları araştıran bir meta-analizde, Afro-Amerikalı ve Kafkas bireyle 
arasındaki ağrıyla başa çıkma davranışları açısından farklılıklar olduğu belirtil-
miştir (3, 53). Afro-Amerikalıların Kafkasyalılara göre daha fazla dua etme, umut 
etme ve duygu odaklı başa çıkma stratejileri kullandıklarına dair orta düzeyde 
kanıtlar yer almaktadır. Ayrıca, Afro-Amerikalılar ve Kafkasyalılar arasında dik-
katini başka yöne çekme, ve katastrofizasyon gibi bazı başa çıkma stratejilerindeki 
farklılıklara ilişkin başlangıç düzeyinde kanıtlar olduğu bulunmuştur (3). Yine bu 
meta-analizde, fibromiyaljisi olan İspanyol hastaların Hollandalı hastalara göre 
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daha fazla olumsuz hastalık algısına sahip olduğu bulunmuştur. Yeni Zelandalı 
hastaların ABD’deki hastalardan daha fazla iyileşme beklentilerine sahip olduğu 
ve Singapurluların ağrıyı daha çok geleneksel biyomedikal bakış açısıyla yorumla-
dıklarına dair kanıtlar yer almaktadır (3). Dolayısıyla PNE materyallerinin hedef 
kitlede kullanılmadan önce kültürel uyarlamaların yapılması önerilmiştir.

Literatürde, göçmenler ve yerli populasyon arasında ağrı bilişleri ve inanışları 
açısından farklılıkları ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Türk göçmen-
lerin, önemli dil limitasyonları, farklı kültürel geçmişleri ve düşük sosyoekonomik 
statüleri nedeniyle yeni topluma tam olarak uyum sağlayamadıkları sağlık kuru-
luşlarına erişimlerinin zor olduğu bildirilmektedir (5). Bu nedenle, farklı kültürel 
geçmişe sahip olan ve ağrıyı anlamada önemli kültürel engeller ile karşılaşan Türk 
hastalarda sadece çevirisi yapılmış materyallerin yeterince etkili olmayabileceği 
bildirilmektedir. Bu nedenle, bir Delphi çalışması ile kanıta dayalı olarak kronik 
ağrısı olan Türk hastalar için eğitim materyalleri hazırlanmış ve bu materyallerde 
ağrının biyolojisinin ve fizyolojisinin anlatılması için cinsiyete özgü adaptasyon-
lar da yapılmıştır (2).

PNE’de seanslar sırasında verilen örneklerin, metaforların ve görsel bilgilerin 
hastaların kültürel geçmişlerine uygun olarak seçilmesi önemlidir. Buna ek ola-
rak, ağrı bilişleri ve inanışlarındaki cinsiyete özgü farklılıklar dikkate alınmalıdır. 
Yapılan pilot çalışmada, kronik bel ağrısı olan Türk göçmenlerde kültüre duyarlı 
PNE’nin olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir (5). Buna ek olarak, hem kültüre 
duyarlı hem de standart PNE programlarının kronik bel ağrısı olan Türk hasta-
larda ağrı şiddetinin ve engellilik düzeyinin azalması ve ağrı bilişlerinin iyileşmesi 
açısından faydalı olduğu bulunmuştur (5). 

9. AĞRI NÖROBILIM EĞITIMININ KANIT DÜZEYI
Literatürde, kas-iskelet sistemi bozukluklarında PNE’nin ağrının ve engelliliğin 
iyileştirilmesi, ağrı bilgisinin artırılması ve ağrı katastrofizasyonu, korku-kaçın-
ma, ağrı tutum ve davranışlarını içeren psikososyal faktörlerin iyileştirilmesinde 
etkin olduğuna yönelik destekleyici kanıtlar mevcuttur (12, 20, 47). Randomize 
kontrollü çalışmalarda, kronik bel ağrısı, lumbal radikülopati, fibromiyalji, kro-
nik yorgunluk sendromu, Whiplash sendromu ve kronik pelvik ağrı dahil olmak 
üzere çeşitli klinik durumlarda PNE’nin ağrıyı şiddetini azaltmada, fiziksel per-
formansı ve katastrofizasyon gibi negatif ağrı inanışlarını iyileştirmede iyi düzey-
de kanıta sahip olduğu bulunmuştur (18). Ayrıca, multi-disipliner programlara 
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PNE’nin dahil edilmesi, farmakolojik tedavinin ve ikinci basamak sağlık hiz-
metlerinin optimal bir şekilde kullanılması ile ilişkilendirilmiştir (35). Wood 
ve Hendrick, kronik bel ağrısı olan hastalarda rutin fizyoterapi yaklaşımlarına 
PNE’nin eklenmesinin kinezyofobi seviyesinde anlamlı bir iyileşme sağladığını 
göstermiştir (54). 

SONUÇ
Sonuç olarak, ağrı, normal bir insan deneyimidir ancak bu durum sürekli ağrı 
hissederek yaşamak zorunda olduğumuz anlamına gelmemelidir. Sürekli ağrı 
içinde yaşamak ağrıya bağlı kaygı, katastrofizasyon, nevrotik durum ve depresif 
düşüncelere sebep olarak kişilerin yaşam kalitesini azaltır. PNE, hastaların ağrı-
larını farklı bir şekilde anlamalarını ve bakış açılarını değiştirmelerini amaçlar. 
Bu eğitim, “ağrıya rağmen” mesajını hastalara verir ve hastalar fiziksel aktivite 
ve egzersizlere ve günlük aktivitelerine kendileri açısından uygun olan yoğun-
lukta devam eder. Yetişkinler ağrının neden oluştuğunu ve nasıl yönetileceğini 
anladıkları zaman ağrıyla daha etkin bir şekilde başa çıkabilirler. Bu durum sa-
dece hastalar için değil aynı zamanda klinisyenler için de geçerlidir. Modern ağrı 
nörobilim yaklaşımlarını güncel bir şekilde takip etmek, doğru ve etkin iyileşme 
sağlamak için gereklidir. Ağrı yönetimi ekibinin bir üyesi olarak, potansiyel teda-
vi seçeneklerini sunmak ve hastaların kalıcı sonuçlar elde edebileceği uzun vadeli 
stratejiler seçmelerine yardımcı olmak fizyoterapistlerin önemli bir görevidir. 
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Anahtar Öğrenme Noktaları
· Başağrısı değerlendirmesinden önce, hastanın başağrısı tipi (migren, gerilim-tipi, küme 

başağrısı vb.) belirlenmelidir. 

· Başağrısı değerlendirmesinde, doğru bir hikaye alımı başağrısı ve başağrısının karakteris-
tikleri hakkında bilgi edinmek için oldukça etkili bir yoldur. 

· Hikaye alımı kapsamında hastanın demografik, fiziksel ve sosyo-kültürel bilgileri (ad, so-
yad, yaş, boy, kilo, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum, gelir durumu vb.), özgeçmişi 
(nörolojik, romatolojik, ortopedik, psikiyatrik hastalıklar, obstetrik, jinekolojik bilgiler, aler-
jiler, başağrısına yönelik alınan tedaviler, kullanılan medikal tedaviler vb.) sorgulanmalıdır. 

· Başağrısına yönelik ayrıntılı ağrı değerlendirmesi (ağrının frekansı, süresi, şiddeti, tetikle-
yen faktörler, lokalize olduğu bölgeler vb.) yapılmalıdır. Bu kapsamda görsel analog skala-
sı, ağrı günlükleri kullanılabilir. 

· Başağrısını ve başağrısının yol açtığı ikincil problemleri değerlendirmek için anketlerden 
yararlanılabilir.

· Başağrısı olan hastalarda sıklıkla kas-iskelet sistemi semptomları görülmektedir. Bu ne-
denle hastaya özel fiziksel değerlendirmeler yapılmalıdır.

· Literatürde başağrısı hastalarında değerlendirme amacıyla kullanılan bazı fiziksel testler 
şunlardır:

· Servikal eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi

· Baş postürünün değerlendirilmesi

· Servikal kas kuvvetinin değerlendirilmesi

· Kraniyo-servikal fleksiyon testi

· Manuel eklem palpasyonu

· Servikal kinestetik duyunun değerlendirilmesi

· Fleksiyon-rotasyon testi

· Miyofasyal tetik nokta palpasyonu

· Basınç ağrı eşiğinin değerlendirilmesi

· Servikal slump testi

· Temporamandibular disfonksiyonun değerlendirilmesi

· Cilt yuvarlama testi

· Başağrısı hastalarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi, hastanın doğru tanıyı almasını 
kolaylaştırmasının yanı sıra, fizyoterapistin uygun tedavi yaklaşımına karar vermesi açısın-
dan da oldukça önemlidir.



310 B Ö L Ü M  1 6     Kültüre ve Sosyal Farklılıklara Duyarlı Ağrı Nörobilim Eğitimi

KAYNAKLAR
1. Marris D, Theophanous K, Cabezon P, Dunlap Z, Donaldson M. The impact of combining pain 

education strategies with physical therapy interventions for patients with chronic pain: a sys-
tematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Physiother Theory Pract. 
2021;37 (4):461-72.

2. Orhan C, Cagnie B, Favoreel A, Van Looveren E, Akel U, Mukhtar NB, et al. Development of 
culturally sensitive Pain Neuroscience Education for first-generation Turkish patients with ch-
ronic pain: A modified Delphi study. Musculoskelet Sci Pract. 2019;39:1-9.

3. Orhan C, Van Looveren E, Cagnie B, Mukhtar NB, Lenoir D, Meeus M. Are pain beliefs, cogni-
tions, and behaviors influenced by race, ethnicity, and culture in patients with chronic muscu-
loskeletal pain: a systematic review. Pain physician. 2018;21:541-58.

4. Louw A, Diener I, Butler DS, Puentedura EJ. The effect of neuroscience education on pain, 
disability, anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92 
(12):2041-56.

5. Orhan C, Lenoir D, Favoreel A, Van Looveren E, Yildiz Kabak V, Mukhtar NB, et al. Cultu-
re-sensitive and standard pain neuroscience education improves pain, disability, and pain cog-
nitions in first-generation Turkish migrants with chronic low back pain: a pilot randomized 
controlled trial. Physiother Theory Pract. 2021;37 (5):633-45.

6. Galán-Martín MA, Montero-Cuadrado F, Lluch-Girbes E, Coca-López MC, Mayo-Iscar A, 
Cuesta-Vargas A. Pain neuroscience education and physical exercise for patients with chro-
nic spinal pain in primary healthcare: a randomised trial protocol. BMC musculoskelet disord. 
2019;20 (1):1-11.

7. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, et al. The revised International 
Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. 
Pain. 2020;161 (9):1976-82.

8. Classification of chronic pain. Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain 
terms. Prepared by the International Association for the Study of Pain, Subcommittee on Taxo-
nomy. Pain Suppl. 1986;3:S1-226.

9. Häuser W, Finn DP, Kalso E, Krcevski‐Skvarc N, Kress HG, Morlion B, et al. European Pain 
Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis‐based medicines and medical 
cannabis for chronic pain management. Eur J Pain. 2018;22 (9):1547-64.

10. Wijma AJ, van Wilgen CP, Meeus M, Nijs J. Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment 
of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education. Physiother Theory 
Pract. 2016;32 (5):368-84.

11. Simon LS. Relieving pain in America: A blueprint for transforming prevention, care, education, 
and research. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2012;26 (2):197-8.

12. Eneberg-Boldon K, Schaack B, Joyce K. Pain Neuroscience Education as the Foundation of In-
terdisciplinary Pain Treatment. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2020;31 (4):541-51.

13. Reuben DB, Alvanzo AA, Ashikaga T, Bogat GA, Callahan CM, Ruffing V, et al. National Insti-
tutes of Health Pathways to Prevention Workshop: the role of opioids in the treatment of chronic 
pain. Ann Intern Med. 2015;162 (4):295-300.

14. Wijma AJ, Speksnijder CM, Crom-Ottens AF, Knulst-Verlaan JC, Keizer D, Nijs J, et al. What is 
important in transdisciplinary pain neuroscience education? A qualitative study. Disabil Reha-
bil. 2018;40 (18):2181-91.

15. Malfliet A, Leysen L, Pas R, Kuppens K, Nijs J, Van Wilgen P, et al. Modern pain neuroscience 
in clinical practice: applied to post-cancer, paediatric and sports-related pain. Braz J Phys Ther. 
2017;21 (4):225-32.



311B Ö L Ü M  1 6     Kültüre ve Sosyal Farklılıklara Duyarlı Ağrı Nörobilim Eğitimi

16. Kaya S, Hermans L, Willems T, Roussel N, Meeus M. Central sensitization in urogynecological 
chronic pelvic pain: a systematic literature review. Pain physician. 2013;16 (4):291-308.

17. Nijs J, Clark J, Malfliet A, Ickmans K, Voogt L, Don S, et al. In the spine or in the brain? Recent 
advances in pain neuroscience applied in the intervention for low back pain. Clin Exp Rheuma-
tol. 2017;35 (5):S108-15.

18. Moseley GL, Butler DS. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 
2015;16 (9):807-13.

19. Çinar GN, Akbayrak T, Gürşen C, Baran E, Üzelpasacı E, Nakip G, et al. Factors Related to Pri-
mary Dysmenorrhea in Turkish Women: a Multiple Multinomial Logistic Regression Analysis. 
Reprod Sci. 2021;28 (2):381-92.

20. Watson JA, Ryan CG, Cooper L, Ellington D, Whittle R, Lavender M, et al. Pain neuroscience 
education for adults with chronic musculoskeletal pain: a mixed-methods systematic review 
and meta-analysis. J Pain. 2019;20 (10):1140.e1-1140.e22.

21. Thompson K, Johnson MI, Milligan J, Briggs M. Twenty-five years of pain education resear-
ch—what have we learned? Findings from a comprehensive scoping review of research into 
pre-registration pain education for health professionals. Pain. 2018;159 (11):2146-58.

22. Kroll HR. Exercise therapy for chronic pain. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2015;26 (2):263-81.
23. Sleptsova M, Wössmer B, Grossman P, Langewitz WA. Culturally sensitive group therapy for 

Turkish patients suffering from chronic pain: a randomised controlled intervention trial. Swiss 
Med Wkly. 2013;143:w (4546).

24. Anderson KO, Green CR, Payne R. Racial and ethnic disparities in pain: causes and consequen-
ces of unequal care. J Pain. 2009;10 (12):1187-204.

25. Cintron A, Morrison RS. Pain and ethnicity in the United States: A systematic review. J Palliat 
Med. 2006;9 (6):1454-73.

26. Reich H, Bockel L, Mewes R. Motivation for psychotherapy and illness beliefs in Turkish im-
migrant inpatients in Germany: results of a cultural comparison study. J Racial Ethn Health 
Disparities. 2015;2 (1):112-23.

27. Phelps C, Bellon S, Hinkey M, Nash A, Boyd J, Cook CE, et al. Measurement properties of 
Patient-Reported Outcome Measures used to assess the sleep quality in adults with high preva-
lence chronic pain conditions: A systematic review. Sleep Med. 2020;74:315-331.

28. Louw A, Zimney K, Puentedura EJ, Diener I. The efficacy of pain neuroscience education on 
musculoskeletal pain: a systematic review of the literature. Physiother Theory and Pract. 2016;32 
(5):332-55.

29. Louw A, Zimney K, O’Hotto C, Hilton S. The clinical application of teaching people about pain. 
Physiother Theory and Pract. 2016;32 (5):385-95.

30. Moseley L. Combined physiotherapy and education is efficacious for chronic low back pain. 
Aust J Physiother. 2002;48 (4):297-302.

31. Butler DS, Moseley GL. Explain Pain. 2nd Ed. Noigroup publications; 2013.
32. Clarke CL, Ryan CG, Martin DJ. Pain neurophysiology education for the management of indi-

viduals with chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis. Man Ther. 2011;16 
(6):544-9.

33. Meeus M, Nijs J, Van Oosterwijck J, Van Alsenoy V, Truijen S. Pain physiology education impro-
ves pain beliefs in patients with chronic fatigue syndrome compared with pacing and self-ma-
nagement education: a double-blind randomized controlled trial. Archives of physical medicine 
and rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91 (8):1153-9.

34. Siddall B, Ram A, Jones MD, Booth J, Perriman D, Summers SJ. The short-term impact of com-
bining pain neuroscience education with exercise for chronic musculoskeletal pain: a systematic 
review and meta-analysis. Pain. 2022;163 (1):e20-e30.



312 B Ö L Ü M  1 6     Kültüre ve Sosyal Farklılıklara Duyarlı Ağrı Nörobilim Eğitimi

35. Joypaul S, Kelly F, McMillan SS, King MA. Multi-disciplinary interventions for chronic pain 
involving education: A systematic review. PloS One. 2019;14 (10):e0223306.

36. Clark A. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. 
Behav Brain Sci. 2013;36 (3):181-204.

37. Nijs J, Torres-Cueco R, Van Wilgen P, Lluch Girbés E, Struyf F, Roussel N, et al. Applying mo-
dern pain neuroscience in clinical practice: criteria for the classification of central sensitization 
pain. Pain physician. 2014;17 (5):447-57.

38. Yakut Y, Yakut E, Bayar K, Uygur F. Reliability and validity of the Turkish version short-form 
McGill pain questionnaire in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2007;26 
(7):1083-7.

39. Visser EJ, Ramachenderan J, Davies SJ, Parsons R. Chronic widespread pain drawn on a body 
diagram is a screening tool for increased pain sensitization, psycho‐social load, and utilization 
of pain management strategies. Pain Pract. 2016;16 (1):31-7.

40. Neblett R. The central sensitization inventory: A user’s manual. J Appl Biobehav Res. 2018;23 
(2):e12123.

41. Pain In Motion. An international research group that focuses on pain and body movement [ho-
mepage on the Internet]. Available from http://www.paininmotion.be

42. Broadbent E, Petrie KJ, Main J, Weinman J. The brief illness perception questionnaire. J Psycho-
som Res. 2006;60 (6):631-7.

43. Osman A, Barrios FX, Kopper BA, Hauptmann W, Jones J, O’Neill E. Factor structure, reliability, 
and validity of the Pain Catastrophizing Scale. J Behav Med. 1997;20 (6):589-605.

44. Ruscheweyh R, Verneuer B, Dany K, Marziniak M, Wolowski A, Çolak-Ekici R, et al. Validation 
of the pain sensitivity questionnaire in chronic pain patients. Pain. 2012;153 (6):1210-8.

45. Yilmaz O, Yakut Y, Uygur F, Ulug N. Turkish version of the Tampa Scale for Kinesiophobia and 
its test-retest reliability. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22 (1):44-49

46. Moseley GL, Vlaeyen JW. Beyond nociception: the imprecision hypothesis of chronic pain. Pain. 
2015;156 (1):35-8.

47. Romm MJ, Ahn S, Fiebert I, Cahalin LP. A Meta‐Analysis of Therapeutic Pain Neuroscience 
Education, Using Dosage and Treatment Format as Moderator Variables. Pain Pract. 2021;21 
(3):366-80.

48. Bollini P, Pampallona S, Kupelnick B, Tibaldi G, Munizza C. Improving compliance in depressi-
on: a systematic review of narrative reviews. J Clin Pharm Ther. 2006;31 (3):253-60.

49. Daenen L, Varkey E, Kellmann M, Nijs J. Exercise, not to exercise, or how to exercise in patients 
with chronic pain? Applying science to practice. Clin J Pain. 2015;31 (2):108-14.

50. Mior S. Exercise in the treatment of chronic pain. Clin J Pain. 2001;17 (4):S77-S85.
51. Tang NK, Wright KJ, Salkovskis PM. Prevalence and correlates of clinical insomnia co-occur-

ring with chronic back pain. J Sleep Res. 2007;16 (1):85-95.
52. Pigeon WR, Moynihan J, Matteson-Rusby S, Jungquist CR, Xia Y, Tu X, et al. Comparative effe-

ctiveness of CBT interventions for co-morbid chronic pain & insomnia: a pilot study. Behav Res 
Ther. 2012;50 (11):685-9.

53. Meints SM, Miller MM, Hirsh AT. Differences in pain coping between black and white Ameri-
cans: A meta-analysis. J Pain. 2016;17 (6):642-53.

54. Wood L, Hendrick PA. A systematic review and meta-analysis of pain neuroscience education 
for chronic low back pain: Short- and long-term outcomes of pain and disability. Eur J Pain. 
2019;23 (2):234-49.



BESLENME, 
PSİKOLOJİ 

VE SOSYAL 
YAŞAM





GIRIŞ
Sinir sisteminin en sık görülen rahatsızlıklarından birisi başağrısıdır, yavaş yavaş 
veya birden başlayan, tekrarlayan ağrı ile karakterizedir (1). Ömür boyu en az 
bir kez başağrısı yaşayan kişi oranı erkeklerde %93, kadınlarda %99 olmak üzere 
genel nufusta %90’ın üzerindedir. Çok sık tanımlanan bu rahatsızlığa yol açan 
nedenler, temel olarak iki ana başlık altında irdelenir. Bunlar; primer başağrıları 
(migren, gerilim tipi ve küme tipi baş ağrıları) ve sekonder (bir hastalığa bağlı 
semptom olarak ortaya çıkan) başağrılarıdır (2). Migren dünyadaki 50 yaş altı nü-
fusta engelliliğe neden olan sağlık sorunlarının başında gelmektedir (1,3). Küresel 
başağrısı yükü raporuna göre, primer başağrısı olan migrenin küresel prevalansı 
her iki cinsiyette de %14,4 olarak tahmin edilmektedir (4). Ayrıca kadınlar mig-
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renden erkeklerden yaklaşık 3 kat daha fazla etkilenmekte olup, kadınlarda ağrı 
şiddeti, süresi, tekrarlama sıklığı daha yüksek olduğundan, daha fazla yeti kaybına 
neden olmaktadır (5).

Migren, orta ila şiddetli epizodik baş ağrıları ile tekrarlayan bir durumdur. 
Migren, auralı ve aurasız, epizodik veya kronik formlarda olabilir. Etiyolojik 
mekanizmaları tam olarak belirlenememiş olsa da vasküler disfonksiyon, korti-
kal yayılan depresyon, trigeminovasküler yolun aktivasyonu, proinflamatuar ve 
oksidatif durumlar migren için olası mekanizmalar olarak gösterilmektedir (3). 
Genellikle pulsatil, tek taraflıdır ve 4-72 saat sürer ve bulantı, kusma, fotofobi, 
fonofobi ve ozmofobi ile ilişkili olabilir. Önceleri migrenin serebral kan damarı 
genişlemesi ile oluşan işlevsizliğine bağlı olduğu düşünülürken, günümüzde kor-
tikal yayılan depresyon olarak bilinen bir fenomenle ilişkili olduğu açıklanmıştır. 
Kortikal yayılan depresyon, serebral korteks boyunca uzanan kendi kendine yayı-
lan bir glial hücre depolarizasyonu dalgasıdır. Bu olay trigeminovasküler sistemin 
aktivasyonuna, aura semptomlarına ve kan-beyin bariyerinde değişikliklere yol 
açabilir (6). Ayrıca diğer nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar, kronik ağrı, kardi-
yovasküler hastalıklar, gastrointestinal (GI) şikayetler, alerji veya /astım ve obezite 
gibi eş zamanlı komorbid durumlar da hastalığın seyrini ağırlaştırabildiği gibi ve 
tedavisinide daha karmaşık hale getirebilmektedir (3).

Migrenin önlenmesinde yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olduğu gösteril-
miştir. Hastaların yaşam kalitesini artırmak için, migrenin patofizyolojik meka-
nizmalarına yönelik çok yönlü tedavi yaklaşımının uygulanması yararlı olmak-
tadır. Bütüncül tedavi yaklaşımında beslenme müdahaleleri dikkat çekmektedir. 
Diyetin başağrısı/migren üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların sayısı sınırlı-
dır. Ancak medikal tedavi yöntemlerinden bağımsız olarak, beslenme ile ilişkili 
tetikleyici kontrolü ve yaşam tarzı değişiklerinin yapılması migren yönetiminde 
etkili ve yararlı olmaktadır.

BAŞAĞRISINDA BESLENME

Sınıflama ve migren atağı 
Migren ağrısı, tetikleyicilerin etkisi ile kortikal yayılan depresyon ve trigemino-
vasküler sinir aktivasyonu ve nöroinflamasyon ile ilişkili olduğu düşünülmekte-
dir. Vazoaktif polipeptitlerin salınımı ve serotonin metabolizmasındaki olası de-
ğişiklikler inflamasyonadaha fazla katkıda bulunmaktadır (2,7).
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Migrenler tipik olarak adolesan dönemde veya genç yetişkinlikte başlar. Vaka-
ların çoğunu aurasız tip migren oluşturur. Auralı migren ikinci en yaygın tiptir. 
Ayrıca migrenin çeşitli alt tipleri vardır: hemiplejik migren, vestibüler migren, 
menstrüel migren ve kronik migren gibi (6).

Migren atakları saatler veya günler içinde meydana gelen bir dizi olayla ortaya 
çıkar. Tipik bir migrenin dört evresi: prodrom, aura, başağrısı ve postdrom evre-
leridir. Prodrom, başağrısından 1-2 gün önce ortaya çıkar ve migren hastalarının 
yaklaşık %60’ında görülür. Prodromun yaygın semptomları arasında yorgunluk, 
sinirlilik, susama, besin isteği ve kostipasyon gibi gastrointestinal fonksiyon bo-
zuklukları sayılabilir. Fokal nörolojik bir semptom olan aura, hastaların %25’inde 
başağrısından önce veya başağrısı sırasında ortaya çıkar. En yaygın belirtiler; “ya-
nıp sönen ışıklar, pürüzlü çizgiler ve genellikle gözler kapalıyken hala görülebilen 
skotomlar” gibi görsel fenomenler ve “el-ağızda karıncalanma veya uyuşma, tat 
veya koku değişikliği veya baş dönmesi” gibi duyusal semptomlardır (8). Başağrı-
sı, çoğunlukla tek taraflı olur ve zonklayıcı veya zonklayıcı bir etkiye eğilimlidir. 
Ağrı artışı genellikle kademelidir, hafiften şiddetliye doğru ilerler ve ışık, ses ve 
aktivite ile şiddetlenebilir. Bulantı yaygındır ve kusma meydana gelebilir. Başağ-
rısı birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Postdrom düzelme evresinde ağrı 
giderek azalır ve kaybolur, yorgunluk, tükenme gibi durumlar yanında canlanma, 
yenilenme gibi paradoksal durumlar da görülebilir (7-9).

Migren ataklarını tetikleyen etmenler
Migren ağrıları için birçok etmen tek başına veya sinerjik etki ile tetikleyici ola-
bileceği gibi, ataklarının oluşumunu tetikleyici faktörler her hasta için farklılık 
gösterebilir. Ancak bazı hastalar başağrısı ataklarının nedensiz bir şekilde baş-
ladığını da belirtmektedir (10,11). Ülkemizde yapılan bir çalışmada 126 migren 
hastasında, en sık görülen tetikleyicilerin stres (%78,6), uyku bozukluğu (%64) ve 
diyetle ilişkili faktörler (%43,6) olduğu bildirilmiştir (12).

Genel olarak;
·	 Stres, 
·	 Duyusal uyaranlar (ışık, ses, koku...), 
·	 Hava sıcaklığı ve basınç değişiklikleri, 
·	 Uyku düzeninde değişiklikler (eksik veya aşırı uyuma, jetlag),
·	 Hormonal değişiklikler (mensturasyon, gebelik, menapoz dönemlerindeki 

östrojen dalgalanmaları), 
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·	 Aşırı fiziksel aktivite, yorgunluk,
·	 İlaçlar, 
·	 Obezite, 
·	 Açlık, 
·	 Öğün düzensizlikleri, 
·	 Bazı tatlandırıcılar ve gıda katkı maddeleri (aspartam, monosodyum gluta-

mat –MSG vb.)
·	 Yiyecek ve içecekler 
migren ağrıları için tetikleyici etki göstermektedir (3,6,11).

Migren ve beslenme
Migren tetikleyicilerinden en az birinin beslenme kaynaklı olduğu bildirilmekte-
dir. Besinlerin bileşimindeki vazoaktif biyolojik aminler ve gıda katkı maddeleri 
(MSM, nitrit, nitrat) gibi bazı kimyasal maddeler migren ataklarından sorum-
lu tutulmaktadır. Besinlerde bulunan özellikle histamin, tiramin, oktopamin ve 
feniletilamin gibi biyolojik aminlerin migren ve başağrısı ile ilişkili olduğu be-
lirtilmiştir (10). Genel olarak besinler başağrısı için tek neden değildir. Migren 
sadece beslenmedeki uyaranlarla açıklanacak bir süreç de değildir. Besinler «stres, 
yorgunluk, uykusuzluk, hormonlar, beyindeki kimyasal değişimleri» gibi başka 
tetikleyicilerin zemin hazırlaması ile birlikte etki oluşturarak migren veya ağrıyı 
tetiklemektedir. Zaman içerisinde migreni tetikleyen besinler değişebilir; bir te-
tikleyici etkisini yitirirken, yenileri ortaya çıkabilir. 

Yiyecek ve içeceklerden tetikleyici etkisi olanlar arasında; 
·	 Olgunlaştırılmış peynirler, 
·	 Çikolata ve kakao, 
·	 Konserve besinler, 
·	 Deniz ürünleri (kalamar, karides, midye), 
·	 Mayalı besinler, 
·	 Yağlı ve baharatlı yiyecekler, 
·	 Salamura veya fermente edilmiş besinler, 
·	 Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt, limon), 
·	 Hazır et ve tavuk suyu tabletleri (monosodyumglutamat içeriği nedeniyle), 
·	 Alkollü içecekler (bira, şarap), 
·	 Kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler) sayılabilir (10,11-13). 
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Açlık ve öğün düzensizlikleri
Migren tetikleyicilerinden en az birinin beslenme kaynaklı olduğu ve en sık gö-
rülen tetikleyicinin açlık (yaklaşık %40) olduğu bildirilmektedir (10). Açlıkla bir-
likte oluşan hipoglisemi ataklarının migren tetikleyicisi olduğu kesin olmamakla 
beraber, migren hastalarının uzun süre aç kalmamalarına dikkat edilmesi gerekir. 
Özellikle ana öğünleri düzenli tüketmek, kan glukoz düzeyinin regüle edilmesine 
yardımcı olarak hipoglisemileri önleyeceğinden migreni önlemede/iyileştirmede 
etkili olabilir (6,10). 

Biyojenik aminler
Bu aminler birçok besinde peynir, balık, deniz ürünleri, et, et ürünleri, çikolata, 
şarap ve bira gibi, işleme, olgunlaşma ve depolama sırasında, proteinlerin biyo-
kimyasal ve/veya mikrobiyolojik etkileşimlerine bağlı olarak aminoasitlerin de-
karboksilasyonu sonucu oluşmaktadır. Biyojenik aminler, bu besinlerin tüketimi 
ile sinir sistemini etkileyerek migren tetikleyici etki gösterebilir. Başağrısını te-
tiklediği düşünülen durumlarda bu besinlerin tüketimi sınırlandırılarak kontrol 
sağlanabilir veya diyetten çıkarılabilir. Bazı besinler ve ilişkili biyojenik aminler 
Tablo 1 de verilmiştir.

TABLO1. Bazı besinlerle ve ilişkili biyojenikaminler

Biyojenik Aminler Besinler

Peynir
 (Olgunlaştırılmış bekletilmiş) 

Tiramin, 

Çikolata, Kakao Feniletilamin, teobramin, kafein 

Kırmızı Şarap, Bira Histamin

Turunçgiller Oktopamin, Putresin

Et ve Balık ürünleri Tiramin, Histamin

Migren hastalarında biyojenik aminlerin neden olduğu etkilerin ortaya çıkması;
·	 Bireysel farklılıklara, 
·	 Gıdalarla alınan vazoaktif biyojen aminlerin türüne,
·	 Aminlerin bir arada bulunuşuna bağlı olarak değişmektedir.
Bu nedenle toksik doz ve tetikleyici etki gösteren miktar belirtmek zordur.
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Kafein
Kafein, çeşitli yiyecek, içecek ve ilaçların bileşiminde bulunan ve dünya genelin-
de uyarıcı bir madde olaraksık tüketilen bir maddedir. Kafein, uyarıcı nörotrans-
mitterlerin (serotonin) serbest bırakılmasını sağlamakta, beyin ve damar içindeki 
uyarıcı adenozin reseptörlerinin ve inhibitörlerinin blokajı aracılığıyla çalışmak-
tadır. Kafein ve adenozin molekülleri adenozin reseptörlerine bağlanmak için 
birbirleriyle yarışırlar. Migren atakları boyunca kandaki adenozin seviyesi yük-
selmektedir. Kafeinin etkisi alınan doza bağlı olarak değişmektedir. Kafein tü-
ketimi ile oluşan migren semptomları bireysel olup, tetikleyici olabilecek kafein 
alım miktarı için bir sınır değer vermek mümkün değildir. Ayrıca kafein alımının 
ağrıyı azalttığı da bildirilmektedir. Bu nedenle kafein yoksunluğu da migren için 
tetikleyici olabilir (10,13).

Gıda katkı maddeleri
Besin tetikleyicileri, serotonin ve norepinefrin salınımını etkileyerek vazodila-
tasyon ya da vazokonstriksiyona neden olma şeklinde veya direkt beyin sapı ve 
kortikal sinir yollarını uyararak etkide bulunmaktadır. İşlenmiş etlerde (sucuk, 
salam, sosis vb.) koruyucu olarak kullanılan sodyum nitrit ve nitratın, nitrik oksit 
salınımını etkileyerek migren tetikleyicisi olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bira, 
kırmızı şarap gibi alkollü içecekler yanında soya fasulyesi ve soya ürünleri vb. gibi 
besinler monosodyum glutamat (MSG) içermektedir. Monosodyum glutamat 
asetilkolin salınımını artırarak migren atağına neden olabilmektedir (10,14). 

Obezite-insülin direnci-metabolik sendrom- inflamasyon ve migren 
ilişkisi
Araştırmalar, migren ve obezitenin doğrudan ilişkili olabileceğini düşündürmek-
tedir. Obezitenin, migreni olan bireylerde başağrısı ataklarının daha sık ve şiddetli 
olmasıyla ilişki olabileceği bildirilmektedir (15,16). Migren ve obezite arasındaki 
ilişkiyi inceleyen bir çalışmada, aynı yaş grubundaki obez hastalarda, normal ki-
lolu kontrollere göre migren olma olasılığının 3 kat daha fazla olduğu gösterilmiş-
tir (17). Diğer bir çalışmada da, hem abdominal obezite, hem de genel obezitenin 
başağrısı gelişimi için bağımsız risk faktörleri olduğu bildirilmiştir (18). 

Metabolik sendromun bileşenleri olan obezite, hipertansiyon, dislipidemi, in-
sülin direnci ve inflamasyon, migren hastalarında oldukça yaygın görülmektedir 
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(19). Serum insülin düzeyinin migren hastalarında daha yüksek olabileceği bil-
dirilmiştir. Bir çalışmada migren hastalarının yaklaşık %11.1’inde insülin direnci 
olduğu saptanmıştır (20). Ayrıca insülin direncinin migren hastalarında atak sü-
resiyle ilişkili olabileceği de belirtilmektedir (21).

Migren ve metabolik sendrom genellikle komorbid hastalıklardır, ancak her-
hangi bir nedensel ilişki henüz kurulmamıştır (19). Metabolik sendromun iki te-
mel bileşeni obezite ve bozulmuş glukoz metabolizmasıdır. Obez ve bozulmuş 
glukoz metabolizması olan hastalarda migren daha sık görülmektedir. Her iki 
durumun temel patogenezinin insülin direncinin olması, metabolik sendromlu 
bireylerde migren prevelansının yüksek olmasından sorumlu risk faktörünün te-
melde insülin direncine bağlı olabileceğini düşündürmektedir (22). Fakat, me-
tabolik sendrom bileşenleri ile başağrısı ataklarının sıklığı, şiddeti ve süresi gibi 
migren özellikleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır (19). 

Migren ağrısının oluşumunda temel durum, obezite ile de ilişkili olarak pro-
inflamatuar belirteçlerin salınımının artışı ve nöroinflamasyondur. Hem obez 
bireylerde hem de migren hastalarında sistemik inflamasyon belirteci olan C-re-
aktif protein (CRP) düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. Migren tipi başağrısı 
başlangıcı ile CRP arasında epidemiyolojik bir ilişki olabileceği düşünülmektedir 
(23-25). Bununla birlikte, obez bireylerde interlökin (IL)-1β, IL6, tümör nekroz 
faktör (TNF)-α ve leptin gibi proinflamatuar faktörlerde de artış bildirilirken, 
adiponektin gibi antiinflamatuvar maddelerde de artış gözlenebilmektedir. Diğer 
yandan, migrenlilerde özellikle atak fazları sırasında IL-1β, IL-6, TNF-α seviyele-
rinin yükseldiği gösterilmiştir (3,23).

Migren, beslenme ve ağırlık kaybı arasındaki ilişkiye olan ilgi son yıllarda daha 
çok çalışılmaktadır. Ancak vücut ağırlığı kaybına yönelik diyet müdahalesinin 
migren/başağrısı üzerine doğrudan etkilerine ilişkin sonuçlar henüz net değildir. 
Vücut ağırlığı kaybının migren üzerindeki etkileri dikkat çeken bir konudur ve 
buna yönelik yapılan bir çalışmada diyet müdahalesiyle sağlanan ağırlık kaybının 
başağrısı sıklığında bir azalma sağlayabileceğine işaret edilmiştir (26). Bariatrik 
cerrahi ile düşük enerjili diyet-aerobik egzersiz kombinasyonunun migren üzeri-
ne etkisin incelendiği bir çalışmada da, yine bariatrik cerrahi ile sağlanan vücut 
ağırlığı kaybı ile başağrısı görülen günlerde ve atak süresinde azalma sağlandığı 
gösterilmiştir (27). Ağırlık kaybının başağrısı atakları üzerine etkisi değerlendi-
rilirken en önemli karıştırıcı faktör bireylerin yaşam tarzı olmaktadır bu nedenle 
ağırlık kaybı ve migren ilişkisinin değerlendirilmesinde de sonuçları değiştirebil-
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mektedir. Bunun yanında metabolik sendrom için de özel bir tedavi bulunma-
maktadır, genel olarak vücut ağırlığının azaltılması amacı ile beslenme tedavisi ve 
fiziksel aktivite, yeterli uyku süresi ve stres düzeylerinin azaltılması gibi öneriler 
yararlı olmaktadır.

Beslenme yaklaşımı
Migren ve beslenme arasında karmaşık bir ilişki söz konusudur. Migrene ilişkin 
akut veya önleyici tedaviler olmasına karşın, beslenme yaklaşımları tedavinin 
önemli bir parçasıdır. Migren ve besin etkileşimine yönelik altta yatan mekaniz-
malar henüz net değildir. Ancak migrene yönelik beslenme yaklaşımları genellik-
le etkilidir ve bazı durumlarda daha öncelikli olmaktadır (6). Örneğin farmako-
lojik müdahalelerin genellikle pek istenmediği hamilelik döneminde, migren için 
beslenme tedavisi yaklaşımları öncelikli olmaktadır. 

Diyet müdahalelerinin çeşitli mekanizmalar yoluyla başağrısı / migren özel-
liklerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu mekanizmalar: serotoninerjik dis-
fonksiyon, nöronal uyarılabilirlik, migren patogenezinde rol oynayan faktörle-
rin seviyeleri (ör. nitrik oksit (NO), adiponektin ve leptin), beyin mitokondriyal 
fonksiyonu, nöroinflamasyon, hipotalamik fonksiyon ve trombositagregasyonu-
dur (3). Bununla beraber migrenin nedenselliği veya önlenmesinde diyetin rolü-
nü kesin olarak belirlemek için daha fazla klinik, randomize kontrollü çalışmaya 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Migrende diyet tedavisi, ilaç kullanılmadan önce veya ilaca yanıt vermeyen 
veya ilacı iyi tolere edemeyen hastalarda düşük maliyetli ve düşük riskli bir tedavi 
yaklaşımı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Migrende farklı beslenme modelle-
rinin etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar giderek artmaktadır. 

MIND diyeti (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative De-
lay), sağlığa yararları kanıtlanmış Akdeniz diyeti ve DASH diyetini (Hipertansi-
yonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları) içeren beyin ve nörolojik sağlığı iyi-
leştirme amaçlı oluşturulmuş bir diyet kombinasyonudur. MIND diyeti; sebze, 
meyve, tam tahıllar, baklagiller, ceviz, badem gibi sert kabuklu yemişler, balık, 
deniz ürünleri ve zeytinyağı tüketiminin yüksek düzeyde olduğu, işlenmiş gıdalar, 
hayvansal kaynaklar, doymuş yağ ve şekerden sınırlandırılmış bir beslenme mo-
delidir (28). Vitamin mineraller, antioksidanlar, fenolik bileşiklerden zengin bir 
beslenme nörotoksiditeyi ve inflamasyonu azaltmada etkilidir. 
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MIND diyeti ile migren başağrısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada 
MIND diyetine daha yüksek uyum gösterenlerde, şiddetli başağrısı yaşama ola-
sılığı daha düşük bulunmuştur. MIND diyet skoru arttıkça, başağrısı süresi ve 
sıklığı da azalmaktadır (29).

Diyetin toplam yağ miktarı ve yağ türü inflamatuvar yanıtları etkilemektedir. 
Diyet yağ asitleri omega-6/omega-3 (5/1) arasındaki denge, antiinflamatuar yanı-
ta katkıda bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitlerinin (eikosapentaenoik asit (EPA) 
ve dokosaheksaenoik asit (DHA)) trombositagregasyonunu zayıflatabileceği ve 
serotonin biyosentez yolunu veya 5HT reseptörlerinin işlevini etkileyerek ağrı 
ataklarını azaltabileceği bildirilmektedir (30-31). Migrenli hastalarda diyette yağ 
alımını enerjinin <20’si düzeyine düşürülerek yapılan üç çalışmada (çalışma süre-
leri 4 hafta -3 ay arası) başağrısı ataklarının sıklığının ve şiddetinin önemli ölçüde 
azaldığı gösterilmiştir (32-34). 

Düşük magnezyum seviyesi, serebrovasküler daralmaya ve vasküler reaktivi-
tenin artmasına ve mediatörlere karşı membran reseptör aktivitesinin artması-
na neden olarak başağrısına neden olmaktadır. Ayrıca migren atakları sırasında 
düşük beyin magnezyum seviyelerine ve bireylerde magnezyum eksikliği olabi-
leceğine işaret edilmiştir (35) Emilim bozuklukları, diyetle yetersiz alım, artan 
magnezyum atımı gibi nedenler magnezyum eksikliği ile sonuçlanmaktadır. 
Magenezyum eksikiliği durumunun belirlenmesi ve suplemantasyonu yararlı ol-
maktadır. D vitamini suplemantasyonunun migren ile ilişkisinin değerlendirildiği 
bir çalışmada da özellikle auralı migrenlilerde D vitamini takviyesi, muhtemelen 
-kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) seviyelerini azaltarak migren başağrısı özel-
liklerini potansiyel olarak iyileştirebileceği bildirilmiştir (36)

Ancak tüm bu diyet müdahalelerini migren tedavisinde uygulamak için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yanında bu veriler dikkate alınarak 
her hasta bireysel değerlendirilerek uygun yaklaşımlar sunmak tedavide etkin ve 
yararlı olmaktadır.

Tedavide beslenmeyi temel alan yaşam tarzı değişiklikleri migreni önleme 
için oldukça etkili olabilmektedir. Uygun uyku düzeninin korunması, açlıktan ve 
tetikleyici yiyeceklerden kaçınmak, vücut ağırlığı denetimi, egzersiz yapmak ve 
stres yönetiminin sağlanması gibi migreni tetikleyen veya şiddetlendiren durum-
lardan kaçınmak önemlidir (11).

Besinler içerdikleri bazı maddelerin vazokonstriktör veya vazodilatör etkisiy-
le sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilir. Genel olarak beslenme örüntüsü; 
inaktivite, obezite ve inflamasyonla ilişkili süreçleri etkileyebilir. Migren hasta-
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sının değerlendirilmesinde tükettiği besinlerin detaylı sorgulanması ve hastanın 
ağrı günlüğü ile birlikte beslenme günlüğü tutması sağlanarak atak zamanların-
da dikkat edilmesi gereken besinlerin belirlenmesi önemlidir. Her bireyin de-
taylı beslenme öyküsü alınarak, kişiye özel tetikleyici besinler doğru bir şekilde 
saptanabilir. Diyetten bu besinlerin eliminasyonu, atakların önlenmesi açısından 
yararlıdır. Ancak aynı anda olası tüm tetikleyici besinler diyetten çıkarılmamalı-
dır. Uzun dönemde oluşacak beslenme yetersizliklerin önlenebilmesi için, elimine 
edilen besinin yerine benzer besin içeriğe sahip besinler diyete eklenmelidir. Tüm 
besinler, özellikle de yüksek proteinli besinler, taze hazırlanıp tüketilmelidir. 

SONUÇ
Genel olarak, migren tetikleyicilerinden en az birinin beslenme kaynaklı olduğu 
bildirilmektedir. Başağrısı ve besin etkileşimine yönelik altta yatan mekanizmalar 
henüz net olmamakla beraber, başağrısını tetikleyen besin ve beslenme davra-
nışları olduğu ifade edilmektedir. Dolayısı ile migrene yönelik beslenme yakla-
şımları genellikle etkilidir ve bazı durumlarda özellikle ilaç tedavisi uygulanama-
yan bireylerde daha öncelikli olmaktadır. Obeziteden korunma, sağlıklı ağırlık 
kaybı, MIND diyeti, Akdeniz diyeti içeriklerine uygun beslenme, düşük glisemik 
indeksli besinlerin tüketilmesi ve diyetle toplam ve doymuş yağ alımının azaltıl-
ması, omega-3 alımının artırılması başağrısı ve migren yönetiminde yararlı stra-
tejilerdir.

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Beslenme ve başağrısı ilişkisini bilir,
· Başağrısı ve migren ataklarını tetikleyen beslenmeye bağlı etmenleri öğrenir,
· Başağrısı yönetiminde etkili beslenme yaklaşımları geliştirebilir.

KAYNAKLAR
1. WHO,FactSheet,headache-disorders.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hea-

dache-disorders, erişim 15.06.2021).
2. İdiman F. Başağrılarında Son Kırk Yıl. Başağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar. (Editörler: 

Bıçakcı Ş, Öztürk M, Üçler S, Karlı N, Siva A.) Türk Nöroloji Derneği Yayını. Galenos Yayınevi, 
İstanbul, 2018)

3. Jahromi S.R, Ghorbani Z, Martelletti P, Lampl C, Togha M. Association of diet and headache. J 
Headache Pain. 2019;20:106.



325B Ö L Ü M  1 7     Beslenme

4. Stovner LJ, Nichols E, Steiner TJ, Abd-Allah F, Abdelalim A, Al-Raddadi RM et al. Global, re-
gional, and national burden of migraine and tension type headache, 1990–2016: a systematic 
analysis for the global burden of disease study. Lancet Neurol. 2018; 17 (11):954–976.)

5. Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophy-
siology of migraine. Lancet Neurol. 2017;16 (1):76–87.)

6. https://nutritionguide.pcrm.org/nutritionguide/view/Nutrition_Guide_for_Clinici-
ans/1342056/all/Migraine Erişim: 15.06.2021.

7. Charles A. Vasodilation out of the picture as a cause of migraine headache. Lancet Neurol. 
2013;12 (5):419-20. 

8. Kelman L. The premonitory symptoms (prodrome): a tertiary care study of 893 migraineurs. 
Headache. 2004;44 (9):865-72. 

9.  Cutrer FM, Huerter K. Migraineaura. Neurologist. 2007;13 (3):118-25. 
10. Hindiyeh AN, Zhang N, Farrar M, Banerjee P, Lombard L, Aurora SK. The role of diet and nutri-

tion in migraine triggers and treatment: a systematic literature review. Headache 2020;60:1300-
16 

11. Ha H, Annika Gonzalez A. Migraine Headache Prophylaxis. Am Fam Physician. 2019;99 (1):17-
24.

12. Mollaoglu M. Trigger factors in migraine patients. J Health Psychol. 2013;18:984-994.
13. American Migraine Foundation https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/caf-

feine-and-migraine/Erişim: 26.08.2021
14. Yıldıran H. Migrende Beslenme. Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics. 2017;3 (1):49-56
15. Bigal ME, Liberman JN, Lipton RB. Obesity and migraine: a population study. Neurology. 2006; 

66:545–50.
16. Bigal ME, Lipton RB. Obesity is a risk factor for transformed migraine but not chronic tension 

type headache. Neurology. 2006; 67:252–7.
17. Peres MF, Lerario DD, Garrido AB, Zukerman E. Primary headaches in obese patients. Arq 

Neuropsiquiatr. 2005; 63:931–3.
18. Bigal ME, Rapoport AM. Obesity and chronic daily headache. Curr Pain Headache Rep 2012; 16 

(1):101–109
19. Sachdev A, Marmura MJ. Metabolic syndrome and migraine. Front Neurol 2012;3:161 61.
20. Cavestro C, Rosatello A, Micca G, Ravotto M, Marino MP, Asteggiano G, et al. Insulin metabo-

lism is altered in migraineurs: a new pathogenic mechanism for migraine? Headache 2007; 47 
(10):1436–1442 

21. Bhoi SK, Kalita J, Misra UK Metabolic syndrome and insülin resistance in migraine. J Headache 
Pain 2012; 13 (4):321–326

22. Guldiken B, Guldiken S, Taskiran B, Koc G, Turgut N, Kabayel L, Tugrul A. Migraine in meta-
bolic syndrome. Neurologist 2009;15:55-58.

23. Bond DS, Roth J, Nash JM, Wing RR. Migraine and Obesity: Epidemiology, Possible Mechanis-
ms, and the Potential Role of Weight Loss Treatment Obes Rev. 2011; 12 (501): e362–e371.

24. Laino D, Vitaliti G, Parisi P, Pavone P, Verrotti A, Lubrano R et al. Headache, migraine and obe-
sity: an overview on plausible links. J Biol Regul Homeost Agents 2016;30 (2):333–338 64. 

25. Tietjen GE, Khubchandani J. Vascular biomarkers in migraine. Cephalalgia. 2015;35 (2):95–117
26. Di Lorenzo C, Coppola G, Sirianni G, DiLorenzo G, Bracaglia M, DiLenola D et al Migraine 

improvement during short lasting ketogenesis: a proof-of-concept study. Eur J Neurol 2015; 22 
(1):170–177.

27. Bond D, Vithiananthan S, Nash J, Thomas J, Wing R. Improvement of migraine headaches in 
severely obese patients after bariatric surgery. Neurology 2011; 76 (13):1135–113.

28. Eat Right, Academy of Nutrition and Dietetics. The MIND Diet. https://www.eatrightpro.org/
news-center/nutrition-trends/health-promotion/the-mind-diet.



326 B Ö L Ü M  1 7     Beslenme

29. Askarpour M, Yarizadeh H, Sheikhi A, Khorsha F, Mirzaei K. Associations between adherence 
to MIND diet and severity, durationand frequency of migraine headaches among migraine pa-
tients. BMC ResNotes. 2020;13:341.

30. Effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids on platelet function in healthy subjects and sub-
jects with cardiovascular disease. Semin Thromb Hemost 2013;39 (1):25–32 

31. Patrick RP, Ames BN. Vitamin D andthe omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and 
action, part 2: relevance for ADHD, bipolar disorder, schizophrenia, andimpulsivebehavior. FA-
SEB J 2015;29 (6):2207–2222

32. Bic Z. The influence of a low fat diet on incidence and severity of migraine headaches. J Women’s 
Health Gender-Based Med 1999;8 (5):623–630 79. 

33. Bunner AE, Agarwal U, Gonzales JF, Valente F, Barnard ND Nutrition intervention for migrai-
ne: a randomized cross over trial. J HeadachePain 2014;15 (1):69 80. 

34. Ferrara L, Pacioni Detal Low-lipid diet reduces frequency and severity of acute migraine attacks. 
NutrMetabCardiovascDis 2015;25 (4):370–375

35. Mauskop A, Altura BM. Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraines. 
ClinNeurosci. 1998;5 (1):24–7. 

36. Ghorbani Z, Rafiee P, Fotouhi A, Haghighi S, Magham RR, Ahmadi ZS et al. The effects of vita-
min D supplementation on interictal serum levels of calcitonin gene-related peptide (CGRP) in 
episodic migraine patients: post hoc analysis of a randomized double-blind placebo controlled 
trial. The Journal of Headache and Pain.2020; 21:22



GIRIŞ 
 Başağrısı, çocukluk ve özellikle ergenlik döneminde en sık görülen ağrı şikayetle-
rinden biridir ve farklı ülkelerde gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmalar özel-
likle son 30 yılda bu yaş gruplarında yaygınlık oranlarının arttığını bildirmektedir 
(1,2). Çocuk/ergenlerde yaygın olarak rastlanan başağrısı sendromlarının çoğun-
luğunu başka bir tıbbi sorun veya duruma ikincil olmayan başağrıları olarak ta-
nımlanan primer başağrıları ve benign nedenler oluşturur (3). Bunlar arasında 
özellikle migren ve gerilim tipi başağrısının (GTBA) yanında kronik günlük ba-
şağrısı ve birçok çocuk/ergenin farklı zamanlarda her iki tipte başağrısını birlikte 
deneyimledikleri karışık tipte başağrıları yer alır (4,5). Bunun yanında başağrısı 
çocuk ve ergenlerde yaşamın birçok alanını olumsuz etkiler ve işlev kaybı yara-
tabilmektedir. Duygusal sorunlar (özellikle anksiyete ve depresif belirtiler), uyku 
problemleri ve okul devamsızlığının yanında azalan fiziksel aktivite sıklığının, 
aile ve akran etkileşimlerinin çocuk/ergenlerde artan başağrısı sıklığı ile ilişkili 
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olduğu bilinmektedir (6). Ayrıca literatürde çocuk/ergenlerde primer başağrıları-
nın psikiyatrik komorbidite ile yakından ilişkili olduğuna ve başağrıları kronik-
leştiğinde bu oranın arttığına yönelik araştırma bulguları mevcuttur (7-9).

Günümüzde farmakoterapi çocuk/ergenlerde gerek yaygın rastlanan farklı 
tipte başağrılarının gerekse eşlik eden psikopatolojilerin tedavisinin önemli bir 
bileşeni olmaya devam etmekle beraber tek başına tedavide daha etkin sonuç-
lar almak açısından yeterli kabul edilmemektedir (10). Tedavi sürecinde en etkili 
sonuçların ise bu hastalarda farmakoterapi ile birlikte ilaç dışı psikolojik tedavi-
lerden özellikle bilişsel davranışçı terapinin (BDT) kullanımı ile elde edildiğine 
ilişkin görüşler yaygın olarak kabul edilmektedir (11). Bu bölümün amacı çocuk 
ve ergenlerde multidisipliner başağrısı tedavisinin önemli bir bileşeni olan BDT 
yaklaşımının teorik çerçevesini ve uygulama sürecini tanıtmaktır.

BDT ile müdahale modeli ve tedavi sürecinden beklentiler
Pediatrik başağrılarına BDT ile müdahale modelinin başağrısı tanıları olan ye-
tişkinlere ve farklı ağrı yakınmaları olan çocuk/ergenlere yönelik BDT uygula-
malarının uyarlanmış biçimi olduğu söylenebilir (12). Bu model ayrıca “Biyop-
sikososyal Ağrı Modeli” ile de örtüşmektedir. Nitekim her ikisi de bu bireylerde 
yaşanan ağrılar ile algısal süreçler, duygulanım, davranış ve çevresel etmenler 
arasındaki karşılıklı ilişkilerin önemine vurgu yapar (6). Modelin ana felsefesi-
ne ve genel kabulüne yakından bakıldığında çocuk/ergenlerin başağrılarını ya da 
ilişkili zorlayıcı yaşam olaylarını bilişsel olarak değerlendirme ya da algılama bi-
çimleri (Örneğin “Ağrım devam ederse benim için felaket olacak” ya da “Ağrımla 
başa çıkmam imkansız!” gibi otomatik olarak istemsizce ortaya çıkan düşünce ve 
inançlar), duygusal (korku, kaygı, çaresizlik ya da yetersizlik gibi hisler) ve davra-
nışsal (kaçınma, sosyal içe çekilme ya da sık ağrı kesici alma gibi işlevsel olmayan 
ağrıyla başa çıkma tutumları gibi) süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Bunun ya-
nında çocuk/ergenlerin yaşamlarındaki önemli yetişkinler olan başta ebeveynler 
olmak üzere öğretmenlerinin (ayrıca arkadaşlarının) ağrılarına karşı uygun ol-
mayan tutumları da bu süreçte rol oynayabilmektedir (13-15). Sonuç olarak her 
biri aynı zamanda birbirini besleyen bütün bu ögeler, onların başağrılarının süre, 
sıklık ve şiddeti üzerinde olumsuz etki yaratmış olmakta yaşam işlevselliklerini 
daha da bozabilmektedir (15).

Pediatrik başağrılarında BDT ile müdahale sürecinin merkezinde ise aile ve 
okul temelli bir yaklaşımla, bütün bu etki alanlarına yönelik bilişsel ve davranışsal 
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müdahale stratejilerinin uygulanması, bu yolla bu hastaların başağrılarını, eşlik 
eden psikolojik semptomları ve yaşam işlevsellikleri üzerinde iyileşmeler yarat-
mak vardır (11). Örneğin, terapi sürecinde öncelikli olarak ele alınan davranışsal 
ve bilişsel beceri eğitimleri gibi çocuk/ergenlerin ağrıyla ve eşlik eden psikolojik 
semptomlarla baş etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan stratejiler, ağrıya al-
ternatif ve gerçekçi yollarla düşünsel ve davranışsal tepkilerde bulunmalarını sağ-
layarak öz-yeterlilik hislerinde iyileşmelere yol açar (16).Üstelik gerek çocuk/er-
genlere gerekse ebeveynlere seans içinde öğretilen ataklar başlamadan ya da atak 
esnasında kullanılan bazı teknikler yoluyla hastada gelecekteki başağrısı atakları-
nın oluşması önlenebilmekte böylece olası ağrı kesici ilaç kötüye kullanımının ve 
diğer işlevsel olmayan başa çıkma stratejilerinin önüne geçilebilmektedir (15,17). 
Tedavide göz önünde bulundurulan çocuk/ergenlerin artan başağrısı sıklığı ve 
bozulan yaşam işlevselliği ile ilişkili yaşam tarzı alışkanlıklarında çeşitli davranış-
sal müdahaleler ve/veya önlemler yoluyla değişimler yaratmaya yönelik hedefler 
onlarda başağrılarının yükünü azaltma hususunda ayrıca önemlidir (15). Özetle 
hastaların tedavide uyum sağlamalarının yüksek olduğu BDT müdahalelerinin 
başağrıları olan çocuk/ergenlerde yaşamının erken dönemlerinde kendi sağlığı-
nın yönetimine katılabileceği ve ağrıyla başa çıkma yeteneğini güçlendirmek için 
uygun bir zemin ve destek sağladığı söylenebilir.

BDT’nin başağrılı çocuk/ergenlere yönelik  
uygulamalarının erişkinlerden farkları
Çocuk/ergen başağrılarının BDT ile tedavi sürecini erişkin uygulamalarından ay-
rıştıran bazı önemli noktalar vardır. Bu farklılıklar 3 başlıkta ele alınabilir. Bun-
lardan ilki değerlendirme ve tedavi sürecinde hastanın yaşına/gelişim düzeyine 
terapist tarafından gösterilen hassasiyettir (18). Çocuk/ergenlerin yaşa bağlı fark-
lılaşan biyolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim özelliklerinden dolayı terapis-
tin kullanacağı bilişsel ve davranışsal tekniklerin hastanın yaşına uygun uyarlan-
ması müdahale biçimimin daha etkili olması için önemlidir (12). Bunun yanında 
terapistin değerlendirme ve müdahale sürecinde hastayla kuracağı terapötik iliş-
kinin niteliği de yaşa bağlı farklılaşmak durumundadır. Örneğin terapiye çoğu 
zaman kendi isteğiyle gelmeyen ya da ebeveyni tarafından getirilen çocuklarda 
direncin erken kırılmasını ve oturumlardan keyif almasını sağlamak terapistin 
daha eğlenceli, dinamik ve katılımcı bir yaklaşım benimsemesi önem arz etmekte-
dir. Nitekim daha küçük yaştaki çocuklar bazen ağrılarını ifade etmekte zorlana-
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bildiğinden bu noktada seans içinde anamnezi tamamlayan oyunlar oynanması, 
resimler çizdirilmesi ya da ağrıyı öyküselleştirme gibi yöntemler gerekli olabil-
mektedir (3,19).

Tedavi sürecine ebeveyn katılımının ve müdahalelerinin gerekliliği pediatrik 
başağrılarının BDT sürecini erişkin uygulamalarından ayıran bir diğer farklılıktır. 
Nitekim çocuk/ergenlerle çalışmak en başta aile ile de çalışmayı gerektirir (20). 
Bu süreçte genel olarak ailelerin üç farklı rol üstlendikleri söylenebilir

1. Eşlik eden aile: Birincisi ebeveynlerin BDT uygulamasını kabul ederek ve 
çocuk/ergenle birlikte terapi seanslarına gelerek (veya onları getirerek) randevu-
ların takibinde sahip oldukları eşlikçi roldür. Terapist bu roldeki ebeveyni, tera-
pinin temelleri ve terapide uygulanacak teknikler hakkında eğitmek üzere birkaç 
paralel seans ile görebilmektedir (17,18).

2. Co-terapist olarak aile: Bu rolde ebeveyn aktif olarak terapi seanslarının 
içindedir. Tıpkı bir terapist gibi davranarak seanslar arasındaki ev ödevleri, dav-
ranış deneyleri ve günlük tutma gibi uygulamalarda çocuk/ergeni destekler. Bu 
yolla ebeveynler seans içinde hastaya öğretilen bilişsel ve davranışsal becerilerin 
seans dışında da kullanılarak pekiştirilmesi adına önemli bir rolü üstlenmiş olur-
lar (21,22).

3. Hasta olarak aile: Bu rolde ebeveyn, çocuk/ergenle birlikte terapi seansla-
rının öznesi konumundadır. Ebeveynler, hastadan ayrı seanslar ile görülebildiği 
gibi onların sorunlarına ve çözüm yollarına daha iyi aşina olmaları adına aynı 
seans içinde çocukla birlikte de sürece dahil edilebilmektedir. Terapi seansları sı-
rasında ebeveynin çocuk/ergenin sorunlarına dair, düşünce, duygu ve davranış-
larını yeniden yapılandırmaya yönelik uygulamalar yapılır ve onlara yeni beceri-
ler edinmeleri adına psiko-eğitimler verilir (11,18). Örneğin hastaya ve yaşadığı 
başağrısı sorununa yönelik ebeveynlerin tutumları, tepkileri ve inançları çocuk/
ergenin ağrı algısını, ağrıyla başa çıkma biçimini ve tedaviye uyumu etkileyebi-
leceğinden ebeveynleri, çocuklarının özellikle başağrısının yönetiminde önemli 
katılımcılardır. Bu yüzden ebeveyn katılımı ve ebeveynlere yönelik ağrı davranışı 
yönetimi eğitimi yol boyunca devam eder ve tedavinin belki de en kritik ögesidir 
(17). Bu süreçte terapist ebeveynlere ayrıca başağrısı ve kaygı uyandıran zaman-
larda çocukların kaçınmacı tutumları önlemek ve başağrısıyla işlevsel yollarla 
başa çıkmalarını teşvik etmeleri için edimsel öğrenme stratejilerini (örneğin pe-
kiştirme, dikkat kaydırma gibi) de öğretir (23).

Son olarak bazı hastalarda okul ve öğretmenle iş birliği gerektiren durumla-
rın olasılığından ötürü tedavi sürecine öğretmen katılımına verilen önem, ço-
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cuk/ergen başağrılarının BDT ile tedavisini erişkinlerinkinden ayıran bir diğer 
husustur (12). Örneğin terapist değerlendirme sürecinde formlar ya da ölçekler 
yoluyla sınıf ortamında hastanın durumu, akademik işlevselliği, akran ilişkileri, 
okul içindeki davranışları gibi konularda öğretmenden de bilgi alır. Bunun ya-
nında terapist seans içinde öğretilen bir tekniğin okulda da uygulanması nokta-
sında öğretmeni arayarak yardımını isteyebilir (17). Ayrıca devamsızlık özellikle 
başağrıları kronik nitelikte olan çocuk/ergenlerde yaygın görüldüğünden böyle 
bir durum söz konusuysa terapistin hastanın akademik ve müfredat dışı faaliyet-
lere kademeli olarak yeniden entegrasyonu için öğretmenlerle birlikte bir plan 
geliştirmesi de gerekebilmektedir (24).

Pediatrik başağrılarında BDT süreci
Pediatrik başağrılarının BDT ile müdahale süreci diğer ruhsal bozukluklarda 
olduğu gibi genelde standart ve yapılandırılmış seansları içinde barındırır (11). 
Bunun yanında BDT farklı tedavi uzunlukları ve seans sürelerini içinde barın-
dırabilen alternatif biçimlerde birçok formatta uygulanabilecek esnek bir tedavi 
yaklaşımıdır. Tedavi merkezine uzaklık, hastada devam eden diğer tıbbi sorun-
ların varlığı, bakım ortamı ve ailenin tedavi sürecine ilişkin algısı gibi birçok et-
men tedavi süresini etkileyebilse de en yaygın olarak kısa süreli çözüm odaklı bir 
yaklaşım benimsenir (15,25). Bu noktada tedavinin en başında çocuklardan ve 
ailelerden en az altı tedavi seansına katılmaları gerektiği ve bunun ideal olduğu 
vurgulanır. Daha çok ebeveyn katılımı ya da daha spesifik müdahaleler gerektiren 
durumlarda ise bu süre uzayabilir. Seans sıklığı da hastanın özel durumuna göre 
değişmekle birlikte genellikle haftada bir veya ikidir. Seans süresi ise tipik olarak, 
50 ila 60 dakikalık olmakla beraber, özellikle tedavi merkezinden uzakta yaşayan 
ailelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına ve ayrıca ebeveynlerinde dahil 
edildiği bazı seanslar 60-90 dakika arasında olabilmektedir (24). Terapi sürecin-
de ele alınan müdahaleler için çocuk/ergenlerin başağrısı tanısı sınırlı öneme sa-
hiptir ve tedavi prosedürleri farklı başağrısı sendromları arasında büyük ölçüde 
farklılık göstermez (12). Bu yaklaşımın içinde barındırdığı teknikler açısından 
zengin niteliği çeşitli başağrısı tanılarına komorbid psikopatolojileri olan çocuk/
ergenlere kolaylıkla uygulanabilmesini sağlar ve bu açıdan da bir esneklik söz ko-
nusudur (23). Bunun yanında bireysel olarak uygulanabildiği gibi gruplar için de 
uygulanabilen BDT’nin son yıllarda internet ortamında yapılan uygulamalarının 
pediatrik başağrıları olan çocuk/ergenler üzerinde etkili olduğuna yönelik çalış-
maların da mevcut olduğu söylenebilir (15).



332 B Ö L Ü M  1 8     Pediatrik Başağrılarında Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) Uygulamaları

Psikoterapi sürecinin evreleri ve seans içi gündemler
Bu bölümde pediatrik başağrılarında BDT ile müdahale sürecinde yaygın olarak 
ele alınan konular seansların seyri ve işleyişi bağlamında genel bir perspektiften 
dört evre halinde açıklanacaktır. 

Başlangıç evresi
Terapinin ilk evresi olan başlangıç evresi, hastayı değerlendirme, vaka formülas-
yonu oluşturma ve hastaya özgü tedavi sürecine ilişkin hasta-ebeveyn eğitimini 
içerir (23). Bu gündem tek bir seans için yoğun bir içeriği barındırıyor gibi gö-
rünse de bunun için çoğu zaman en fazla 90 dakikalık tek bir seans yeterli olabil-
mektedir (24). 

Değerlendirme
Başlangıç evresinin en önemli bileşeni olan değerlendirme ilk ziyaretle sınırlı ol-
mayıp tedaviden alınan yanıtlara göre güncellenme potansiyeli taşıyan ve sürekli 
devam eden bir süreç olarak görülür (24). Daha önce de bahsedildiği üzere pe-
diatrik başağrılarının BDT ile müdahale modelinin çok bileşenli yapısı değerlen-
dirme sürecinde hastayı başağrısı ve bu ağrılarla karşılıklı ilişkileri bulunma po-
tansiyeli olan birçok alanda (duygusal, fiziksel, sosyal) değerlendirmeyi gerektirir. 
Bu yüzden değerlendirme kapsamlı olmalı ve terapist bütün bu ögeler hakkında 
ayrıntılı bilgi almalıdır. Nitekim değerlendirmeye verilen önem hastanın tedavi 
planının kalitesiyle ilişkilidir (12,23). Değerlendirmede en yaygın kullanılan yön-
temler ise klinik görüşme, davranışsal gözlem ve ölçme araçlarını uygulamadır.

Klinik görüşme hasta ve ebeveynin ağrı deneyimini ve ağrının yaşamlarını na-
sıl etkilediğini daha iyi anlamak için önemli bir fırsat olarak hizmet eder. Bunun 
yanında klinik görüşme terapist tarafından çocuğun ve ebeveynin mevcut ruhsal 
durumunun, terapiste ve birbirlerine karşı tutumlarının ve düşünce süreçlerinin 
gözlemlenmesi için bir bağlam sağlar ve terapist görüşme esnasında bütün bun-
lara ekstra duyarlıdır (24). Tipik olarak, bu görüşme yarı yapılandırılmış bir for-
matı içerir ve bu süreçte hastanın başağrısı öyküsünün yanında yaşam işlevselliği 
ve tedavi seyrini etkileyebilecek hastada olası psikopatoloji varlığı sorgulanır. Bu 
amaçlar doğrultusunda hastalığın başlangıç yaşı, ağrının sıklığı, süresi, şiddeti ve 
ilişkili psikolojik semptomlar (örneğin anksiyete, depresif belirtiler gibi), başağ-
rılarının hastanın farklı yaşam alanlarındaki işlevselliği (fiziksel etkinlik düzeyi, 
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okul performansı, akran ve aile ilişkileri gibi) üzerindeki etkileri, yaygın kullanı-
lan ağrıyla başa çıkma biçimleri, ağrıya ebeveynlerin tepkileri, başağrılarını etki-
leyen yaşam tarzı etmenleriyle ilişkili tetikleyiciler (beslenme, uyku alışkanlıkları 
gibi) hakkında bilgi edinmek, görüşme esnasında terapistin odağında olan konu-
lardır (12,23,24).

Değerlendirme sürecinde görüşme ve davranış gözlemleriyle edinilen bilgilerin 
ölçme araçlarıyla desteklenmesi hastanın başağrısı ile ilişkili dinamiklerine daha 
iyi aşina olunmasının yanında gerek doğru ve gerçekçi bir tedavi planı oluşturma 
gerekse tedavinin seyrinin takibi açısından önemlidir (12). Bu araçlardan hastada 
başağrısı semptomlarının sıklığını, süresini, şiddetini belirlemeye ve takip etmeye 
yönelik olarak ağrı günlüklerinin kullanılması tedavinin başarısının anlaşılması 
açısından özellikle önem arz eder. Zengin formlara da sahip olabilen bu günlük-
lerden hastada başağrılarının sağlıklı olmayan yaşam alışkanlıkları ve psikolojik 
stresörlerle ilişkili tetikleyicilerini belirlemek, ayrıca bunları hastaya ve ebeveyne 
fark ettirmek için de yararlanılır. Böylece ağrı ile ilişkili bütün risk etmenleriyle 
bilişsel ve davranışsal yollarla nasıl başa çıkılabileceği de görselleştirilmiş olmak-
tadır (24). Bunun yanında hastanın başağrılarıyla ilişkili psikolojik semptomlarını 
ve olası komorbid psikopatolojilerini değerlendirmek adına anksiyete, depresyon, 
somatizasyon ölçeklerinin yanında duygusal ve davranışsal bozuklukları tarama 
ölçekleri işlevsel olabilir. Bir diğer önemli değerlendirme alanı olan hastada başağ-
rılarının günlük yaşam işlevselliği üzerindeki etkilerinin derecelerini belirlemek ve 
izlemek adına ise çeşitli alanlarda (örneğin; okul, sosyal, oyun, aile, uyku) yaşam 
işlevselliği değerlendirme ölçeklerinden yararlanılabilir (23). Öte yandan klinik 
görüşmeyi gerçekleştirmeden önce bu ölçeklerden elde edilen bilgilerin mevcut 
olması genellikle yararlıdır. Nitekim bu yolla terapist görüşme esnasında ölçeklere 
verilen yanıtları göz önünde bulundurarak belli konulara yoğunlaşabilir ya da bu 
konulara atıfta bulunarak farklı bir seyir izleyebilir (24). 

Değerlendirme sonuçlarının entegrasyonu  
ve tedavi süreci hakkında eğitim
İlk değerlendirmeden elde edilen bilgilere dayanarak terapist hastaya özgü tedavi 
hedeflerini ve müdahale stratejilerini belirlemek (vaka formülasyonu oluşturmak) 
adına hastadan ve ebeveynden topladığı verileri entegre eder. Ayrıca terapistin 
değerlendirme sonuçlarıyla birlikte hastanın tedavi planını içeren formülasyonu 
hastayı yönlendiren nöroloji hekimiyle (komorbid psikopatoloji varlığında ve ilaç 
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tedavisi gerekiyorsa çocuk ve ergen psikiyatristleriyle) paylaşması ve hastanın 
ilerlemesini bu uzmanlarla birlikte takip etmesi gerekmektedir. Değerlendirmede 
olduğu gibi bu formülasyon seanslar boyunca değişebilir ve güncellemeye açıktır 
(24). Bunun yanında ilk değerlendirme görüşmesinde terapistin hastayı ve ebe-
veyni başağrısı, BDT yaklaşımı ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmeye yönelik 
eğitim vermesi başlangıç evresinin bir diğer önemli bileşenidir. Amaç hastaya ve 
ebeveyne seansları sürdürme motivasyonu kazandırmanın yanında onları tera-
pinin diğer aktif evrelerine (ikinci ve üçüncü evre) hazırlamaktır (26). Terapistin 
eğitim sürecinde ele aldığı belli başlı gündem maddeleri şöyledir (23):
· Hastaya ve ebeveyne başağrılarını biyopsikososyal ağrı modeli bağlamında an-

latma 
· Psikolojik değerlendirme ve tedavinin önemi hakkında ebeveyni bilgilendir-

me 
· BDT tedavisinin ana felsefesini, temel varsayımlarını, ana amaçlarını ve hasta-

nın vaka formülasyonunu göz önünde bulundurarak terapi sürecinde ele alı-
nacak stratejilerin nasıl işe yaradığına ilişkin genel bir çerçeve sunma

· Tedavi seyrini takip günlüklerinin/ölçeklerinin ve ev ödevlerinin kullanım 
amaçlarının yanında seanslar boyunca günlükleri doldurma ve ödevlere riayet 
etmenin öneminden bahsetme 

· Ebeveynde tedavi süreciyle ilgili net olmayan durumları sorgulama ve varsa 
endişe uyandıran durumları giderme (hem ebeveynin hem de hastanın teda-
viye uyumunu ve katılımını arttırmak adına)

Ikinci evre
Klinik değerlendirme, vaka formülasyonu ve tedavi süreci hakkında eğitimi içe-
ren ilk evre tamamlandıktan sonra hem terapistin hem de çocuk/ergen ve ebevey-
nlerin daha aktif olduğu ikinci evre başlar. Bu evre pediatrik başağrılarının BDT 
ile tedavi sürecinin en uzun evresidir. Bu evredeki seansların başında hastanın 
ilerlemesi sorgulanır, ev ödevleri gözden geçirilir. Seans süresinin büyük bir kısmı 
ise bu ikisi arasında gerçekleşen hastanın başağrısı ve ilişkili psikolojik semptom-
larına uygun bilişsel ve davranışsal müdahalelerin uygulanmasına ve eş zamanlı 
olarak ebeveynlerle ayrı olarak gerçekleştirilen psiko-eğitimlere ayrılır (11,27). 
Aşağıda ikinci evre seansların içeriğinde yer verilen bu ögelerden alt başlıklar ha-
linde bahsedilmiştir.
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Hastanın ilerlemesinin takibi
Bu evredeki seanslar standart olarak hastanın ve ebeveynin ilerlemesinin ne du-
rumda olduğunu takip etmeye yönelik her seansın sonunda verilen ölçme araçla-
rının gözden geçirilmesiyle başlar. Bu süreçte ise hastayla ve ebeveynle başağrısı 
günlüklerinde ya da eşlik eden psikolojik semptomlarında hastanın puanların-
daki değişimler üzerine konuşulur. Seanslar boyunca gerçekleştirilen müdahale-
ler sonrasında ise hastanın var olan semptomlarında haftalar içerisinde azalma 
beklenir. Bazı haftalar herhangi bir azalma olmaması normaldir, ancak terapist 
herhangi bir alanda bir puanlık bir ilerleme de gözlemlese gerek hastayı gerekse 
ebeveyni takdir ederek ve bu ilerleme ile ilgili duygularını sorarak onların iyileş-
me motivasyonunu arttırmaya çalışır (23,28). Ayrıca terapist bu süreçte hastanın 
ağrı kesici kötüye kullanım riskine karşı son bir haftada kaç tane ağrı kesici aldı-
ğına da ekstra duyarlılık gösterir (bu soruya başağrısı günlüklerinde yer verilir). 
Eğer kötüye kullanım durumu mevcutsa terapist hastayla/ ebeveynle bu ilaçların 
hangi durumlarda kullanılmasının doğru olduğuna ve daha az şiddetli ağrı atak-
ları esnasında alternatif başa çıkma stratejilerinin neler olabileceğine yönelik ayrı 
bir psiko-eğitim seansı gerçekleştirebilir (23,29).

Ev ödevlerinin takibi ve seanslar boyunca kullanımı
Her seansın sonunda hastaya verilen ve seansların başında gözden geçirilen ev 
ödevlerinin de terapi sürecinde ayrı bir önemi vardır. “Hasta verilen ev ödevlerini 
yaptı mı? Hangilerini yaptı, hangilerini yapamadı? Ev ödevlerini yaparken hasta 
ve ebeveyn ne hissettiler?” gibi sorular her seans öncesinde terapist tarafından 
mutlaka gündeme getirilir (30). Hastalar bazen verilen ev ödevlerini yapmakta 
zorlanabilirler ya da yapmak istemeyebilirler. Böyle durumları normal karşılaya-
rak terapist yol boyunca bir yandan hastaların yapabildikleri ev ödevlerini takdir 
ederken diğer yandan yapamadıkları ödevler üzerine onlarla konuşur, gerektiğin-
de de ödevlerin gerçekçiliğini ve uygunluğunu gözden geçirir (23). Ev ödevlerini 
seçerken terapistin ilk evrede oluşturduğu vaka formülasyonu daima ön planda-
dır ve ödevler için genellikle seans içinde ele alınan konularla ve müdahalelerle 
paralel bir seyir izlenir. Ödevlerin en yaygın kullanımı ise terapist tarafından se-
ansta hastaya/ebeveyne öğretilen tekniklerin yine ebeveyn (bazen de öğretmen) 
desteği aracılığıyla dışarıda pekiştirilmesine yöneliktir (12).
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IKINCI EVRE SEANSLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN 
MÜDAHALELER VE TERAPÖTIK TEKNIKLER

Bilişsel müdahaleler ve stratejiler
Başağrısı olan hastaların ağrıları üzerinde olumsuz etkileri olan zorlayıcı yaşam 
şartlarını her zaman değiştiremesek de günlük yaşamda karşılaştıkları stres yara-
tan nitelikteki olayları olumsuz değerlendirme biçimlerini değiştirmek ve bu yolla 
ağrıları üzerinde iyileşmeler meydana getirmek mümkündür. Bu değişim doğru-
dan bilişsel müdahaleler yoluyla gerçekleştiği gibi eş zamanlı olarak bazı davra-
nışsal müdahalelerden destek alınarak da sağlanabilmektedir (31,32). Pediatrik 
başağrılarının BDT ile tedavi sürecinin bilişsel bileşenlerinin merkezinde ise biliş-
sel yeniden yapılandırma müdahaleleri yer alır. Bilişsel yeniden yapılandırma has-
tanın başağrısı ve ilişkili stres etmenlerine yönelik çarpıtılmış inançlarına meydan 
okumasına yönelik tekniklerin yanında bu bireylerin bu tür durumlarda yaygın 
kullandıkları işlevsel olmayan baş etme stratejilerini ya da alışılmış davranışlarını 
işlevsel olanlarla değiştirmeye yönelik tekniklerin öğretilmesini içerir (11,24). İlaç 
ve diğer girişimsel tedavilerde denetimin dışta olması göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu tekniklerin önemli bir yararı, hastaların tedavi süreçlerinde değişimin 
ve denetimin kendilerinde olduğu bilincine varmalarını da sağlamalarıdır (11). 
Bunun yanında özellikle başağrısı veya ağrının sonuçları hakkında endişe verici 
düşünceleri veya aşırı olumsuz inançları bulunan, depresif, özellikle ağrıları kro-
nik nitelikte ve şiddetli olan çocuklar ve ergenler için bu müdahalelerden yaygın 
olarak yararlanıldığı söylenebilir (24). “Okula gittiğimde ağrım geçen seferki gibi 
yine başlayacak ve asla geçmeyecek. Herkes bana gülecek. Bu benim için gerçek 
bir felaket!’ gibi felaketleştirici düşüncelerin yanında “Ağrım şiddetliyse ve ken-
dimi iyi hissetmiyorsam günlük normal aktivitelerimi (giyinmek, okula gitmek 
gibi) gerçekleştirmem imkansızdır.” biçiminde ya hep ya hiç tarzı iki kutuplu dü-
şüncelere bu çocuklarda yaygın olarak rastlanabilmektedir (24,30).

Olumsuz düşünceler-duygu-davranış ilişkisi hakkında ilişki kurma 
becerisi kazandırma
Bilişsel yeniden yapılandırma müdahalelerini uygulamaya başlamadan önce has-
taların başağrılarını ve eşlik eden psikolojik semptomlarını (özellikle kaygıyı/
stresi) arttıran ya da tetikleyen uyum bozucu bilişleri (örneğin genelleme, fela-
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ketleştirme ve olumsuza odaklanma gibi) tanımlama ve bu tür olumsuz otomatik 
düşüncelerin duygusal ve bedensel tepkilerle ilişkilerini kurma becerisi edinme-
leri işlevseldir. Bu süreç genellikle değerlendirme seansının sonunda hastaya (ve 
ebeveyne) pediatrik başağrılarının BDT modelinin spesifik olarak anlatılması ile 
başlar (24). Nitekim çocuk/ergenlerin BDT modelini tanımaları bilişsel, duygu-
sal, davranışsal ve fiziksel semptomların birbirleri ile ilişkili olduğu ve birinde 
oluşan değişimin diğer üçünü etkileyeceğini kavramaları ile olur ve modelin her 
hastanın özel durumuna göre açıklanması gerekmektedir. Bunun için özellikle 
hastanın yaşamında yakın zamanda yaşadığı ya da gelecekte onu kaygılandıran 
bir sorun/olay üzerine odaklanılarak tanıtılması modelin daha kolay anlaşılma-
sını sağlayabilir (18). Bunun yanında terapist modeli açıklarken ve sonrasında 
hastanın olumsuz düşüncelerini yakalama ve bunun duygu ve davranışlarıyla 
bağlantı kurma becerisinde uzmanlaşması için ayrıca düşünce kayıtlarından ya-
rarlanır. Düşünce kayıtları hastanın ilerlemesinin takibi açısından önemli olup 
terapist bu süreçte öncelikle hastaya (ve ebeveyne) bu kayıtlarda yer alan ögeleri 
(olay, düşünce, tepki), her bir sütunun nasıl doldurulacağını ve bu kayıtlar yoluyla 
gözetilen amacın ne olduğunu öğretir. Ardından her seansta bu kayıtlar terapist 
tarafından onlarla birlikte gözden geçirilir ve iyice anlaşılana kadar destek sürdü-
rülür (24). Tablo 1’ de seans esnasında hafta sonunda arkadaşının doğum günü 
partisine olası yüksek ses/gürültüden ötürü ağrı ataklarının başlaması endişesiyle 
gidemeyeceğini söyleyen ergen bir hastaya modelin bileşenlerinin nasıl resmedi-
lebileceğine yönelik varsayımsal ve örnek bir düşünce kaydına yer verilmiştir (18, 
24).

TABLO 1. Düşünce kaydı

Tarih Tehlike ya da 
tehdit içeren 
durum/ olay

Düşünce

 (Olay esnasında aklından 
hangi düşünceler geçti? Ağrın 
başladığında kendine neler 
söylüyordun?)

Duygusal/ bedensel tepkiler

 (Böyle düşününce nasıl hissettin? 
Bedeninde neler oldu?)

Parti esnasında 
başağrısı atağının 
başlaması

“Ağrım başlarsa asla 
geçmeyecektir. Bununla başa 
çıkmam imkansız!’ 
“Ağrım üzerinde hiçbir 
kontrolüm yok!”
“Bu acıya tahammül edemem”

Duygusal: Kaygı-korku, stres, 
umutsuzluk, üzüntü, hayal 
kırıklığı
Bedensel: Artış gösteren kalp 
atışları, karın ağrısı, genel bir 
huzursuzluk/ kıpır kıpır olma hali
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Öte yandan hastanın yaşı ve hangi gelişim döneminde bulunduğu modelin 
açıklanması esnasında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur. 
Ergenlerle çalışırken tedavi modeli yetişkinlerde olduğu gibi düşünce kayıtları 
formları yoluyla açıkça resmedilebilirken küçük çocuklarda özellikle çizimi kul-
lanarak düşünce, duygu ve davranışların arasındaki ilişki gösterilebilir. Bunun ya-
nında küçük çocuklar duygularını tanıma ve adlandırmada güçlük yaşayabilir. Bu 
nedenle duyguları ifade eden kartlar, duygu tahmin oyunları gibi duygu tanımaya 
ya da adlandırmaya yönelik teknikler kullanılabilir. Duygu termometresi kullan-
mak bazen bazı çocuklar için zorlayıcı olabildiğinden görsel materyallerin daha 
yoğun kullanıldığı seçenekleri değerlendirmek daha iyi olur. Ayrıca daha büyük 
yaştaki çocuklara ve ergenlere göre okul öncesi çocuklarda bilişleri saptamak da 
daha zor olabilir. Buna yönelik olarak da terapist tarafından düşünce balonları, 
çizimler kullanılabilir ya da kuklalar kullanılarak bu çocuklarda ağrıları ile ilgili 
bilişsel temalara ulaşılabilir (18,33). 

Olumsuz inançların/otomatik düşüncelerin gerçekliğini değerlendirme 
ve geçerliliğini test etmeye yönelik teknikler 
Olumsuz otomatik düşünceleri tanımlama ve bu düşünceler ile duygular ve davra-
nışlar arasında bağlantı kurma becerisinde uzmanlaştıktan sonra terapist çocuk-
lara bu düşüncelerin gerçekliğini değerlendirmeye ya da kanıtlarını araştırmaya 
teşvik eden bilişsel teknikler uygulamaya başlar. Bilişsel yeniden yapılandırma sü-
recinin bir parçası olarak kullanılan bu tekniklerle gözetilen amaç çocuğa gerçekçi 
düşünmeyi (olumlu düşünmeyi değil) ve farklı düşüncelerin nasıl farklı duygu-
lara yol açtığını görmeyi öğreterek olumsuz veya gerçekçi olmayan düşünceleri 
değiştirmeye ve ağrıyla bilişsel başa çıkmaya yönelik müdahalelere hastayı hazır-
lamaktır. Bu süreçte terapist tarafından öncelikle hastalara düşüncelere meydan 
okumak için kullanılabilecek temel teknikler tanıtılır. Bu teknikler arasında ise 
en yaygın olarak çeşitli kanıt testleri (örneğin; hipotez testi, dedektif düşünme) ve 
işlevsel olmayan düşüncelerin seans esnasında sokratik sorgulama ve davranışsal 
prova tekniği ile ele alınması yer alır (24).

Dedektif düşünme tekniği
Dedektif düşünme tekniği, çocuklardan “Ne için endişeleniyorum? Daha önce 
bu düşünceye veya endişeye kapıldığımda ne oldu? Bu düşüncemin gerçekleş-
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mesi ne kadar olası? Düşündüğüm şey dışında başka ne olabilir?” gibi bir dizi 
kanıt testi soruları ile bir dedektif gibi endişe verici veya olumsuz düşünceleri 
için kanıtları değerlendirmelerini istemeyi içerir. Ergenlik öncesindeki somut 
işlemler dönemindeki hastalar için daha uygun olan bu teknikte çocuklara, 
dedektiflerin ipuçlarını araştırırken her bir kanıt parçasına dikkatle bakmala-
rı gerektiği açıklanır. Nitekim dedektif, yanlış sonuçlara çok hızlı atlamamaya 
dikkat etmelidir, aksi takdirde önemli ipuçlarını kaçırabilir. Amaç, terapistin 
çocuğa neyin gerçekçi olduğunu söylemesinden ziyade, çocuğun bu düşünceler 
için kanıt bulmasını sağlamaktır. Diğer insanların (örneğin çizgi film karakter-
leri) sahip olduğu düşünce örneklerini kullanarak terapist, bu yaştaki çocuk-
ların sürecin nasıl işlediği konusunda seansta daha rahat olmasına ve tekniği 
daha kolay içselleştirmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında bu stratejiyi evde 
de uygulaması için ebeveynlerinde de desteğini alarak çocuktan hafta boyunca 
yaşadığı olumsuz bir düşünceyi belirlemesi ve dedektiflik sorularının her birini 
yanıtlayarak alıştırma yapması istenir. Ardından ağrısına ve sonuçlarına ilişkin 
olumsuz düşüncesine ilişkin seansa getirdiği kanıtlar bir sonraki seansta çocuk-
la birlikte gözden geçirilir (24).

Sokratik sorgulama tekniği 
Tümevarım, tümdengelim, sistematik sorgulama gibi soyut düşünme becerileri 
gerektirdiği için sokratik sorgulama tekniği ön ergenlik ve ergenlik döneminde 
olan çocuklar için daha sık kullanılmaktadır. İletişim temelli bir diğer bilişsel mü-
dahale stratejisi olan bu teknikte hastanın ağrısıyla ilgili kaygı yaratan otomatik 
düşünceleri hakkındaki şüphelerinin arttırılmasına yönelik terapistin seans içeri-
sinde sorduğu bazı sorular yoluyla hastanın alternatif, esnek ve gerçekçi düşünme 
ve başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sorular ise genel-
likle hastanın düşünce biçimlerinin ve çözüm yollarının geçerliliğini ve işlevsel-
liğini fark ettirmeye (Sence böyle düşünmenin ve ağrınla bu şekilde baş etmenin 
senin yaşamına avantaj ve dezavantajları neler? Bu düşüncelerinin geçerli olduğuna 
yönelik kanıtların neler? Geçerli olmadığına yönelik kanıtların neler?) ve başağrısı 
hastalarında yaygın gözlenen felaketleştirme tutumlarını azaltmaya (Olabilecek en 
kötü şey nedir? Gerçekten o kadar kötü mü? Olma ihtimali var mı? Sonsuza kadar 
kötü hisseder misin? Bundan bir hafta, bir ay ya da bir yıl sonra önemli olacak mı?) 
yöneliktir (34).
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Davranışsal deneyler (Davranışsal prova)
Hastada uyum bozucu bilişsel içeriği azaltmak ya da otomatik düşüncelerin geçer-
liliğini sınamak amacı ile seans içinde kullanılan bir diğer teknik davranışsal de-
neylerdir. Bu teknik, aktif ve gözleme dayalı deneyler olmak üzere farklı amaçlara 
hizmet eden alternatif yöntemleri içerir ve hastada bilişsel değişimler hedeflenir. 
Her iki deneyde de öncelikle hastanın çarpıtılmış düşünceleri ve işlevsel olmayan 
başa çıkma stratejileri belirlenir ve hastaya bu deneylerle gözetilen amaçlar net 
ve anlaşılır bir dille anlatılır. Sonrasında ise hastayla problem durumla ilgili daha 
alternatif ve gerçekçi düşüncelerin neler olabileceği üzerine konuşulur ve ondan 
bu düşüncelere ne kadar inandığını derecelendirmesi (0-100) istenir. Davranışsal 
deneyler esnasında ve sonrasında ise hastanın değerlendirmeleri yeniden gözden 
geçirmesi sağlanır (33).

Hastaların hem aktör hem de gözlemci rolünü üstlendikleri aktif deneyler es-
nasında özellikle uyum bozucu davranışa yol açan bilişlerin geçerliliğini test et-
meye yönelik seans içinde bazı gerçek durumlar yaratılır. Örneğin terapist seans 
içinde “Ağrım başladığında yüzümde hissettiğim yanma yüzümün ne kadar çok 
kızardığının işaretidir.” diye düşünen bir ergenden video veya fotoğrafını çekerek 
yüzünün ne kadar kırmızı göründüğünü yeniden değerlendirmesini isteyebilir. 
Gözleme dayalı deneylerde (modelleme) ise aktif deneylerden farklı olarak, ço-
cuk/ergen tamamen gözlemci rolündedir ve özellikle başağrısı atakları başladı-
ğında sosyal ortamlarda aşırı kaygı hisseden hastalar için kullanılır. Modelleme 
davranışsal ya da bilişsel modelleme şeklinde olabilir. Bu iki modelleme bir arada 
kullanılırsa daha etkili bir öğrenme gerçekleşmektedir. Örneğin; seansta, migren 
atağı geçirdiğinde ve yüzü kızardığında okulda herkesin kendine güleceğini dü-
şünen ergen bir hasta ile çalışırken terapist kendi yüzünü kırmızıya boyayarak 
ergenden kendisinin o anda kalabalık bir ortamda oturuyor olduğunu hayal et-
mesini ve gözlemci olmasını isteyebilir. Sonrasında ise ondan beklediği tepkiyi 
kaç kişinin verdiğini sorar. Bu deneyimden yola çıkarak ergenin, aslında insan-
ların bu durumu fark etmediğini ve fark etseler bile kimsenin parmakla gösterip 
gülmediğini öğrenmesi hedeflenir (18).

Başağrısıyla/ eşlik eden psikolojik semptomlarla etkili bilişsel yollarla 
başa çıkma teknikleri
Başağrısı olan çocuk/ergenlerde uyum bozucu bilişsel içeriği sorgulatmaya yöne-
lik stratejilerin yanında bilişsel yeniden yapılandırma müdahalelerinin bir diğer 
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önemli bileşeni hastaya ağrıyla alternatif, esnek ve gerçekçi düşünceler yoluyla 
başa çıkılmasına odaklanan bilişsel stratejileri öğretmeyi içerir (35). Bu teknikler 
birden çok sayıda olup aşağıda pediatrik başağrılarının BDT ile tedavi sürecin-
de oldukça yaygın olarak kullanılan olumlu kendi kendine konuşma ve düşünce 
durdurma tekniklerinin seans içinde ele alınışından ve amaçlarından kısaca bah-
sedilmiştir.

Olumlu kendi kendine konuşma tekniği
Bu teknik ile hastanın kendisini ağrı esnasında daha güvenli ve daha az endişeli 
hissetmesine yardımcı olacak olumlu ve sakinleştirici telkinleri içeren düşünceler 
yoluyla (“Ağrımla baş edebilirim”, “Yakında spora geri dönebileceğim”, “Ağrıma 
nasıl çare bulacağımı öğreniyorum. Ben çaresiz değilim.”) olumsuz bilişlerini ya 
da iç konuşmalarını değiştirmek, bu yolla hastanın duygudurumunda olumlu de-
ğişiklikler sağlamak, özellikle ağrı kaynaklı kaygıyı azaltmak hedeflenir (30). Bu 
tür olumlu değerlendirmeler yoluyla bilinçli olarak başağrılarını arttıran ya da 
ağrı kaynaklı stresle başa çıkabilmenin yarattığı değişim ise hastanın duygu ve 
davranışlarını kontrol edebildiğine, ağrıya rağmen işlevselliğini sürdürebildiğine 
ilişkin öz-yeterlilik hissi kazanmasının önünü açacaktır. Bu süreçte terapist has-
taya öncelikle başağrısı ve eşlik eden kaygı ile ilgili olumsuz “kendi kendine ko-
nuşma” örüntülerini içeren düşüncelerin neler olduğunu tanıtır, ardından bu tür 
zorlayıcı durumlarda bu tekniğin işlevini, nasıl kullanacağını ve bu düşüncelerin 
yerine alternatif başka hangi olumlu değerlendirmelerin konulabileceğini hastaya 
öğretir. Her gelişim döneminde uygulanabilen (özellikle okul öncesi dönemdeki 
çocuklarda kaygının azalmasında) bu teknikte, bu değerlendirmeler için terapis-
tin sözlerini kullanmak yerine çocukların kendi ifadelerini geliştirmeleri önem-
lidir. Bunun yanında bazı çocuklar, bu teknikten belirledikleri olumlu değerlen-
dirmeleri görsel bir hatırlatma olarak kullanılabilecek not kartlarına yazarak da 
yararlanabilirler (24). 

Düşünceyi durdurma tekniği
Düşünceyi durdurma tekniği, bilişsel yeniden yapılandırmadan farklıdır, çünkü 
tekniğin odak noktasında hastaların olumsuz otomatik düşüncelerinin ortaya 
çıkmasını önlemek vardır. Bu yüzden bu teknik özellikle başağrıları ya da onun 
sonuçları hakkında istenmeyen ve tekrarlayıcı düşünceleri (ruminasyon) olan ço-
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cuk ve ergenlerde yaygın kullanılır. Bu hastaların bu tür düşüncelerine odaklan-
malarını ya da derin düşüncelere dalmalarını engellemeye yönelik ağrıyla etkili 
bir bilişsel başa çıkma stratejisi olan bu teknikte hastada zamanla var olan rumi-
natif düşüncelerin daha sağlıklı ve uyuma yönelik düşüncelerle değiştirilmesi he-
deflenir (24). Tekniğin öğretimi sürecinde terapist hastaya öncelikle bu stratejinin 
amacını tanıtır. Ardından çocuğun yaşadığı başağrılarıyla ilgili aklına sık ve oto-
matik olarak gelen olumsuz içerikli bir düşüncesi ile “DUR!” diyerek yüksek sesle 
bağırmasını eşleştirmeye yönelik adımlar uygular. Sonrasında çocuğun düşünce-
si kırmızı bir “DUR!” işaretinin görüntüsü ile eşleştirilir ve düşüncesi kaybolana 
kadar çocuktan bu egzersizi uygun ortamlarda kullanmaya devam etmesi istenir 
(36). (Tablo 2’de seans dışında uygulanmak üzere hastaya ev ödevi olarak verilen 
örnek bir düşünceyi durdurma egzersizi kaydı adımları sunulmuştur (24).

TABLO 2. Düşünceyi durdurma tekniğinin temel adımları

1 Aşağıya ağrın ya da olası sonuçlarıyla ilgili olumsuz içerikli bir düşünce yaz ve bu düşün-
ceyi kendi kendine düşün.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Şimdi çok yüksek bir sesle “DUR!” de. (Sesinizin bu esnada neye benzediğini daha iyi bir 
şekilde hatırlamanız için bunu yüksek sesle söylemeniz önemlidir.)

3 Bu olumsuz düşünce ne zaman aklına gelirse, “DUR!” diye bağır. Bunu birkaç kez yap.

4 Şimdi yüksek sesle değil de kendi kendine yavaşça “DUR” demeyi dene. Sesini, yüksek 
sesle “DUR” dediğin zamanki gibi hayal etmeye çalış. Bunu birkaç kez uygula.

5 Şimdi de kafanda büyük ve kırmızı renkte bir “DUR!” işaretini bütün ayrıntılarıyla (harflerin 
büyüklüğü, kırmızı rengin tonunu) hayal et. Ardından bu düşünceye sahip olduğunda, 
kendine o büyük kırmızı dur işaretini hayal ederek “DUR!” de. Düşüncen kaybolana kadar 
bunu birkaç kez uygula.

Davranışsal-bilişsel bileşenleri içeren başa çıkma müdahaleleri
BDT sürecinde eş zamanlı olarak bilişsel ve davranışsal ögelerle desteklendiğinde 
çocuk/ergenlerin başağrıları ve eşlik eden psikolojik semptomları üzerinde daha 
hızlı iyileşmeler yaratan bazı başa çıkma teknikleri de vardır. Aşağıda pediatrik 
başa ağrılarında BDT müdahalelerinde en yaygın olarak yer verilen aşamalı kas 
gevşetme/nefes eğitimi ve önleyici problem çözme becerileri eğitimlerinin içeriği 
hakkında bilgiler sunulmuştur.
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Aşamalı kas gevşetme ve nefes eğitimi
Gerginlik ve rahatlama arasındaki farkı öğrenmek için her bir kas grubunu ger-
meyi ve gevşetmeyi, bunun yanında eş zamanlı olarak diyafram nefesi almayı içe-
ren progresif kas gevşetme tekniği, pediatrik başağrılarının tedavisinde oldukça 
sık olarak kullanılmaktadır (11). Aynı zamanda diğer bilişsel başa çıkma teknikle-
riyle desteklendiğinde (imajinasyon, dikkat dağıtma gibi) ve ebeveyne de öğreti-
lerek hastanın seans dışında da uygulaması sağlandığında çok daha yararlı sonuç-
ların alındığı bu teknikten genellikle ikinci evre seanslarının erken dönemlerinde 
yararlanılmaya başlanır (12). Neredeyse her durumda gerçekleştirilebilecek, her 
yaşa uyarlanabilecek ve öğrenmesi oldukça kolay olan bu tekniğin birçok yararı 
vardır. Örneğin, bu teknik düzenli olarak uygulandığında ağrıyı tetikleyebilecek 
veya güçlendirebilecek belirli gergin kasların gevşemesine yardımcı olduğu için 
hastaların ağrı sıklığında azalmalar gözlenir. Bunun yanında başağrısı atakları 
için risk oluşturan kaygı ve öfke gibi zorlayıcı duygular sonrasında bedende olu-
şan genel uyarılma seviyesinin azalmasına böylece de ağrının daha az şiddetli his-
sedilmesine katkı sağlar. Dahası zamanla artan beden farkındalığı ve ağrı üzerin-
de hissedilen özyeterlilik hisleri hastanın zihinsel ve bedensel işlevlerini kontrol 
edebileceği ya da etkileyebileceği inancına yardımcı olur (11,15).

Tekniğin öğretimi esnasında therapist hastaya ve ebeveyne fizyolojik gerilim 
kavramını, onun başağrısı ve anksiyete ile ilişkisini ve gevşeme ve doğru nefes 
tekniklerinin yararlarını anlatarak başlar (Örneğin“Çok fazla kaygıya sahip ol-
mak vücutta gerginliğin artmasına neden olabilir. Ancak kaslarınızdaki ve tüm 
vücudunuzdaki gerginliği control edebilirsiniz. Vücudunuzu nasıl gevşeteceğini-
zi ve nefesinizi nasıl doğru biçimde kullanacağınızı öğrenmek kalp atış hızınızı 
ve kan basıncınızı düşürmenize, nefesinizi yavaşlatmaya, kaygı, öfke ve sinirli-
lik gib istresi ve olumsuz duyguları azaltmaya, başağrılarını ve mide ağrılarını 
azaltmaya, hatta daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.”). Sonrasında ise terapist 
hastaya ve ebeveyne derin diyafram nefesi egzersizini ve progresif kas gevşet-
me egzersizini öğretir. Bu süreçte ise tipik olarak, diyafragmatik solunum (yani 
derin diyafram solunumu) ile beraber bedendeki bir kas grubu (örneğin eller, 
ayaklar, baş, mide gibi) 5-10 saniye gerilir ve ardından 10-20 saniye gevşetilir 
(23). Eğitim, adım adım ve bölgesel olarak baş, omuz ve sırt kaslarını germeye 
ve ardından gevşetmeye odaklanır. Eğitim sırasında tüm kaslar yerine iki ya da 
üç kas grubu ile kısa süreli çalışmak da yeterli olabilir (15). Öte yandan daha 
küçük çocuklar ile çalışırken aşamalı kas gevşetme ve onunla birlikte kullanılan 



344 B Ö L Ü M  1 8     Pediatrik Başağrılarında Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) Uygulamaları

nefes eğitimi esnasında bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin, gevşeme 
eğitimi esnasında somut metaforların (robot gibi katı/ bez bebek gibi yumu-
şak olmak) kullanılması ve eğlenceli ve yaratıcı oyunlardan yararlanılması bu 
çocukların bu tekniği daha kolay öğrenmelerini sağlar. Benzer biçimde nefes 
eğitimi esnasında küçük su dolu bir bardaktan pipet kullanılarak baloncuklar 
çıkarmak, çocukların mumlara üflemesini sağlamak küçük yaş grubunda kulla-
nılabilecek ve onların aynı zamanda terapi motivasyonu arttırmaya yönelik ya-
rarlı uygulamalar olabilir (18). Son olarak bu teknik ağrı yönetiminde oldukça 
etkili olsa da kas-iskelet disfonksiyonunun olduğu vücut bölgelerini aşırı germe 
durumlarından kaçınılmalıdır, çünkü kasların kasılması bazen kramplara yol 
açar ve ağrıyı şiddetlendirebilir (37).

Problem çözme becerileri eğitimi
Pediatrik başağrılarının BDT ile tedavi sürecini içeren çoğu yapılandırılmış prog-
ramda mutlaka, hastanın başağrısı sıklığını ve bununla ilişkili rahatsız edici duy-
gusal tepkilerini daha sık ortaya çıkaran koşulların belirlenerek gelecekte orta-
ya çıkması muhtemel bu tür sorunların önlenmesine yönelik bir eğitim modülü 
bulunmaktadır (11). Bunlar arasında en yaygın olarak hastaya problem çözme 
becerisi eğitiminin verilmesinin yanında stresle başa çıkma ya da çatışma çözme 
eğitimleri yer alabilir (38). Başağrılarıyla ilişkili zorlayıcı duygularla hastanın hem 
bilişsel ve davranışsal becerilerini arttırarak başa çıkabilmesi adına seans içinde 
ele alınan problem çözme becerileri eğitimi için tek seans yeterli olabilir (39). Bu-
nun yanında diğer davranışsal tekniklerle (rol canlandırma, davranışsal prova, 
yüzleştirme gibi) bir arada kullanıldığında bu teknikten daha iyi sonuçlar alına-
bilmektedir. Oldukça kolay uygulanabilir ve çoğu durumda işe yarayan bu tekniği 
öğretirken terapist öncelikle hastaya yüksek stres seviyelerinin çok fazla problem 
yaşamaktan (örneğin;ebeveynler, kardeşler ve akranlarla çatışma), problemlerin 
oluşmasına izin vermekten ve problemleri çözmek için iyi bir yönteme sahip ol-
mamaktan kaynaklanabileceğinia çıklar. Bununla birlikte daha iyi bir problem çö-
zücü olmanın, çatışmaları ve stresi/kaygıyı bunlarla parallel olarak başağrılarını 
azaltabileceğini vurgulayarak hastaya seans içinde beş basamaklı önleyici prob-
lem çözme adımlarının nasıl uygulanacağını uygulamalı olarak gösterir. Problem 
çözme adımlarının hastaya öğretimi esnasında terapistin izlediği yol ayrıntılı ola-
rak Tablo 3’te sunulmuştur (23).
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TABLO 3. Problem çözme becerisi eğitimi süreci 

Adımlar Öğretim sürecinde problem çözme adımlarının ele alınışı

1 Terapist hasta ile birlikte onun yaşamında başağrısının tekrarlamasına yol açabi-
lecek ve stres ya da kaygı yaratan sosyal ve çevresel durumlarınn neler olabi-
leceği üzerine konuşur (yaklaşan bir sınav, rekabetçi bir spora katılma gibi). Son-
rasında onun için duygusal açıdan yoğun olmayan ama önemli olan bu problem 
durumlardan bir tanesini seçmesini ister.

2 Terapist problem üzerinde denetim hissetmesi adına hastayla problemi çözme 
sürecinde kontrolü altında olan ve olmayan durumların neler olduğu üzerine ko-
nuşur. Ardından bu durumları görselleştirir. 

3 Terapist soruna yönelik yaratıcı ve alternatif çözümler üretmeye teşvik ederek 
hastayla birlikte beyin fırtınası yapar. Bunun yanında terapist “Başağrıların ve 
psikolojik semptomlarınla ilgili aklına bu düşünceler geldiğinde bunlar dışında 
neler düşünebilirsin? Başağrın daha da kötüleşse bile bundan kurtulmanın baş-
ka yolları neler olabilir?” gibi sorularla hastanın daha çok alternatif çözüm öneri-
sinde bulunmasına yardımcı olabilir. Bu süreçte ayrıca hastayla sorununa yönelik 
kendi alternatif önerilerini de paylaşabilir. Ardından hastanın ürettiği çözüm se-
çeneklerini yargılamadan listeler.

4 Terapist hastadan her bir çözüm alternatifini artıları ve eksileri temelinde değer-
lendirerek puanlamasını ister.

5 Terapist hastayla birlikte en iyi çözüm alternatiflerinin neler olduğuna karar verir 
ve bu çözümlerin nasıl hayata geçirebileceklerini planlar. Sonrasında bir sonraki 
seansa kadar belirlenen çözüm önerilerini günlük yaşamda sınamasını ister. Eğer 
belirlenen problem çözme alternatifleri işe yaramadıysa listeden başka bir alter-
natif seçilir ve sonuç birlikte yeniden değerlendirilir.

Hastanın yaşam işlevselliğini ve fiziksel etkinlik düzeyini  
arttırmaya yönelik davranışsal müdahaleler
Pediatrik başağrılarının BDT ile tedavi sürecinde hastanın yaşam tarzında iyileş-
tirmeler yaratmaya yönelik davranışçı müdahaleler özel bir yer tutar. Bu müda-
haleler yaygın olarak hastaya sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaya, uyku 
hijyeni edindirmeye ve hastanın başağrılarından etkilenme ya da ağrılarını etki-
leme potansiyeli olan fiziksel ve sosyal aktivite düzeyinde iyileşmeler yaratmaya 
yöneliktir (11).

Beslenme müdahaleleri
Özellikle migrenli çocuklarda hazır gıdalar, kabuklu yemişler, asitli ve kafeinli içe-
cekler ve çikolata gibi bazı besinler başağrısı ataklarını tetikleyebilir. Aynı şekilde 
açlık ya da yetersiz su alımı da migren ataklarının başlaması ve sürmesine rol 
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oynar. Bütün bunlar ise hastanın başağrılarına eşlik eden psikolojik semptomların 
artmasına ayrıca yaşam işlevselliğinde bozulmalara yol açar (40,41). Dolayısıyla 
başağrısı olan çocuk/ergenlerin düzenli ve sağlıklı beslenmesi ve bunun bir yaşam 
biçimine dönüştürülmesi BDT ile müdahale sürecinin önemli hedefleri arasında-
dır. Terapide beslenme müdahaleleri, genellikle başağrısı sıklığında ve şiddetinde 
rolü olan yeme/içme ile ilgili tetikleyicilerin belirlenmesi, bunlardan kaçınmanın 
önemi ve sağlıklı diyet/beslenme alışkanlıkları hakkında hastaya ve ebeveyne psi-
ko-eğitimi içerir (42). Bu süreçte terapist örneğin hasta yeterli miktarda su almı-
yorsa günlük en az 2 litreye (8 bardağa) erişene kadar su alımını kademeli olarak 
arttırması noktasında başağrısı günlüklerinden yararlanabilir ve izlem noktasın-
da ebeveynden destek isteyebilir (23). Bunun yanında bazı hastalarda yanlış bes-
lenme alışkanlıklarının (ya da kaçınma kaynaklı fiziksel etkinlik düzeyi oldukça 
sınırlıysa) bir diğer tezahürü olarak obezite durumları söz konusu olabilir. Obezi-
te varlığında akranların ve yetişkinlerin olumsuz yorumları hastada kronik stres 
oluşumuna yol açabilir. Ayrıca obezitenin oluşturduğu fizyolojik sorunların yanı 
sıra ruhsal süreçteki bu olumsuzluklar hastada başağrısının tetiklenmesi ve de-
vamlılık göstermesi noktasında önemli bir risk etmeni olabilir. Böyle durumlarda 
ise terapist hastayı mutlaka danışmanlık almak üzere bir uzmana yönlendirmeli 
ve hastanın takibini uzmanla birlikte sürdürmelidir (42).

Uyku müdahaleleri 
Özellikle migren ve gerilim tipi başağrıları olan ergenlerde çeşitli uyku sorunla-
rının (uykuya dalma güçlüğü, gündüz aşırı uykululuk, ani gece uyanmaları) sağ-
lıklı kontrollere kıyasla önemli ölçüde yaygın görüldüğü bildirilmektedir (43,44). 
Çocuk ve ergenlerde yeterli ve sağlıklı bir uyku rutinine sahip olmamak özellikle 
ertesi gün yaşanacak başağrılarının tetiklenmesine ve ağrı kaynaklı kaygılarının 
artmasına katkı sağlayarak yaşam kaliteleri üzerinde bozucu etkiler yaratabilir 
(45,46). Buna ek olarak uykusuzluk veya uyku kalitesinde bozulmalar bu hasta-
larda konsantrasyon ve algılama güçlüğü yaratarak okul başarılarını ve akademik 
performanslarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle uyku bozukluğunun 
eşlik ettiği başağrıları olan hastalarla çalışırken terapistin nöroloji ve psikiyatri 
uzmanlarıyla iş birliği ile hareket etmesi ve gerektiğinde onlardan ilaç desteği is-
temesi gerekebilmektedir (47).

BDT sürecinde terapist tarafından ele alınan uyku müdahaleleri ise başağrıları 
açısından düzenli ve yeterli bir uyku alışkanlığına sahip olmanın önemi ve has-
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tanın düzenli bir uyku programına sahip olmasını sağlamak adına ebeveyne ve 
hastaya yönelik uyku hijyeni eğitimini içerir. Bu eğitim esnasında terapist, özel-
likle ebeveynle hasta için belirgin ve gerçekçi bir uyku saati belirlenmesi, uyku 
için yalnızca yatak odasının kullanılması, uyku sırasında ya da hemen öncesinde 
hastaya yoğun uyaranlar verilmemesi, uyku saatine yakın çay, kola, kahve gibi 
uyarıcı sıvılar alınmaması, uykuya geçişte hastanın çok aç ya da çok tok olmama-
sına dikkat edilmesi, hangi saatte uyumuş olursa olsun hastanın biyolojik saatin 
korunması açısından sabah belirli bir saatte uyanması, gerektiğinde hastanın ya-
şamında gündüz uykusunun kaldırılması gibi önlemler üzerinde konuşur (17).

Fiziksel aktivite müdahaleleri
Özellikle başağrıları kronik nitelikte olan çocuk/ergenlerde fiziksel aktivite sevi-
yesinde düşüşler ya da kısıtlı günlük yaşam aktivitelerinde bulunma durumları 
oldukça yaygındır. Nitekim sık ya da şiddetli yaşanan başağrılarının bir sonucu 
olarak hastalarda günlük yaşam aktiviteleri, okul katılımı, akran ve aileyle birlikte 
yürütülen faaliyetlerden (gezi, spor) geri çekilme (kaçınma) meydana gelebilir. 
Dahası zamanla ortaya çıkması muhtemel fiziksel kondüsyon sorunları ise has-
taların ağrı problemini daha da şiddetlendirebilmekte ve ekstra bir risk etmeni 
oluşturmaktadır (11). Fiziksel aktivite müdahaleleri BDT sürecinde ele alınırken 
ebeveynlerin (hatta bazen öğretmenlerin) desteği mutlaka gereklidir ve hastada 
farklı alanlarda bozulan yaşam işlevselliğini kazandırmaya hizmet eden birçok 
farklı stratejiyi içerir (örneğin; davranışsal aktivasyon, yüzleştirme, ebeveynlere 
edimsel stratejiler eğitimi gibi) (23,24). Aşağıda bunlardan BDT müdahalelerinde 
yaygın olarak kullanılan aktivite hızı ayarlama (pacing) stratejisinin içeriğine ve 
seanslar işlenişine yer verilmiştir.

Aktivite hızı ayarlama (pacing) stratejisi
Başağrısı olan hastalarda (özellikle ağrısı kronik olanlarda) aşırı aktivitede bulunma 
ya da hareketli olma ve ardından bundan bitkin düşerek hareketsiz kalma döngüsü-
ne yaygın olarak rastlanabilmektedir. Zamanla hastada yaşamındaki fiziksel aktivi-
telerden kaçınmayı besleyen bu iki uçlu hareket döngüsünün kırılabilmesi ve daha 
dengeli, tutarlı aktivite-hareket seviyeleri oluşturmaya yardımcı olunabilmesi için 
kullanılan bir teknik “aktivite hızı ayarlama (pacing)” stratejisidir (48). Bu teknikte 
hastanın ağrısını kötüleştirmeyen, ona uygun ve gerçekçi bir aktivite oranı-temposu 
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belirlenerek ağrılarını kontrol etmesine yardımcı olmak ve günlük yaşam işlevselli-
ğini sürdürmesini sağlamak hedeflenir. Bu süreçte ise hastanın yaşamına, yaşadığı 
başağrılarından ve özellikle eşlik eden kaygıdan dolayı kaçınmaya alıştığı okul ak-
tiviteleri, spor aktiviteleri ya da sosyal aktiviteler kademeli olarak yeniden entegre 
edilir. Bu kademeli ilerleyiş hasta için daha kolay ve az sayıda aktivitelerle başlanma-
sı, ardından hastanın durumuna göre seçilen aktivitelerin zorluğunun ve sayısının 
arttırılması biçiminde olmalıdır. Bunun yanında hastanın yaşamına dahil edilecek 
aktiviteler ile dinlenme arasında bir denge kurmak adına aktiviteler esnasında ve 
arasında mutlaka molalara yer verilmesi gerekir. Ayrıca kaçınılan aktivitelerin türü, 
süresi ve sıklığını, bunun yanında ilişkili başağrısı şiddetini belirlemek adına bir 
hafta boyunca hastaya her gün bir aktivite günlüğü tutturulması daha gerçekçi he-
defler belirlemek için de oldukça işlevseldir. Sonrasında ise terapistle hasta, eş za-
manlı olarak ebeveynlerin de desteği alınarak bir sonraki seansa kadar hangi gün 
hangi aktivitenin/aktivitelerin yapılacağı ve ne zaman ne kadar mola verileceğine 
yönelik bir aktivite hızı ayarlama planı geliştirir (12). Tablo 4’te hasta tarafından se-
ans dışında uygulanması için oluşturulmuş örnek bir aktivite hızı ayarlama (pacing) 
stratejisi adımları kaydına yer verilmiştir (24). 

TABLO 4. Aktivite hızı ayarlama (pacing) stratejisinin adımları

Adım Uygulama içeriği

1 Daha uzun süre yapmak (hızlandırmak) istediğiniz herhangi bir aktivite seçin.

2 Kendinizi bu etkinlik esnasında ağrınızdan ötürü daha kötü hissetmeye başlamadan 
aktif olabileceğiniz süreyi tahmin edin.

3 Belirlediğiniz aktivite süresinden sonra uygun ve gerçekçi bir dinlenme süresi veya 
ne kadar dinlenmeniz gerektiğini belirleyin (Gevşeme tekniklerinin dinlenme süresi 
boyunca yapılması yararlı olabilir.)

4 Belirlediğiniz aktivite ve dinlenme sürelerini döngüsel olarak takip ederek ilerleyin.

5 Aktivite sürenizi kademeli olarak artırın. (Örneğin, iki veya üç gün sonra seçtiğiniz ak-
tivite esnasında ağrınız kötüleşmiyorsa, aktivite süresini birkaç dakika arttırabilirsiniz. 
Dinlenme süresini sabit tutmaya çalışın).

6 Ağrınız kötüleşmediği sürece bu aktivite süresini iki/ üç günde bir artırmayı sürdürün.

Üçüncü evre: Yinelemeyi önleme evresi
Hastanın tedavi planındaki hedeflerine büyük oranda erişildiğinde terapist ikinci 
evredeki çalışmalarını tamamlar ve hasta terapi sürecinin üçüncü evresi olan “yine-
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lemeyi (nüksü) önleme” evresi seansları için hazır kabul edilir. Bu evredeki seanslar 
tedavinin yoğunluğu azaltılarak başvuru nedeni olan durumların tekrarlanması-
nı önlemeye yönelik müdahaleleri içerir (11). Nitekim hastada başağrısı ve eşlik 
eden psikolojik semptomların belirgin derecede azalması ve bozulan yaşam işlev-
selliğinde iyileşmeler meydana gelmesi yanıltıcı olabilir. Bu süreçte terapist tara-
fından öncelikle hastaya ve ebeveyne, tedavi sürecinde edinilen becerilerin daha 
kalıcı olması için sürekli uygulama yapmaya devam etmenin yararları vurgulanır. 
Sonrasında ikinci evre seanslarında çocuk/ergen ve ebeveyne öğretilen teknikler 
ve beceriler gözden geçirilir. Bu evrede gerektiğinde ve var olan değişimleri uzun 
süre koruyabilmek adına terapist hastanın kendi iyileşme sürecinde daha aktif 
olmaya teşvik edildiği güçlendirici seanslar da uygulayabilmektedir (17,23).

Dördüncü evre: Iyileşmenin takibi evresi
Pediatrik başağrılarında BDT müdahalelerinin son evresi genellikle tedavi süre-
cinden elde edilen kazanımların değerlendirildiği hastayla ve ebeveynle üç farklı 
zaman diliminde gerçekleştirilen görüşmelerden oluşur (11). Bunlardan ilkinde 
yapılandırılmış seanslar tamamlandıktan sonra hasta ve ebeveynle bir araya ge-
linir. Bu görüşmede çocuk/ergenin semptomlarında, yaşam işlevselliğinde ya da 
ebeveyn davranışlarında var olan değişimleri birlikte görmek adına yeniden ölç-
me araçları uygulanır ve sonuçlar ilk görüşmede alınan ölçümlerle karşılaştırılır. 
Bu sonuçların hasta ve ebeveynle paylaşılması onlarda gelecekte de seanslarda 
edinilen becerileri uygulamaya devam etmeleri adına özyeterlilik, başarı ve umut 
hissi yaratması açısından önemlidir (17,23). Ardından genellikle bir ay sonrasın-
da hasta ve ebeveynle görüşülmeyen süre boyunca ek tedavi kazanımlarına de-
vam edilip edilmediği, edilmediyse ne gibi engellerle karşılaşıldığı gibi gündem 
maddeleri odaklı bir görüşme daha gerçekleştirilir. Son olarak tedavi sürecinin 
gerçekten işe yarayıp yaramadığından ya da tedaviye verilen yanıtların kalıcılığın-
dan emin olmak adına daha uzun süreli bir takibin de gerekli olduğu varsayımıyla 
terapist, tercihen 6 ay sonrasında ebeveynle yeniden temasa geçer. Terapist benzer 
biçimde bu görüşmede de diğer iki takip değerlendirmesinde uygulanan prose-
dürleri uygulayarak ilerler (23).
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SONUÇ
Farklı yaşam alanları üzerinde olumsuz sonuçları ve yüksek oranda yaygınlığı göz 
önünde bulundurulduğunda özellikle erken dönemlerden itibaren etkin ve kap-
samlı bir tedavinin varlığı, çocuk/ergenlerde başağrılarının ve bozulan işlevselli-
ğin yetişkinliğe taşınmaması açısından oldukça önem arz etmektedir (6). Bilişsel 
davranışçı terapi ise çocuk ve ergenlerde farklı türde başağrılarına komorbid duy-
gusal-davranışsal sorunların yanında ağrıyla ilişkili davranışsal, sosyal ve yaşam 
tarzı ile ilişkili etmenlere yönelik önleyici ve tedavi edici rolü kanıtlanmış en etkili 
psikolojik müdahale uygulamasıdır (6,15).

Öte yandan baktığımızda sağlık sistemleri gelişmiş olan çeşitli ülkelerde bir-
çok başağrısı kliniğinde pediatrik başağrılarının klinik değerlendirme ve tedavi 
sürecinde multidisipliner bakım ve tedavi uygulamalarının benimsendiği, bunun 
bir uygulama standardı haline geldiği görülmektedir. Bu kliniklerde BDT uygu-
layıcıları olarak genellikle klinik psikologların yanında bu alanda eğitim almış 
çocuk ve ergen psikiyatristleri ve nörologlar da yer almaktadır (12,49,50). An-
cak ülkemizde gerek bahsi geçen işleyişe ve şartlara sahip çocuk/ergen başağrısı 
kliniklerinin gerekse de bu alanda BDT odaklı çalışan yetkin psikoterapistlerin 
sayısının oldukça az olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ülkemizde bu alanda uy-
gun maliyetli entegre ağrı polikliniklerinin sayısının arttırılmasına yönelik sağlık 
politikaları geliştirilmesi önem arz etmektedir. Son olarak bu kitap bölümünde 
paylaşılan bilgiler ile okuyan uzmanların, bu yaş grubundaki hastalarla çalışmaya 
yönelik ilgilerinin arttırılması ve BDT yaklaşımı ile ilgili kendilerini geliştirme 
motivasyonunun yaratılması elde edilecek en büyük kazanım olacaktır. Nitekim 
ülkemizde başağrılarının değerlendirme ve tedavisinde psikolojik müdahalelerin, 
özellikle psikoterapilerin dahil edilmesine ilişkin en önemli engellerden bir tane-
sinin böylece aşılacağı kanaatindeyim.

Anahtar Öğrenme Noktaları
1. Pediatrik başağrılarının tedavi sürecinde Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) uygulamaların-

dan yararlanmanın önemini kavrama
2. Bilişsel-davranışçı terapi’nin (BDT) başağrılı çocuk/ergenlere yönelik uygulamalarının 

erişkinlerden farklarını ayırt etme
3. Pediatrik başağrılarının BDT ile müdahale sürecinin evreleri ve seans içi gündemler hak-

kında genel bir anlayışa sahip olma 
4. Müdahale öncesinde başağrılı çocuk/ergenlerin klinik değerlendirme ve vaka formülas-

yonu süreci hakkında bilgi sahibi olma
5. Seanslar boyunca yaygın olarak kullanılan müdahaleler ve terapötik tekniklere aşina olma
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GIRIŞ
Başağrısı araştırmaları geleneksel olarak yalnızca biyolojik düzeyde tanımlanan 
duyusal modaliteler ve nörolojik aktarımlara odaklanmış olsa da, daha yeni teori-
ler (beden, biliş ve toplumu bütünleştiren) geliştirilmiştir. En belirgin bakış açısı 
biyopsikososyal model olarak bilinmektedir. Ağrı her bireye özgü biyolojik, psi-
kolojik ve sosyal faktörler arasında ve içinde dinamik bir etkileşim olarak görülür. 
Gatchel, sağlık ve hastalıkla ilgili bu etkileşimli süreçlerin kavramsal bir modelini 
sunar. Ağrı, yalnızca algısal bir fenomen değildir, çünkü ağrıya neden olan ilk ya-
ralanma aynı zamanda vücudun homeostatik sistemlerini de bozar, bu da sırayla 
stresi üretir ve bozulan dengeyi yeniden sağlamak için karmaşık programların 
başlatılmasını sağlar. Biyopsikososyal bakış açısının önceki ağrı teorilerinden far-
kı, kronik ağrı durumları ile ilişkili temel nitelikler; ağrının değerlendirilmesi ve 
tedavisine biyopsikososyal yaklaşım perspektifinin sunulmasıdır (1)

Klinik bir bakış açısından kapalı/açık kapı teorisini geliştiren Gatchel, psiko-
sosyal bileşenin ağrılı hastaların tedavisinde büyük katkı sağladığını öne sürer. 
Çaresizlik, umutsuzluk ve öfk e gibi olumsuz ruh halleri, duyal girdinin yoğunlu-
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ğunu artırma eğilimindeyken, başa çıkma ve stresi azaltmaya odaklanan strateji-
ler ise kapıyı “kapatmaya” yardımcı olur. Ayrıca bu kapıyı “açık” tutmayı kolaylaş-
tıran davranışlar arasında kötü beslenme alışkanlıkları, sigara içme, yetersiz uyku 
ve egzersiz yapmama da sayılabilir. Olumlu sağlık davranışlarını teşvik etmek, 
ağrı algısını azaltmada faydalı olabilir (2).

Bilişsel davranışçı terapi (BDT)
Ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılan bir psikososyal müdahaledir (3,4). Bi-
lişsel Davranışçı Terapi (BDT) bireylerin yaşamları boyunca karşılaştıkları yeme 
bozukluğu, alkol ve uyuşturucu kullanımı ile oluşan bağımlılıklar, ilişki sorunları, 
ağır akıl hastalıkları gibi çeşitli problemler için birçok çalışma ile etkisi kanıtlan-
mış bir psikolojik tedavi şeklidir. Yapılan çalışmalar ile BDT’nin bireylerin işlev-
selliğinde ve yaşam kalitesinde önemli iyileşmelere aracılık ettiği görülmektedir. 
Çeşitli araştırmalarda BDT tedavisinin hastaların iyileşmesinde diğer psikolojik 
terapiler ya da psikiyatrik ilaçlar kadar etkili olduğu gözlemlenmiştir. BDT’de-
ki gelişmelerin araştırma ve klinik uygulama temelinde kaydedildiğini söylemek 
gerekmektedir. Bu bağlamda BDT, gerçek bir değişim elde edildiğine dair birçok 
bilimsel kanıtın olduğu bir yaklaşımdır. Bu yönü ile BDT diğer psikolojik tedavi 
biçimlerinden ayrılır.

BDT birkaç temel ilkeye dayanmaktadır. Bunlardan bazıları:
1. Kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar, kısmen hatalı veya yararsız olan düşünce 

biçimleri ile ilişkilidir.
2. Kişilerin yaşadıkları psikolojik problemler kısmen öğrenilmiş yararsız davra-

nışlara dayanmaktadır.
3. Psikolojik sorunlara sahip kişiler bu sorunlarla başa çıkmak için daha iyi yollar 

öğrenebilir. Bu şekilde yaşamlarında daha etkin olabilir ve semptomları hafif-
letebilirler.

BDT tedavisinin içeriğinde düşünce kalıplarını değiştirme çabaları bulunmakta-
dır. Bu stratejiler şunları içerebilir:
·	 Kişi için sorun oluşturan düşünce içindeki çarpıklıkları tanıması ve gerçekliğe 

uygun olarak bu düşünceleri yeniden değerlendirmeyi öğrenmesi.
·	 Başkalarının davranışlarını ve motivasyonunu daha iyi anlaması.
·	 Zor durumla karşılaşan kişinin başa çıkmak için problem çözme becerilerini 

kullanması.
·	 Kişinin kendi yeteneklerine daha fazla güven geliştirmeyi öğrenmesi.



357B Ö L Ü M  1 9     Erişkin Başağrısında Bilişsel Davranışçı Terapi

BDT tedavisinin içeriğinde davranış kalıplarını değiştirme çabaları bulunmakta-
dır. Bu stratejiler şunları içerebilir:
·	 Korkulardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek.
·	 Rol oynamayı, başkalarıyla ortaya çıkabilecek sorunlu etkileşimlere hazırlan-

mak için kullanmak.
·	 Zihni sakinleştirmeyi ve vücudunu rahatlatmayı öğrenmek.

BBDT’de kişilerin kendi terapistleri olmalarını öğretmek önem taşımaktadır. 
Bu sebeple seans içi uygulamaların haricinde “ev ödevi” uygulamaları kullanıla-
rak kişilerin kendi sorunlu düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştir-
meyi öğrenebilecekleri baş etme becerileri geliştirmelerine katkı sağlar (5).

BDT terapistleri kişinin yaşadığı zorlukların sebeplerinden ziyade, kişinin 
mevcut yaşantısında neler olduğuna dikkat eder. Bunun sebebi terapide öncelikle 
yaşamla daha etkili başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesine ve zamanda ilerle-
meye odaklanılmasıdır. Bu süreçte kişinin geçmişi hakkında belli miktarda bilgi 
sahibi olmak önemlidir (6,7). 

Klasik BDT adımları
·	 Hayatınızdaki rahatsız edici durumları ya da koşulları tanımlayın. Bu du-

rumlar, boşanma, hüzün, tıbbi bir durum, öfke veya bir akıl sağlığı bozukluğu 
olabilir. Hangi sorunlara ve hedeflere yoğunlaşmak istediğiniz üzerine siz ve 
terapistiniz beraber çalışabilirsiniz.

·	 Belirlediğiniz sorunlar hakkındaki duygu, düşünce ve inanışlarınızı fark 
edin. Üzerinde çalışacağınız sorunları belirledikten sonra terapistiniz bu so-
runlar hakkındaki gözlemlemenizi paylaşmanız için sizi destekleyecektir. Bu 
paylaşımlar karşılaştığınız durum hakkında içinizden neler geçirdiğinizi göz-
lemlemeyi, yaşadığınızı nasıl anlamlandırdığınızı, ve kendinize, çevrenize ve 
olaylara karşı nasıl inançlar beslediğinizi içerebilir. Terapistiniz düşüncelerini-
zi aktarabileceğiniz bir günlük tutmanızı tavsiye edebilir.

·	 Yanlış veya olumsuz düşünceyi tanımlayın. Terapistiniz tarafından sorunu-
nuzu gidermeye yardımcı olabilmek adına belirli durumlar karşısında göster-
diğiniz duygusal, davranışsal ve fiziksel tepkilerinize dikkatinizi vermeniz is-
tenir ve böylece, sahip olduğunuz düşünce ve davranış kalıplarını anlamanıza 
yardımcı olunabilir.

·	 Yanlış veya olumsuz düşünceyi yeniden inşa edin. Terapistiniz, bir durum 
karşısında düşüncenizin gerçekliğe bağlı mı yoksa yanlış bir algıya bağlı mı 
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oluştuğunu sorgulamanız için sizi teşvik edecektir. Yaşamınızda süre gelen ve 
devam eden, kendiniz hakkında sahip olduğunuz düşünceler bu adımı zor-
laştırabilmektedir. Ancak tekrar eden alıştırmalar ile beraber, davranışlar ve 
yararlı düşünceler alışkanlıklara dönüşecek ve göstereceğiniz efor azalacaktır.

Terapi süresi
BDT genellikle kısa süreli terapi olarak kabul edilmektedir ve seans sayıları yak-
laşık 5 ile 20 seans arasında değişmektedir. Terapist ile iş birliği yapılarak, hangi 
sürenin uygun olacağına karar verilebilir. Seans süreleri belirlenirken bu faktörle-
re dikkat edilmesi gerekir:

·	 Belirtilerin veya durumun türü nedir?
·	 Belirtilerinizin şiddeti nedir?
·	 Belirtiler ne zamandır var veya durumunuzla ne zamandır uğraşılıyor?
·	 Ne kadar hızlı ilerleme kaydediliyor?
·	 Ne kadar stres yaşanıyor?
·	 Aile üyelerinden ve çevreden ne kadar destek alınıyor?

Başağrısında bilişsel davranışçı terapiler
İlaç, tedavinin temelini oluştururken, psikolojik komorbidite kronik başağrısı ya 
da migrenli bireylerde yaygın olarak kullanılır. 

İlaca ek olarak; etkilenen uyku, egzersiz ve duygusal deneyimlerin (strese bağlı 
problemler) yol açtığı yorgunluğa bağlı sorunları birlikte değerlendirmek oldukça 
önem arz etmektedir (8). Ek olarak, bir başağrısı beklentisinin epizodlar arasında 
önemli bir kaygıya neden olabileceği ve şiddetli başağrısı veya migren yaşayan ki-
şilerde depresyonun başağrısı olmayan kişilere göre üç kat daha yaygın olabileceği, 
tahminler güvenilir olmasa da kanıtlanmıştır. Bazı kişilerde başağrısı veya migren 
ile ilişkili psikolojik komorbiditelerin bir kısmı psikolojik müdahalelerle tedavi edi-
lebilir. Bilişsel davranış ilkelerine dayalı etkili bir psikolojik müdahalenin, hastaların 
yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebileceği öne sürülmüştür (9). 

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi müdahaleler, stres yönetimi, biyolojik geri 
bildirim ve rahatlama gibi çeşitli teknikleri içerir ve duygularda, bilişlerde (dü-
şüncelerde) ve davranışlarda (eylemlerde) değişiklikler meydana getirmeyi amaç-
lar. Başa çıkma mekanizmaları ve yaşam tarzı değişiklikleri de bunlara eşlik eder 
(örn. diyet, uyku). BDT’nin kronik ağrı çeken yetişkinlerde ağrı yoğunluğunu 
azalttığı, dolayısıyla ağrı deneyimini değiştirdiği gözlenmiştir (10).
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BAŞAĞRISI TEDAVISINDE BILIŞSEL  
DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM MODELI 
Bu bölüm kısaca başağrısının psikolojik boyutları ve başağrısı bozukluklarının 
psikolojik tedavileri için klinik olarak yol gösterici niteliktedir. Epidemiyoloji 
ve migrenin etkisi ile ilgili kısaca bir özetten sonra, gerilim-tipi başağrısı, kli-
nik karakteristiklerinin tanımı ve her iki başağrısı bozukluğunun psikososyal 
bağlantısı incelenecektir. Psikolojik müdahalenin amacı, yaşam tarzı, başağrısı 
kavramları ile etiyolojisi, başağrısı tetikleyicileri, hastaların kendilerine karşı 
tutumları, sağlık ve hastalık fikri üzerine davranış önerileri ve tartışmalar sağ-
lamaktır (9,10).

Önemli hedefler, tetikleyici faktörlerin bireysel olarak tanımlanması ve de-
ğiştirilmesi, stres yönetimi ve önlenmesi veya en azından farmakolojik ve psiko-
lojik müdahaleler yoluyla başağrısı epizodlarının sayısının azaltılmasıdır. Psi-
kolojik eğitim, yaşam tarzı değişiklikleri hakkında farklı öneriler uygulamaya 
çalışmaktadır (11).

1. Ayda 15 ilaç alımını aşmamak
2. Başağrısını kabul etmek ve buna karşı koyacak inancın geliştirilmesini 

sağlamak
3. Günlük yaşamın daha zorlu olduğunu bilmek ve paniğe kapılmamak
4. Kendi ihtiyaçlarınıza daha fazla dikkat göstermek
5. Hafta boyunca bütün gece düzenli uyku saatlerine uymak
6. Haftanın her günü düzenli yemek saatlerine sadık kalmak
7. Gerginlik ve gevşeme arasında daha sabırlı davranmaya motive olmak
8. Potansiyel tetikleyici faktörlere daha az dikkat göstermeye çalışmak.

PSIKOLOJIK SORUNLAR
Konulan tanıdan, başağrısının psikososyal etkileri hakkında yeterli bilgi sağlana-
mamaktadır. Migren ya da gerilim-tipi başağrısının aile ve sosyal yaşam ile ça-
lışma yaşamı üzerindeki etkisinde önemli farklar gözlemlenmektedir. Başağrısı 
şiddetinin değerlendirilmesi ve tedavisinin oluşturulmasında, başağrısının psiko-
sosyal etkilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. İş, aile ve sosyal yaşamın 
başağrısından nasıl etkilendiği ile ilgili bilgiler soru cevaplardan ya da anket so-
nuçlarından elde edilebilir.
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KOMORBID PSIKOLOJIK BOZUKLUKLAR
Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, migren hastalarının anksiyete ve duygudu-
rum bozukluklarının tekrar etme oranının yükseldiği yer almaktadır. Örneğin: 
Bahsedilen bozukluklar, migren hastası olan bireylerde olmayan bireylere oranla 
2 veya 3 kat daha fazla görülmektedir. Bunun yanı sıra, duygudurum bozuklukları 
ve migren arasında çift taraflı bir bağlantı olduğu ifade edilmektedir. Migrenli 
hastalarla Breslau ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada migrenin majör 
depresyonun ilerleyen aşamasında riski arttırdığı gözlemlenmiştir (göreceli risk= 
4.8); majör depresyona sahip bireylerin migren geliştirme riski olduğu (göreceli 
risk= 3.3) da araştırma tarafından ispatlanmıştır (12).

Kronik gerilim-tipi başağrısına sahip bireylerin klinik örneklerinde anksiyete 
ve duygudurum bozukluklarının tekrar etme oranının yüksek olduğu gözlemlen-
mektedir. Kronik gerilim-tipi hastalarının %40’ından fazlasında ve yine birinci 
aşama basamak tedavi ortamlarından özel nitelikli tedavideki hastalarda, duygu-
durum ve anksiyete bozukluğu gözlemlenmiştir (13).

Bunlara ek olarak, başağrısı ile komorbid gözlemlenen anksiyete ve duygu-
durum bozukluğunun, kişilerde engellilik seviyesini yükselttiği ispatlanmıştır. 
Psikiyatrik bozuklukların etkili bir şekilde yönetilmesi bireylerin işlevselliğini 
geliştirmektedir. Psikiyatrik bozuklukların ve şiddetli psikiyatrik hastalıkların 
tanımlanmasında bazı araçlar yardımcı olmaktadır. Semptomları, depresyon ve 
anksiyete şiddetlerini değerlendirmek için Beck Depresyon Envanteri, Beck Ank-
siyete Envanteri ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği kullanılmaktadır.

Stres
Birçok sağlık problemine etki eden stres, başağrısı sorununda da etkili olan bir 
olgudur. Günlük yaşantımızın bir parçası olan stresörler üzerinde kontrol sağlan-
madığında, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi var olan sorunları kötü-
leştirebilir.

Stres tetikleyici ve kötüleştirici bir etkiye sahiptir ancak herhangi bir hastalığa 
tek başına neden olmaz. Stres, bir insanın baş edebileceğinden daha fazla yüke 
maruz kaldığı durumlar olarak ifade edilebilir. Psikolojik ve biyolojik olarak bi-
reyleri zorlaması ise en önemli özelliğidir.

Etkilenen psikoloji ve biyoloji sebebiyle kişinin genetik yatkınlığının olduğu 
zayıf bir nokta etkilenir ve sağlık sorunu ortaya çıkar. Stres, migren hastalarının 
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¾’üne göre, ataklarını tetiklemektedir. Stresli bir durum karşısında sempatik si-
nir sistemi ve hipotalamik-pituiter-adrenal aks aktive olur. Burada ağrı nedeniyle 
ikincil kazançlardan sakınılmasına dikkat edilmesi gerekir. Başağrısı problemle-
rinin arkasına gizlenerek sorunlardan kaçma eğilimi oldukça sık karşılaşılan bir 
davranış biçimidir.

BEKLENTILER VE TUTUMLAR 
Tedavi ile ilgili terapötik süreç inanışları veya gerçekdışı beklentiler; başağrısı yö-
netim becerilerini öğrenme motivasyonunu zayıflatabilmektedir.

Başağrısının tek, istikrarlı ve kontrol edilemeyen bir nedene (örn; ‘sadece ha-
vadan’ ya da ‘yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü bu bütün ailemde olan bir du-
rum’) sıkı şekilde dayandırılması davranışsal tedavinin amaçlarını engelleyebilir. 
Buna benzer olarak tedavi için pasif bir duruş göstererek sadece doktorların ya da 
ilaçların yardımcı olabileceğini düşünen bireylerin başağrısı yönetim becerilerini 
öğrenebilmek için ihtiyaç duyulan çabayı göstermekte yetersiz kalmaları olasıdır. 

Ayrıca öğrenilen başağrısı yönetim becerilerini sadece bir seferlik şiddetli ba-
şağrısına karşı kullanmaya motive olanlar veya, tamamen ya da anında rahatla-
ma bekleyen kişilerin, yüksek olasılıkla beklentileri karşılanmayacak ve tedaviyi 
sürdürmeyeceklerdir. Bundan dolayı kişinin terapötik süreç inançlarını tanımla-
mak ve bunlarla başa çıkabilmek, başağrısı yönetim biçimlerini öğretmekten daha 
önemlidir (13). 

Öz etkinlik, başağrısı epizodları sırasında bireyin, işlevselliğini arttırabilece-
ğine ve başağrısının oluşma ihtimaline ya da ciddiyetine etkide bulunulabileceği 
inancıdır. Kişisel öz etkinlik algısı, ağrı problemlemlerine adaptasyonu arttırabi-
lirken; kişisel yetersizlik hissi, ağrıya adaptasyon çabalarını zayıflatabilmektedir. 
Kişisel etkinliğin algılamaları; pozitif başa çıkma tepkileri, ağrının önüne geçme 
ve ağrıyı yönetme konusundaki aktif çabalar ve artmış ağrı toleransı ile ilişkilidir 
(14).

“Başağrılarının önüne geçmek veya şiddetini azaltmak konusunda yapabile-
ceğiniz bir şeyler var mı?” sorusu ile öz yeterlilik ölçülebilir. 25 madde yer alan 
Başağrısı Spesifik Öz Yeterlilik Ölçeği değerlendirmeler için kullanılabilir. Öz ye-
terlilikteki artış, davranış tedavisi süresince tedaviye pozitif yanıt oluştururken, bu 
süreçte gözlemlenen başarısızlıklar negatif yanıt oluşturur (11).
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BAŞAĞRISI GÜNLÜKLERI VE ÖZ IZLEME KAYITLARI 
Başağrısı yönetim becerilerini öğrenirken yaşanan problemlerin, başağrısı tetik-
leyicilerinin, başağrısı aktivitelerinin ve başağrısı uyarı işaretlerinin tanımlanma-
sında başağrısı günlüğünden elde edilen bilgiler kullanılır. Başağrısı günlükleri 
tedavinin sonunda kullanılacak ilaçların ve başağrısı aktivitelerinin en iyi değer-
lendirmesini sunmaktadır. Tipik olarak başağrısı aktiviteleri ve ilaç kullanımı 
günde dört defa olarak kaydedilmiştir (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve 
yatma saatinde).

Başağrısı günlüğü, yaklaşık olarak tedaviye bir ay kala, tedavi süresince, teda-
viden yaklaşık olarak bir ay sonrasında ve takip eden herhangi bir evaluasyon ile 
tamamlanmış olur. Başağrısı günlükleri ile yürütülen tedavide bireylerin prespi-
tanlar, relaksasyon çalışmaları ya da stres altındaki düşünce ve davranışları gibi 
ilgili bilgilerin kaydedilmesi önemlidir. Kişinin her muayenesinde gerek öz izleme 
kayıtlarının gerekse başağrısı günlüklerinin tedavide yararlı bilgi almak için ince-
lenmesi önemlidir. 

İlaç aşımı başağrısı (genellikle aşırı ilaç kullanımı başağrısı olarak tarif edil-
mektedirler) yaşayan bireyler, nadiren ağrısızdır ve şiddetli başağrısı ile birleşti-
rilmiş, neredeyse sürekli olan hafif ya da ılımlı başağrısı dönemleri yaşayabilmek-
tedirler. Başağrıları muhtemel olarak gerilim-tipi başağrısı ya da kronik migren 
başağrıları ile benzeşmektedir; ancak orjinal gerilim-tipi ya da migren başağrı-
larını kötüleştiren reçeteli ya da reçetesiz analjezik ilaçlar ya da abortif (analje-
zik, opioidler, non-opioid analjezikler, barbiturat, ergolar ve triptanlar da dahil 
olmak üzere diğer abortif maddelerin kombinasyonu) ilaçların sık kullanımıdır. 
Aşırı ilaç kullanımına bağlı başağrısı, başağrısı merkezlerinde tedavi edilen en az 
%30’luk bir dilimde görülmektedir ve en az 3 aylık bir süreçte ayda 20 kere kulla-
nılan akut ilaçlardan şüphelenilmelidir.

Aşırı ilaç kullanımına bağlı başağrısı, rahatsız edici ilaçların azaltarak veya ta-
mamen ortadan kaldırıkarak etkili bir şekilde yönetilebilir.

DAVRANIŞSAL TEDAVI 

Etkinlik 
Birçok niteliksel ve meta-analitik inceleme, davranışsal tedavinin yetişkin birey-
lerde migren ya da gerilim-tipi başağrılarında %40-60 oranında bir azalma sağ-
ladığı sonucuna varmıştır. Çocuklar ve ergenler yetişkinlere nazaran oldukça iyi 
sonuçlar verebilmektedirler (15).
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Tedavi şekilleri
Tedavi bireysel ya da grup halinde veya klinik bazlı ya da ev bazlı formatlarda
yönetilebilir.

Klinik bazlı tedavi
Klinik bazlı tedavi bireysel şekilde yönetildiğinde tipik olarak 6-12 haftalık, 45- 
60 dakikalık seanslarda; grup ortamında ise 60-120 dakikalık seanslarda yürü-
tülmektedir. Klinik bazlı tedavi biçimi daha fazla klinisyen vakti ve dikkati sağlar 
ve klinisyene ev bazlı tedavi formatına nazaran, hastayı doğrudan gözlemleme 
olanağı tanır. Ancak bu tedavi şekli hastanın kliniğe gidip gelmesi için daha fazla 
efor sarfetmesini gerektirir ve daha pahalıdır.

Klinik bazlı tedaviye ilişkin tanımlamalar, bireysel tedavi için Blanchard ve 
Andrasik (1985), grup tedavisi için ise Scharff ve Marcus (1994) tarafından sağ-
lanmıştır (11).

Ev bazlı tedavi
Ev bazlı yani minimal-temaslı tedavi, bireysel ve grup seanslarından oluşabilmek-
tedir. Bireysel seanslar 3 ila 4 aylık süre içinde 45-60 dakikadan; grup seansları ise 
60-120 dakikadan oluşmaktadır. Klinik ziyaretler, başağrısı yönetim becerilerini 
ortaya çıkarır ve bu becerileri öğrenmekte ve uygulamada karşılaşılan sorunlara 
göndermelerde bulunur. Evde başağrısı yönetim becerilerinin öğrenilmesi ve iyi-
leştirilmesinde hastaya sağlanan el kitapları ve ses kasetleri rehber görevi görmek-
tedir. Lipchick ve ark. (2002) ve Blanchard ve Andrasik (1985) ev bazlı tedavi için 
daha detaylı bilgiler sağlamaktadır (13,14).

Seans yapısı
Her iki tedavi formatında da klinik seanslar: (1) öz izleme formları ve ödevle-
rin gözden geçirilmesi, (2) başağrısı yönetim becerilerinin öğrenilmesi ve uygu-
lanmasında karşılaşılan zorlukların tartışılması, (3) mevcut seansın odak nokta-
sı olacağı yeni başağrısı yönetim becerisinin gerekçesinin sunumu, (4) bu yeni 
becerinin yönergesi ve uygulaması, (5) ev ödevinin formülasyonu ve (6) özetten 
oluşmaktadır.
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Tedaviye genel bakış
Birçok birey için temel başağrısı yönetim becerileri yeterli olacaktır. Gelişmiş ba-
şağrısı yönetim becerileri kapsamında bilişsel davranışçı terapi veya termal bi-
yogeribildirim eğitiminden yararlanarak stres yönetimi; bu konuda özel eğitim 
almış psikologlar, danışmanlar veya biyogeribildirim teknisyenleri tarafından 
uygulanır. Bu bölümde sunulan temel başağrısı yönetim becerileri genel klinik 
uygulamayla daha kolay birleştirilebilir.

Migren
Temel migren yönetim becerilerini başağrısının tetikleyicileri ve erken uyarıcıla-
rının teşhisi, başağrısı ilaçlarının etkili kullanımı, gevşeme eğitimi, ağrı yönetimi 
ile migren tetikleyici ve uyarıcılarına tepki oluşturmak adına bir kurtarma planı 
geliştirilmesi hedefi oluşturmaktadır.

Bu planın bir parçası olarak hasta ve sağlık kuruluşu, migren ilaçlarının etkili 
kulanılması ve davranışsal başağrısı yönetim becerileri için bir plan geliştirmek-
tedir. Tedavinin üçüncü ayında hedeflenen temel migren yönetim becerilerinin 
geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanılır ya da migren yönetim biçimleri tanı-
tılmışsa; (1) stress yönetiminde eğitim (kogniktif-davranışsal terapi) ya da (2) ter-
mal (el ısıtma) biyogeribildirim becerilerine odaklanılır. Tedavinin son seansında 
ise belirli bir hasta için etkili olan başağrısı yönetim plan entegrasyonu ile bu be-
cerilerin arttırılmasının ve olası bir nüksetme durumunun engellenmesi ele alınır.

Gerilim-tipi başağrısı 
Temel gerilim-tipi başağrısı yönetim becerileri; ağrı yönetim becerileri, gevşeme 
eğitimi ve gevşeme uygulanması üzerine yoğunlaşır. Tedavinin ikinci ayında ise 
stres yönetimi için isteğe bağlı gelişmiş başağrısı yönetimi tanıtılır.

TEMEL BAŞAĞRISI YÖNETIM BECERILERI

Hasta eğitimi 
Hastanın davranışsal tedaviyi anlamasını sağlamak kritik öneme sahiptir. Klinik 
uygulamanın ilk seans başlangıcında hastanın tedaviye olan yaklaşımı, tedaviye 
nasıl katılacağı ve tedavi sonucunda neler beklemesi gerektiğini anlatmak yer al-
maktadır.
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1. Davranışsal tedavinin yapısı
Tedavi oyantasyonu; tedaviyi oluşturan ögelerin incelenmesi ve gözden geçirilme-
si (örn., gevşeme, migren tetikleyicilerinin ve uyarı işaretlerinin tanımlanması), 
tedavinin anahatlarını belirlenmesi, seans süreleri ve telefon iletişiminin belirlen-
mesi ile başlar (16).

2. Davranışsal tedavinin gerekçeleri
Başğarısını birçok sosyal, çevresel, fiziksel ve psikolojik faktörün etkide bulundu-
ğu biyolojik bir bozukluk olarak kavramsallaştıran biyopsikososyal model; başağ-
rısının başlangıcında, seyrinde ve devamında da etkili olan bir modeldir. Bu mo-
del, hastaların başağrısını psikolojik bir problem olarak algılamadan, psikolojik ve 
davranışsal müdahalelerin önemini fark etmesine yardımcı olmaktadır.

Başağrılarından dolayı oluşan ve başağrısı ile sonuçlanan fiziksel uyarılmanın 
ve kas gerginliğinin azaltılması için gevşeme eğitimi yöntemi kullanılmaktadır. 
Başlangıç tedavisi seansında davranışsal tedavi tüm gerekçeleri ile açıklanmak-
tadır; devam eden seanslarda ise spesifik olarak yapılan müdahalelerle o seans 
içinde gerekçeler tekrarlanmaktadır (17).

3. Tedavi için aktif bir hasta gerekmektedir
Hastalar kendilerini pasif alıcı varsayabilir ve buna bağlı olarak sadece görevleri 
gereği planlanan randevularına devam edebilirler. Bu düşünce tedavinin uymunu 
engelleyecektir, bu sebeple tedavinin başlangıcında bu sorunun ele alınması ge-
reklidir. Başarılı bir tedavi oluşması adına sağlık hizmeti sağlayıcısıyla hastanın 
aktif olarak iş birliği içinde olması ve sürece beraber katılım sağlamaları kritik 
önem taşır. Sağlık hizmeti sağlayıcısının rolü, başağrılarını iyileştirme sorumlu-
luğu değil; hastanın başağrısı yönetimini daha iyi öğrenmesine yardımcı olacak, 
ihtiyaç duyulan araçları sağlamasıdır. 

4. Ödev
Klinik ziyaretlerin tedavinin küçük bir parçası olduğu vurgulanır. Hastaların, ba-
şağrısı günlüklerinin sürekliliğini sağlamalarının ve öz izleme formalarını dol-
durmalarının önemini anlamaları sağlanır. Davranışsal başağrısı yönetiminin 
faydaları, hastanın klinik seanslarda öğrendiği başağrısı yönetim becerilerini evde 
uygulama konusunda gösterdiği özene bağlıdır.
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5. Tedavi sonucuna yönelik gerçekçi beklentiler cesaretlendirmek
H5. Tedavi sonucuna yönelik gerçekçi beklentiler cesaretlendirmek Hastalara 
kazandıkları becerileri uygulamaları ve yaşam biçimlerinde değişiklik yapma-
larıyla, başağrısı aktivitelerinde orta derecede azalma olma olasılığının fazla ol-
duğu belirtilebilir (ilaç terapisine duyulan ihtiyaçta azalma; duyuşsal sıkıntının 
onarımı, hayat kalitesi ve işleyişi ile başağrıları üzerinde kişisel kontrolün ona-
rıldığı hissiyatı).

Aynı zamanda başağrısı yönetim biçimlerinden hangi hastalar yarar sağlar ya 
da kimler kesin olarak nasıl yarar sağlar, bunların önceden bilinemeyeceği açıkla-
nabilir. Ayrıca, öğrenilen başağrısı yönetim becerilerinin birkaç ay boyunca kulla-
nılmaması ile iyileşme olmasının mümkün olmadığı hastalara ifade edilmektedir. 
Başağrısı yönetim becerileri başağrısı sürelerini ve şiddetini hafifletebilmektedir, 
ancak epizodların önlenmesi için davranışsal tedavilerin düzenli olarak kullanıl-
ması gerekmektedir.

Tutum
Hastaların psikolojik yanıt düzenleme becerilerinden ziyade başağrılarını kont-
rol edebilme becerilerine olan güvenleri daha önemli olabilir. Bu sebeple tedavi 
sağlayıcılarının hastanın beceri eğitim süresindeki gerçek performansı dahil, per-
formans kavrayışına katılması önemlidir. Başlangıçta küçük başarlar büyütülür, 
yaşanan problemler ise tedavinin beklenen bir aşaması olarak normalize edilir.

Hastalar tedavi süresince başardıkları her şey için edilen övgüleri kabul etme-
leri adına cesaretlendirilir. Hastalar deneyim sürecindeyken, daha zor işler yapar-
ken ve farklı başağrısı yönetim teknikleri geliştirirken; terapist bir öğretmen ya da 
antrenör görevi görmektedir.

GEVŞEME BECERILERI 

Oryantasyon 
Gevşeme becerileri hastaların gerilimin alt işaretlerini tanıyabilmesi, tüm otonom 
uyarılmaları ve kas gerginlik seviyelerini azaltabilmeleri için önerilmektedir. Bu 
yöntemle ek kas gerilimlerindeki artışı, gevşeme becerileri kullanarak hızlıca en-
gelleyebilecekleri ve stres sonrasında oluşan gerginlik seviyelerinin düşürülebile-
ceği hastalara ifade edilir.
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İleri Kas Gevşetme Eğitimi (PMR) ve ‘hızlı rahatlama’ teknikleri gevşeme eği-
timini oluşturur. Hızlı rahatlama tekniklerinde karın solunumu, işaret kontrollü 
gevşeme, geri çağırma ile gevşeme, işaret kontrollü gevşeme ve otojen cümleleri-
nin kullanılması gibi çeşitli beceriler öğretilmektedir.

Hastaların tüm teknikleri uygulayabilmesi ya da günlük kullanımına dahil 
edebilmesi mümkün değildir. Hasta hangi tekniği düzenli rutinine dahil etmeyi 
istediğini belirlemeden önce, tüm teknikleri deneyimlemesi konusunda hastayı 
motive etmek önem taşımaktadır.

Talimatlar
PMR eğitimi öncesinde hastaya abdominal solunum klinisyen tarafından anlatılır 
ve PMR seansı boyunca periyodik olarak abdominal solunum öğretilir. 

Eğitim seansı boyunca, gevşemenin davranışsal işaretleri izlenir ve belirli 
bir kas grubunun gevşemediğini farkedilirse gerilim giderme döngüsü tekrar 
edilir.

PMR eğitimi, bütün vücudu rahatlatmak için 12 kas grubundaki gerilim gider-
me döngüsü ile başlamaktadır. Başağrısı ile olan ilişkileri yüksek ihtimalle daha 
fazla olduğundan; omuz, boyun ve yüz kaslarına daha fazla önem verilmelidir. 
Gevşeme eğitimi süresince karşılaşılan sorunlara ve olası terapötik tepkilere karşı 
özel bir ilgi gösterilmektedir. PMR eğitiminin sonunda, PMR öncesi hasta tara-
fından seçilmiş olan bir imge, hayali bir şekilde yönlendirilmiş bir gevşemenin 
canlandırılması ile kullanılmaktadır.

Hastalara, PMR’yi günde en azından bir kez tercihen ise iki kez; sabahları ve 
öğlenleri veya akşamları uygulamaları önerilmektedir. Hastalardan evdeki uygu-
lamalara ilişkin kayıtları ya da günlükleri tutmaları istenir. Günlükler ve uygula-
ma kayıtları; 0 (hiç gerginlik yok ya da hayal edebileceğiniz en rahat şekilde)’dan, 
100 (aşırı derecede gergin, hatırladığınız en gergin şekilde)’e olacak şekilde rahat-
lama derecelerini içermektedir. 

İlk gevşeme prosedürü hastalar tarafından tamamıyla öğrenildikten sonra, 
daha küçük kas grupları için ve daha kısa süreli gevşeme teknikleri uygulanması 
için sağlanan kasetler eşliğinde uygulamaları öğrenmeye teşvik edilmektedir. Her 
katılımcının ihtiyaçları süreci belirlemektedir. Kısa gevşeme tekniklerinde usta-
laşıldığında odak, gevşeme becerilerinin günlük hayata aktarılmasına yönelmek-
tedir. 
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Kısa rahatlama becerilerinin kullanılması için ılımlı seviyedeki kas ger-
ginliği ya da gerginlikle ilişkili geçmiş deneyimler işaret oluşturabilmektedir 
(18,19).
Kas esnetme egzersizlerinde ağrılı ve sıkı olan boyun ve omuz kasları yavaşça uza-
tılmaktadır. Kafa nazikçe yanlara döndürülerek öne arkaya bükmeler ve diyagonal 
bükmeler ile boyun ve omuz esnetmeleri hastaya gösterilir. Postürü baş öne eğik 
şekilde olan hastanın baş ve boyun duruşunun takip edilmesi ve postür alışkan-
lığının değiştirilmesinde çene kıvrımlarını kullanması hastaya belirtilir. Hastaya 
gün içinde PMR egzersizinden hemen önce kısa aralıklarla nazik esnetmeler yap-
ma talimatı verilmektedir. Hastalar ilerleme kaydettikçe, başağrısından önce ya da 
hemen başında gerilen kasların daha farkında olacakları açıklanır.

Farkındalıkları sayesinde hastalar kaslarını gevşetmekte ya da esnetmekte 
stratejiklik kazanır, bu durum kas gerginliğinin tamamen bir başağrısına dönüş-
mesini önlemelerine yardımcı olmaktadır. Zaten sıkışmış olan omuz ve boyun 
kaslarının ağrıya veya sakatlanmaya dönüşmemesi adına kas esnetme egzersizleri 
nazikçe yapılmalıdır (20).

Kas taraması ve hızlı gevşeme
PMR eğitiminde öğrenilen gevşeme tepkisinin hızlı üretilmesine olanak sağlayan 
uygulamalar hızlı gevşeme teknikleridir. Bu sebeple, hızlı gevşemeye girişmeden 
önce, hastanın PMR’nin tamamını yaparken son derece gevşemeye müsait olması 
gerekmektedir. Hızlı rahatlama tekniklerini ne zaman kullanacaklarını belirleme-
ye yardımcı olmak için hastalardan periyodik olarak kas gerginliklerini taramaları 
veya izlemeleri istenir. Özellikle omuz, boyun ve yüz bölgelerindeki gerginlikleri 
gün içinde takip etmeleri istenir. 

Tarama, en ufak kas sıkışmalarının bile farkındalığını arttırmaktadır. Düşük 
gerginlik seviyelerinin tanımlanması, hızlı gevşeme tekniklerinden birinin erken 
kullanımı için ipucu sağlamaktadır. Bu da kas sıkışmasının başağrısına dönüşme-
sini engellemeye yardımcı olmaktadır. 

Hastalar ayrıca; iş görevlerini değiştirme, kol saati ya da bilgisayarda alarm 
kurma veya kendinden yapışan renkli notlar gibi belirli çevresel ipuçlarını hızlı 
gevşeme becerilerini uygulamak için kullanmaya teşvik edilmektedirler. Hedef, 
kas taramasını ve tercih edilen hızlı gevşeme tekniklerini, günlük rutinin içine 
entegre edebilmektir.
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Abdominal solunum
Abdominal veya diyaframatik soluma, oksijenin kan dolaşımına etkili bir biçimde 
aktarıldığı akciğer tabanına hava getirmektedir. Abdominal derin solunum, ne-
fes vermenin nefes almadan daha uzun sürdüğü, yavaş derin solunumu içermek-
tedir. Başlangıçta, hastalardan günde 2 defa 5-10 dakikalık abdominal solunum 
uygulamaları istenir. Aynı zamanda hastalardan, nefes alışlarının ritmine uyum 
sağlayabilmeleri için, kendi kendilerine her bir nefes ile ‘rahatla’ demeleri istenir. 
Zamanla ‘rahatla’ kelimesi tetikleyici olacak ve hızlı gevşeme yanıtını verebilmek 
için bir ipucu niteliğine dönüşecektir.

Geri çağırma/ipucu kontrollü gevşeme
Geri çağırma ile gevşemede, gevşeme tepkisi, kasları germeden, sadece belirli kas 
gruplarında rahatlamanın zihinsel olarak uyarılması ile ortaya çıkmaktadır. Has-
ta, ilk olarak belirli kas gruplarında gerçekleşen duyumsamaları tanımlar (örn., 
kas taraması ile) ve sonra zihinsel olarak gevşemenin duyumsamalarını 30-40 
saniyeliğine sürdürerek geri çağırım yapar. Gevşeme tepkisini uyandırmak için, 
PMR uygulaması sırasında art arda gevşeme tepkisi ile eşleştirilmiş olan bir ipucu 
veya sinyal kullanılır (örn., ‘rahatla’ kelimesi).

Otojenik
Otojenik eğitim, hastanın vücut duyumsamalarına yoğunlaşırken, ‘alnım serin’, 
‘kollarım ağır ve ılık’ ya da ‘rahatlamış ve huzurlu hissediyorum’ gibi kendinden 
ayarlanmış tekniklerden oluşmuş bir settir. Hastalara, rastgele arka plan düşün-
ce ve imgelerinin farkına varmaları talimat verilir ve bu ‘zihinsel trafiği’ ortadan 
kaldırmak ve derin rahatlamayı kolaylaştırmaları için otojenik söylemleri kullan-
maları önerilir (20).

ERKEN UYARI IŞARETLERININ VE BAŞAĞRISI 
TETIKLEYICILERININ TANIMLANMASI

Oryantasyon
Eğer ortak migren tetikliyicileri ve ön belirti semptomları muhtemel şekilde ta-
nımlanır ve kaydedilirse, hastaların çoğu daha önce farketmemiş olabilecekleri 
erken uyarı işaretlerini tanımayı öğrenebileceklerdir. Bu bilgi oldukça değerlidir, 
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çünkü hastaların migreni yönetmesini veya önlemek için aksiyon almasını, dav-
ranışsal başağrısı becerilerini kullanmaya teşvik olmasını veya uygun olduğunda 
başağrısı epizodunu durdurması için ilaç almasını sağlamaktadır. Aura yaşayan 
hastalar bile daha üstü kapalı olan semptomları bile tanımlamayı öğrenerek fayda 
sağlayacaklardır.

Talimatlar
Hastalara erken uyarı işaretlerini sistematik olarak kaydetme ve önemini değer-
lendirmede yardımcı olunur. Bu işaretler, psikolojik, nörolojik, yapısal ya da oto-
nomik olabilmektedirler.

Psikolojik semptomlar; irritabilite, depresyon, huysuzluk, öfori, tedirginlik, 
hiperaktivite, fiziksel bitkinlik ve uykuya meyilli olmayı kapsamaktadır. Nöro-
lojik semptomlar; ışığa karşı hassasiyet (fotofobi), fonofobi, esneme, disfazi ve 
konsantrasyon güçlüklerini kapsamaktadır. Diğer semptomlar, boyun tutulması, 
aşerme, soğuk hissetme, anoreksiya, artan susuzluk, ödem, sık ürinasyon, ishal, 
kabızlık ya da uyuşukluğu kapsamaktadır. Bu semptomlar bireyler arası değişiklik 
gösterebilmektedir ancak her bir hasta istikrarlı bir kalıba sahip olacaktır.

Prodromal semptomlar başlangıçta migren epizodları ile ilişkilendirilmesede 
hastaların bu semptomları tanımlayabilmesi atakları öngörebilmelerine yardımcı 
olmaktadır. Prodromal semptomların tanımlanmasına yardımcı olmak için has-
talardan herhangi ‘garip’ ya da ‘doğru olmayan şey’ gibi duyumsamaları, migren 
gerçekleşmeden kaydetmeleri istenir. Bunu takiben hastalardan, migren ortaya 
çıkmadan önce bu semptomların hangi sıklıkla gerçekleştiğini tanımlamaları is-
tenir. Bu adım, hastaların semptomun tamamen güvenilebilir bir uyarı işareti ol-
duğuna karar verebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, olası başağrısı tetikliyicilerinin 
sistematik olarak kaydedilmesinde de hastalara yardımcı olunur. Birçok migren 
tetikleyicisi hem migren hem de gerilim-tip başağrısı ile alakalıdır. 

Genel popülasyon çalışmaları; stres, uyku güçlükleri ve hormonal faktörlerin 
(özellikle migrene özgü) başağrısının sıklıkla tespit edildiği tetikleyiciler oldu-
ğunun altını çizmektedir. Başağrısı tetikleyicileri, destekleyici kanıtların gücüne 
göre düzenlenlenmektedir.

Başağrısı tetikleyicilerinin evrensel olmadığını ve her bir durum için bir atak 
gerçekleşmesi gerekmediği belirtilmelidir. Başağrıları, başağrısı tetikleyicisine 
maruz kaldıktan saatler sonra gerçekleşebilmektedir. Çeşitli tetikleyicilerin ya-
kın dolaylarda gerçekleşmesi büyük olasılıkla tek bir tetikleyiciden ziyade migren 
başlangıcı olmaktadır.
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Hastalardan, günün ya da haftanın belirli zamanları veya yaptıkları aktiviteler 
ile başağrısı başlangıcının ilişkili olup olmadığına dikkat etmeleri istenir. Ayrıca, 
olası başağrısı tetikleyicileri için her başağrısı başlangıcından önce 12 saat kadar 
bir süreyi gözden geçirip bir modelin ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemlemeleri 
beklenir. İleriye yönelik izleme genellikle gözden kaçırdıkları tetikleyicileri ta-
nımlamaktadır (21).

Stres
Stres, hem migren hem de gerilim-tipi başağrısı için en sık tanımlanmış presipi-
tandır.

Başağrıları, stres ya da stres sonrası dönemdeki gevşeme tarafından tetiklen-
miş olabilmektedirler. Gevşeme ve stres yönetimi müdahaleleri, strese tepki ola-
rak ortaya çıkan başağrılarına değinmektedir.

Uyku
Uyku bozuklukları genellikle yetersiz uyku, fazla uyuma ya da düzensiz uyku 
düzeni olmak üzere en sık karşılaşılan presipitanlar olarak tanımlanmaktadır. 
Hastalar uyku hijyeni konusunda bilgilendirilir ve düzenli bir uyku programı ha-
zırlamaları önerilir. Rahatlama tekniklerinin yatmadan önce uygulanması uyku 
başlangıcını kolaylaştırabilmektedir (22).

Hormonel faktörler
Tekrarlayıcı hormonlardaki dalgalanmalar, menarş, menstrüasyon, hamilelik, 
menapoz ya da hormon değiştirme terapisi, özellikle migren olmak üzere, başağ-
rısı bozuklukları ile bağlantılıdır (23).

Çevresel faktörler
Başağrısı hastalarına, başağrısı tetikleyicileri olarak daha önceden tanımladıkla-
rı çeşitli çevresel faktörlere maruz kalmalarını önlemelerinde ya da bunları kı-
sıtlamalarında (örn., göz kamaştırıcı parıltılar ya da kemikal kokular) yardımcı 
olunmalıdır. Çevresel presipitanlara maruz kalmaktan kaçınma ya da kısıtlama 
sıklıkla yaşam tarzını kesintiye uğratmak ile başarılabilmektedir.
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ERKEN UYARI IŞARETLERI VE 
TETIKLEYICILERINE YANIT VERME

Oryantasyon 
Erken başağrısı uyarı işaretleri ve başağrısı tetikleyicileri hakkında toplanan bil-
giler artık başağrılarını önlemeye ve yönetmeye yönelik bir eylem planı geliştir-
mek için kullanılmaktadır. Hastanın tanımladığı prodromal semptomlar ve aura 
semptomları, beklenen migrenlerin şiddetini durdurmak veya azaltmak için aksi-
yon alma sinyalleri olarak kullanılmaktadır. Başağrısı tetikleyicileri, hastanın ba-
şağrılarını önlemek veya yönetmek için harekete geçmesine yardımcı olabilecek 
bilgileri sağlamaktadır. Hedef, bir başağrısı beklenirken, hissedilen korku, anksi-
yete, kaygı ve çaresizlik duygusunu; kendi kendine yeterlilik ve aksiyon planına 
sahip olmak algısı ile değiştirmektir. 

Talimatlar 
Etkili ilaç kullanımı ve gevşeme becerilerinin kullanımı ile ilgili kararlar, erken 
uyarı işaretleri ve tetikleyicileri hakkındaki bu yeni bilgileri içeren bir aksiyon 
planına entegre edilmiştir. Örneğin, migrenin başlangıcını güvenilir bir şekilde 
bildiren özel erken uyarı işaretleri, günümüzde bir hastanın bir triptan ilacını 
kullandığını, hızlı gevşeme tekniklerini uyguladığını ve olası tetikliyicilere maruz 
kalınmasını sınırlandırması gibi bir ipucu olabilmektedir. Bu deneme amaçlı aksi-
yon planı, sonraki deneyimlere dayanarak daha da rafine edilmektedir.

Sakin kalın. Migrenden sakınmak ya da inkar etmek genellikle onu daha uzun 
sureli ve şiddetli kılacaktır. 
Bilindik tetikliyicilerden kaçının. Vücudunuz, ön-başağrısı (veya prodro-
mal) aşamasında tetikleyicilere karşı daha hassas olabilir. Tetikleyicilerden 
mümkün olduğunca kaçının veya minimize edin. 
Stres veya stresli durumlardan uzak durun. Fazladan iş almaktan kaçının. Şu 
an içinde tamamlanması gerekmeyen işleri şimdi yapmaya zorlamayın. Kendi-
nize daha fazla kibar davranın. 
Migren ilaçlarınızı her zaman yanınızda taşıyın. Nereye giderseniz gidin, 
ilaçlarınıza hızlı ve kolayca ulaşabileceğinizden emin olun. Her zaman hazır-
lıklı olun. 
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Gevşeme egzersizlerini uygulayın. En yararlı bulduğunuz egzersizlere kon-
santre olun. Gevşemenin migren ile ilintili bazı fiziksel değişiklikleri kontrol 
edebileceğini hatırlayın. 
Programlı olarak yiyin ve uyuyun. Yemeği geçiştirmek ya da uykusuz kalmak 
için iyi bir zaman değil. Migren başlamadan önce yapmanız gerektiğini düşün-
düğünüz şeyleri bitirmeye çalışmayın.

GELIŞMIŞ BAŞAĞRISI YÖNETIM BECERILERI
Temel başağrısı yönetim becerilerinde ustalaşarak ve bunları kullanarak, kronik 
başağrısına nazaran epizodik başağrısı yaşayan birçok birey, başağrısı aktivitesin-
de klinik olarak önemli gelişmeler sağlayacak, engellilik ve duyuşsal endişelerini 
azaltacaktır. Ancak, bazı bireyler sadece fayda sağlayacaktır. Diğerleri ise, stres 
yönetimi terapisi gibi ‘gelişmiş’ başağrısı yönetim becerilerinin katkısı ile, ya da 
migren için termal biyogeribildirim eğitimi katkısı ile fayda sağlayabileceklerdir, 
ancak bu sav ampirik destek ile sınırlıdır. Başağrısı tedavisinde stres yönetimi te-
rapisi ve termal biyogeribildirim eğitiminin kullanımı, Holroyd tarafından anla-
tılmıştır (13,24).

SÜRDÜRÜLEBILIR ÖZ YETERLILIK

Planlama 
Bu tedavinin amacı, başağrısının uzun süreli yönetimidir. En son tedavi seansında 
hastalara, ileri gelişmeler ya da halihazırdaki gelişmelerin sürdürülebilmesi için 
çaba sarfetmeleri gerektiği açıklanır. Hastaların başağrısı yönetim becerilerini 
günlük rutinlerine dahil etmelerinin yanı sıra başağrısı kontrolünde sorunlara 
yol açabilecek davranışlar konusunda dikkatli olmalarına teşvik edilir. Hastalara, 
başağrısı yönetim becerilerine devam etmelerinin, başlangıçta bunları öğrenir-
ken gereken zamandan daha az zaman ve emek vermeleri gerekeceği konusunda 
güvence verilir. 

Talimatlar
Sadece ev bazlı tedavi için baş ağrıları yönetim becerilerine ilişkin bir başlangıç 
sağlanmıştır. Bu nedenle, hastanın klinik ile irtibatı kesildiği zaman neler üze-
rinde çalışacağı planlanır ve baş dönmelerine veya baş ağrılarının kötüleşmesine 
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Anahtar Öğrenme Noktaları
· Başağrısı psikolojik bir rahatsızlık değildir ancak psikolojik stratejiler başağrısı kontro-

lünde işe yarayabilir. 
· Özyeterlilik başağrısı üzerinde etkili bir kavramdır. 
· Bilişsel davranışçı yaklaşım başağrısı tedavisini destekler. 
· Başağrısı multidisipliner bir yaklaşımla daha etkili tedavi edilebilir. 
· Kaçınma ve ilaç kötüye kullanımı bilişsel davranışçı yaklaşıma pozitif cevap verir.

neden olabilecek olaylar tanımlanır. Hastaların etkili kendi kendine yönetim ko-
nusundaki engelleri belirlemelerine ve bu engellerle başa çıkma planları geliştir-
melerine, ilaç kullanımının artması, uyku güçlükleri ve stresle başa çıkmada etkili 
olmayan davranışları tanımlamaları konusunda yardımcı olunur ve bu gibi geçici 
aksiliklerin nasıl çözümlenebileceği konusunda görüşme yapılır. Son olarak, has-
talara hayatın zorluklarla dolu olduğu hatırlatılır ve ara sıra “kontrol muayene” ya 
da güçlendirici oturuma ihtiyaç duyabilecekleri açıklanır.

SONUÇ
Kronik başağrısı durumlarının yüksek prevalansı nedeniyle, mevcut en etkili te-
davi seçeneklerini belirlemek ve uygulamak birincil amaçtır. Ağrıyla ilişkili bi-
yolojik mekanizmalar uzun süredir kabul edilmiş olsada ağrıyı anlamaya ve yö-
netmeye yönelik biyopsikososyal yaklaşım şu anda mevcut olan en fonksiyonel 
yaklaşımdır. Ağrı deneyimi sistematik bir perspektiften görülebilir, böylece biyo-
lojik durum kötüleştikçe psikolojik ve sosyal faktörler de takip edilir ve bunların 
da yönetilmesi gerekir. Ağrı, sendromlarını daha iyi anlamak için dikkate alın-
ması gereken biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler arasındaki benzersiz etkile-
şimleri vurgular. Bu nedenle, “bütün” kişiyi tedavi etmek, yalnızca bir hastalığa 
odaklanmaktan çok daha önemlidir. Hastayı yönetmek en uygun yaklaşımdır. En 
uygun disiplinler arası tedavi programını benimsemek için uygun değerlendir-
meleri kullanarak, kronik ağrı hastasının işlevini yeniden kazanması ve yaşam 
kalitesinde büyük gelişmeler göstermesi çok daha olasıdır.



375B Ö L Ü M  1 9     Erişkin Başağrısında Bilişsel Davranışçı Terapi

KAYNAKLAR
1. Gatchel RJ. Chronic comorbidity of mental and physical health disorders: a biopsychosocial 

perspective. I’m Psycho. 2004. 59: 792- 805.
2. Gatchel RJ. Clinical Basis of Pain Management. American Psychological Association.Washing- 

ton DC.2005.
3. Beck JS, Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd bas.), New York, NY: The Guilford 

Press, ss. 19-20 Field TA, Beeson ET, Jones LK (2015). 
4. Field TA, Beeson E T, Jones LK. The new ABCs: A practitioner’s guide to neuroscience-informed 

cognitive-behavior therapy. Journal of Mental Health Counseling. 2015; 37 (3), 206–220.
5. Butler A C, Chapman JE, Forman EM, Beck A T. The empirical status of cognitive behaviour 

therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review. 2006; 26, 17-31. doi:10.1016/j. 
cpr.2005.07.003

6. Türkçapar, M.H., Bilişsel Terapi, Hyb Yayınları, Ankara, 2009.
7. Winterowd C, Beck AT, Gruener D Cognitive Therapy with Chronic Pain Patients. New York: 

Springer Publising Company, (2003).
8. Bendtsen L. Drug and nondrug treatment in tension-type headache.Ther Adv Neurol Disord. 

2009; 2 (3): 155–61.
9. Pincus T, Williams AC, Vogel S, The development and testing of thedepression, anxiety, and 

positive outlook scale (DAPOS). Pain 2004;109 (1–2): 181–8.
10. Buhrman M, Syk M, Burvall O, Hartig T, Gordh T, Andersson G.Individualized guided Inter- 

net-delivered cognitive-behavior therapyfor chronic pain patients with comorbid depression 
and anxiety: Arandomized controlled trial. The Clinical Journal of Pain. 2015; 31 (6),504–516.

11. Lipchik GL, Holroyd KA, Nash JM. Cognitive-behavioral managementof recurrent headache 
disorders: a minimal therapist contact approach.In: Turk DC, Gatchel RS (Eds). Psychological 
Approaches to PainManagement, 2nd ed. New York: Guilford Publications, 2002,pp 356-389.

12. Breslau N, Davis GC. Migraine, physical health and psychiatric disorder: a prospective epidemi- 
ologic study in young adults. J Psychiatr Res. 1993; 27:211-221.

13. Blanchard EB, Andrasik F. Management of Chronic Headaches: A Psychological Approach.,El- 
msford, NY: Pergamon Press, 1985.

14. Scharff L, Marcus DA. Interdisciplinary outpatient group treatment of intractable headache. 
Headache 1994; 34:73-78.

15. Holroyd KA, Lipchik GL, Penzien DB. Behavioral management of recurrent headache disor- 
ders. In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ (Eds). Wolff ’s Headache and Other Headache 
Pain, 7th ed. New York: Oxford University Press, 2001a, 562-598.,

16. Holroyd KA, Penzien DB, Hursey K, et al. Change mechanisms in biofeedback training: cog- 
nitive changes underlying improvements in tension headache. J Consult Clin Psychol 1984; 52: 
1039-1053.

17. Holroyd KA. Assessment and psychological treatment of recurrent headache disorders. J Con- 
sult Clin Psychol. 2002; 70:656-677.

18. Bernstein DA, Borkovec TD. Progressive Relaxation Training: A Manual for the Helping Profes- 
sions. Champaign, IL: Research Press, 1973.

19. Bernstein DA, Carlson CR. Progressive relaxation: abbreviated methods. In: Lehrer P, Wool- 
folkRL (Eds). Principles and Practice of Stress Management. New York: Guilford Press, 1993, pp 
53-85.

20. Schultz J, Luthe W. Autogenic Training: A Psychophysiologic Approach in psychotherapy,Vol. 1. 
New York: Grune & Stratton, 1959.

21. Rasmussen BK. Migraine and tension-type headache in a general population: precipitating fac- 
tors, female hormones, sleep pattern and relation to lifestyle. Pain 1993; 53:65-72.



376 B Ö L Ü M  1 9     Erişkin Başağrısında Bilişsel Davranışçı Terapi

22. Sahota PK, Dexter JD. Sleep and headache syndromes: A clinical review. Headache: The Journal 
of Head and Face Pain. 1990; 30 (2), 80– 84.

23. Silberstein SD, Merriman G. Sex hormones and headache. In: Goadsby P, Silberstein SD (Eds).
Blue Books of Practical Neurology: Headache. Boston: Butterworth Heinemann, 1997, pp 143-
176.

24. Blanchard EB, Kim M, Hermann CU, Steffek BD. Preliminary results of the effects on headache 
relief of perception of success among tension headache patients receiving relaxation. Headache. 
1993; 4:249-253.



GIRIŞ
Ağrı kavramı, Uluslararası Ağ rı Araş tırmaları Birliğ i [International Association 
for the Study of Pain (IASP)] tarafından “bedenin herhangi bir yerinde baş layan 
organik bir nedene bağ lı olan ya da olmayan; gerçek ya da olası doku hasarı ile 
ilişkili olan ya da buna benzeyen ve rahatsızlık yaratan duyusal ve duygusal kişisel 
bir deneyim’’ olarak tanımlanır [1]. Ağrı bu açıdan bir işlev değildir, tam olarak 
bir işlevin hasar görmesidir. Ağ rı, dü nyadaki tü m toplumları klinik, sosyal ve 
ekonomik aç ıdan etkileyen önemli bir sorundur [2]. Duyusal, fizyolojik, biliş sel, 
davranış sal ve ruhsal bileş enleri olan ç ok boyutlu bir olgudur. Dü nya genelinde 
ağ rı prevalansını ele alan ç alış malar değ erlendirildiğ inde; ağ rı sıklığ ı %21,5 olarak 
saptanmış tır. İnsanların yaklaşık %85’inin hayatlarında en az bir kez ağrı ile karşı-
laştıkları belirtilir. Her yıl yaklaşık 50 milyon insanın altı ay ya da daha uzun süren 
ciddi kronik ağrılar yaşadıkları, 25 milyon kişinin de yaralanmalar ve ameliyatlar-
dan kaynaklanan akut ağrılarla uğraştıkları belirtilmektedir. Nüfus yaşlandıkça ve 
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insanlar kronik hastalıklarla karşılaştıkça, ağrıyı hafifletme ve yaşam kalitesini en 
üst düzeye çıkarmak için etkin ağrı yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır [3]. 

Ağrının, özellikle de kronik ağrının, yapılan araştırmalara göre; dünya gene-
linde insanların %30’undan fazlasını etkileyen çok boyutlu kişisel ve ekonomik 
bir yük oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca akut ağrıdan farklı olarak, kronik ağrı-
nın, tedavi gerektiren (ağrıya rağmen aktif olma) ve psikolojik etkileri olan (ağrı-
nın kabulü ya da iyimser/mutlu olmayı sürdürebilme) bir hastalık olarak tanım-
lanması da yaygındır. Kronik ağrı doğası gereği genellikle amansız ve zayıflatıcı 
olan kalıcı bazı semptomlarla karakterizedir. Ağrı her zaman biyolojik, psikolojik 
ve sosyal faktörlerden değişen derecelerde etkilenir [4]. Ağrı duyumsal olarak de-
ğerlendirildiğinde ise, bu faktörler dışlanır. Oysa, ağrı merkezi ile hissedilen ağrı 
arasında birçok etki vardır. Her ağrı sadece bir duyum değildir. En hafif ifade ile 
bir dönüşüm getirir, kişiyi yaşamının başka bir boyutuna taşır, çevresiyle ilişkisini 
alt üst eden doğa ötesi bir tarafı vardır. Breton (2010) [5] ağrıya karşı tavrın sabit 
olmadığını, insanların aynı ağrılara ya da rahatsızlıklara karşı tepkilerinin sosyal 
ve kültürel durumlarına ve öznel koşullarına göre farklılık gösterdiğini belirtir. 
Gerçekte ağrıya karşı insanların keskin bir direnç/direniş gösterdikleri ya da aksi-
ne öngörülemeyen bir biçimde zayıf düştüklerini de ekler. Çünkü ağrı, her şeyden 
önce bir durum olgusudur. Kişinin ağrı ile kurduğu ilişki kişiyi etkilediği anda 
içerdiği anlama bağlıdır.

Ağrı öğrenilen bir deneyimdir
Ağrı çeken insan, fizyolojik nitelikli değişimlere uyum sağlayan bir organın pa-
sif merkezi değildir. İnsanın kendi kültürünü sahiplenme şekli, kendine ait de-
ğerleri, dünyayla kurduğu ilişkinin üslubu, kaygı ve sıkıntılarını belirleyen yapıyı 
oluşturur. Bu bakış açısı bize şunu söyler; ağrı aynı zamanda sosyal, kültürel bir 
olgudur, ilişkilere bağlıdır ve kişiler yaşam deneyimleri aracılığıyla ağrı kavra-
mını öğrenirler. Ağrı sadece rahatsız edici bir uyarana karşı verilen cevap olarak 
bilinirken, 1980’li yıllardan itibaren ağrı mesajının öğrenilebildiği keşfedilmiştir. 
Bir öğrencinin bildiklerini tekrar yoluyla öğrenmesi gibi ağrı da tekrarlandığında 
öğrenilebilir. Böylece ağrı belirli bir deneyim sonucunda rahatsız edici bir uyaran 
olmaksızın kendiliğinden de gelişebilmektedir. İnsanın ağrı deneyimi erken yaş-
larda başlayan; aile, kültür ve inançlar aracılığıyla şekillenen ve öğrenilen öznel 
bir deneyimdir. Kişilerin ağrı çekerken nasıl düşünecekleri ve hareket edecekleri, 
başkalarından ne bekleyecekleri ve ağrının yaşamlarındaki anlamı sosyalleşme 
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sonucunda öğrenilir. Ağrı kişisel ve öznel bir deneyim olsa da bazen etkisi bireyin 
ötesine geçerek, yakın ve geniş çevresine yayılır ve tüm yaşamını kuşatır. Esasen 
ağrı insan yaşamının her anında deyim yerinde ise, kaçınılmazdır. İnsanın yeryü-
zünde var oluşu, doğumu ağrı ile başlar. Çoğu zaman hastalıklar ağrı ile anlaşılır. 
Yaşlanan kişinin ağrıları artar. Ölüm ağrılarla gelebilir. Aşık olur kişi, ağrı çeker. 
Ayrılıklar ağrılara neden olur. İstemediğimiz bir yerde bulunmak ya da istemedi-
ğimiz şeyleri yapmak zorunda kaldığımızda ağrılarımız olur. Pek çok durumun 
bahanesidir ağrı [6].

Güncel çalışmalar ağrının çok faktörlü bir sürecin sonucu olduğunu ve belirli 
bir patofizyoloji ile açıklanamayacağını ortaya koyar. Ağrı araştırmaları bugüne 
değin geleneksel olarak yalnızca biyolojik düzeyde tanımlanan duyusal modali-
teler ve nörolojik aktarımlara yoğunlaşmış olsa da beden, zihin ve toplumu bü-
tünleştiren daha yeni teoriler ağrıyı kişisel ve kendi içinde dinamik bir etkileşim 
olarak görür. Özellikle de sözlü betimleme, ağrıyı ifade eden birkaç davranıştan 
yalnızca biridir; bu nedenle iletişim kuramama, bir canlının acı çekmesi olasılığı-
nı ortadan kaldırmaz. Ağrı duyumsal bir izlenimle ortaya çıkar, ancak algılama-
nın ötesine geçer. Bu nedenle ağrı ile toplumsal ilişkiden kaçınılarak ilgilenilmesi 
de mümkün değildir. 

Ağrı kişiden kişiye farklılık gösteren, ağrıyı yaşayan kişi dışında bireylerin 
anlayamayacağı subjektif bir deneyimdir. Şaşırtıcı bir biçimde ağrı, kişiye özgü 
benzersiz bir duyum olmakla birlikte herkesin belirli bir zamanda yaşamında var 
olan ortak bir olgudur. Aynı zamanda ağrının, bedenimizin yolunda gitmeyen iş-
levlerine karşı bizi uyararak harekete geçiren bir tarafı vardır. Ancak ağrı ortadan 
kaldırılmadığında kişinin yaşam kalitesini, kişinin bütün günlük yaşam aktivite-
lerini önemli ölçüde etkiler ve giderilmediğinde;

·	 Aile ilişkilerinde rol kaybı ya da rol değişimine,
·	 Çalışma yaşamında üretkenlik ve özgüven kaybına,
·	 Uyku ve yeme bozuklukları, tükenmişlik, libido azalması ve psiko-motor 

yavaşlama ile sosyal çekilmeye/izolasyona,
·	 Kişinin benlik saygısını kaybetmesine neden olan çok boyutlu ve karmaşık 

bir yaşam deneyimi haline gelir [7,8].

Ağrının biyopsikososyal bileşenler içermesi, ağrının nedeni ile ağrı şiddetinin 
birbirine paralel olmayışını da açıklar. Ağrı hem kendi başına hem de sonuçları 
ile fiziksel, bilişsel, sosyal ve davranışsal tepkilere neden olur. Bu tepkiler kişilerin 
ağrılarının üstesinden gelmek ve ağrılarını yönetebilmek amacıyla gösterdikleri 
çabalardır. Bu çabalar ağrı yönetimi açısından olumlu ya da olumsuz etkiler ya-
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ratabilir. Bilindiği gibi, klinik pratikte ağrı sınıflandırma sistemleri anatomik, eti-
yolojik, yoğunluk, süre ve patofizyolojik olarak kategorize edilebilir ve bunların 
tümü, her düzeyde çalışma ve tedavi kararlarını etkiler. Bununla birlikte, hastalar 
arasında farklı türde ağrı mekanizmalarında önemli ölçüde örtüşme vardır, bu 
nedenle birçok uzman ağrı sınıflandırmasını bir süreklilik olarak görmektedir. Bu 
bağlamda ‘’biyopsikososyal ağrı modeli’’, fiziksel semptomları biyolojik, psikolojik 
ve sosyal faktörler arasındaki dinamik bir etkileşimin sonucu olarak sunarken, 
aynı zamanda ağrı yönetimi, belki de ağrının denetimi demek daha doğru olacak-
tır, için de önemli bir yol göstericidir [9,10].

Biyopsikososyal model
Biyopsikososyal model, ağrı deneyimini ve olumsuz sonuçlarını anlamak için 
yaygın olarak kabul edilen ve çok sayıda araştırma tarafından desteklenen bir 
modeldir. Ağrı üzerinde biyolojik (genetik, biyokimyasal, travma), psikolojik (bi-
lişsel-mental, davranışsal) ve sosyal faktörlerin (aile, ilişkiler, yaş, cinsiyet, eğitim, 
çalışma, sosyo-kültürel ve ekonomik durum vb.) etkileşimine ilişkin geniş ve bü-
tünsel bir görünümü açığa çıkarır.

Biyopsikososyal model ağrıyı –bütünüyle fizyolojik süreçlerin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığını öne süren biyomedikal görüş ya da arka planda yer alan psikolojik 
sorunların ve zorlanmaların kendini ifade etme şekli olduğunu öne süren psikojenik 

Şekil 1. Ağrı ve biyopsikososyal model [3,4].
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görüşten farklı olarak– biyolojik, psikolojik ve sosyokültüreldeğişkenlerinkarşı-
lıklı etkileşimi ile ortaya çıkan bir süreç olarak ele alır. Biyopsikososyal modeli 
oluşturan değişkenler ve bu değişkenler arasındaki karmaşık etkileşim hem ağrı 
algısında hem de tedavisinde pek çok bireysel farklılık olduğunu ve bu farklılıkları 
ortaya koyar. Ayrıca kişiye özgü biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenler arasında-
ki etkileşimin neden olduğu sorunları kapsayan en başarılı model olarak tanımla-
nır. Biyopsikososyal model aynı zamanda ağrı tedavisinde, kişinin benzersiz ağrı 
durumunu çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirmenin en iyi aracı olduğu 
gibi hem tıbbi hem de tıbbi olmayan çözümlerin birlikte yürütülmesi gerektiğini 
de vurgular. Böylece yalnızca hastanın ağrı durumunun daha iyi anlaşılmasına 
değil, kişiye özgü bir tedavi protokolünün oluşturulmasına da katkı sağlar. Çün-
kü bazı hastalar sadece tıbbi tedavilere yanıt verirken, bazıları için tıbbi olmayan 
yöntemlere ihtiyaç vardır. 

Ağrıya biyopsikososyal yaklaşım; terapötik, etkin ve maliyeti azaltılmış disip-
linler arası ağrı yönetimi programlarının geliştirilmesinin de çerçevesini ortaya 
koyar. Böyle bir perspektifle ağrıyı yönetmek çok yönlü bir ekip çalışmasına da-
yanır. Sağlık profesyonellerinin ortak görevi, bütünsel ve yetkin bir ağrı yönetimi/
denetimi süreci planlamaktır. Bu noktada, sosyal çalışmanın/sosyal hizmetin bi-
yopsikososyal modelin sosyal destek örüntüsünü yapılandırmadaki etkinliğinden 
yararlanmak; ağrı yönetiminde kişinin güçlenmesini sağlayarak, kendine yardım 
kapasitesini geliştirir. Ayrıca sosyal desteğin yapılandırılması ağrıyla mücadele 
eden kişiyi güçlendirmekle kalmaz, kişinin yakın çevresi ile iletişimini güçlendir-
meye de katkıda bulunur. Ağrı ne kadar öznel bir deneyimse, ifade edilmesi de bir 
o kadar kültürel, etnik ya da dini değer ve inançlardan etkilenir. Bütün bunlar ağrı 
yönetiminde hasta/aile/klinisyen ara yüzünü etkileyebilir, klinisyenin ağrıyı tanı-
ma, doğru bir şekilde değerlendirme ve tedavi etme becerisini zorlayarak savun-
masız popülasyonlarda yetersiz tedavi ya da tedaviye erişememe sonucunu doğu-
rabilir. Ağrı ile ilişkili sosyal destek örüntüsü; psikolojik, ailevi, yaşam kalitesi ve 
sosyo-ekonomik sorunlara dayalı dolaylı bir sosyal hizmet müdahalesidir [3,4].

Sosyal destek
Sosyal destek, en az iki kişi arasında desteklenen kişinin refahını artırmayı he-
defleyen bir “kaynak değişimi” olarak tanımlanabilir. Sosyal destek, güç bir du-
rum içindeki bireye aile, arkadaş, komşular ve kurum bakımı aracılığı ile sağla-
nan fiziksel ve psikolojik bir yardım çeşididir. Kişinin stresli ve zorlayıcı yaşam 
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olaylarının olumsuz etkileri ile başa çıkma şeklidir. Sosyal destek bireylerin sevgi, 
bağlılık, sevilme, güvenlik, benlik saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal 
gereksinimlerini karşılar; fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler. Esa-
sen insan olarak sevildiğimize, saygıya değer olduğumuza, sosyal ilişkiler içinde 
bulunduğumuza inanmamızı sağlayan bir farkındalık ve diğer kişiler tarafından 
desteklenen bir tür hayatta kalma kaynağı oluşturur. Sosyal destek; duygusal so-
runlarımızla mücadele edebilmemiz için dayanıklılığımızı ve esnekliğimizi güç-
lendiren, bize duygusal ve bilişsel yardım sağlayan ailemiz, arkadaşlarımız, yakın-
larımız ve kurumlardan aldığımız destek olarak tanımlanabilir Son yıllarda sosyal 
destek ve sağlık üzerindeki etkilerine giderek artan bir şekilde ilgi duyulmaktadır. 
Aile bireyleri, akrabalar, komşular, akranlar, çalışma arkadaşları, meslektaşlar, di-
ğer hastalar, sosyal medya ağları ve dijital platformlar sosyal destek için önem-
li unsurlardır. Ağrı yönetiminde kişinin sosyal destek algısı ne kadar yüksek ise 
olumsuz duyguları ve stres faktörü o kadar azalmaktadır. Yapılan bir çalışmada, 
sosyal desteğin ağrı yönetiminde toplumsal bütünleşmeyi sağlayarak yaşam kali-
tesini artırdığı saptanmıştır. Ağrı nedeniyle yaşamı etkilenen pek çok insan için 
çözüm arayışı zorlayıcıdır. Biyopsikososyal modelin sosyal faktörleri ağrıyı algı-
lama, ağrının üstesinden gelme ve öz bakım için belirleyicidir. Çalışmalar gös-
termiştir ki, ağrı sosyal etkilerle gelişen, kişinin özgürlüğünü kısıtlayan ve yaşam 
kalitesini düşüren bir deneyimdir. Bu nedenle sosyal destek, ağrı yönetiminde 
önemli bir rol oynar. Sosyal destek ağrı yönetimine dair bilgi edinme, duygusal 
destek, stresi azaltma, günlük yaşamı kolaylaştıran değişiklikler yapma, yalnızlığı 
ve izole olmayı önleme, sağlık hizmetlerinden efektif yararlanma ve iletişim gibi 
yararlar sağlar. Sosyal destek geniş kapsamlı bir ağrı ile başa çıkma stratejisidir. 
Ayrıca sosyal destek, katı bir biyomedikal yaklaşımdan daha yararlı uzun vadeli 
sonuçları olan bir çözümdür [11,12].

Ağrı deneyimi benzersiz/öznel olduğu gibi, bireylerin ve ailelerinin kronik 
bir ağrı durumuna tepkisi de benzersizdir. Bazen büyük yaşam değişikliklerine 
ihtiyaç duyulur. İnsanların başa çıkmak ve uyum sağlamak için yeni beceriler ka-
zanmaları gerekir. Aynı zamanda tedaviye ve tedavi maliyetlerine ilişkin finansal 
kararlar vermek zorunda kalırlar. Yaşamlarına devam edebilmek için yardıma ih-
tiyaçları vardır. Şekil 2’de sosyal destek boyutları açıklanmaktadır.

İnsan etkileşimlerinde, bireyler ve gruplar sosyal desteği hem alırlar ve hem de 
birbirlerine sosyal destekte bulunurlar. Sosyal destek sağlayabilecek esas bireyler 
ya da gruplar yakın çevredeki resmi olmayan kişilerden (aile ve arkadaşlar), iş 
çevresi ya da spesifik hizmet sağlayan profesyonel ya da yarı profesyonel kişi ve 



383B Ö L Ü M  2 0     Sosyal Destek

gruplara kadar geniş bir alana dağılır. Sosyal desteğin çoğu arkadaş, aile ve toplum 
tarafından sağlanır, ancak sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan sosyal destek 
çok daha önemlidir [13,14]. Ağrı yönetiminde sosyal destek örüntüsü;

·	 Özgüven
·	 Olumlu duygular
·	 Öz yeterlilik kazandırır,
·	 Yalnızlığı azaltan bir etki yaratır. 

Bu kapsamı ile sosyal desteğin bileşenleri; 
(i) Duygusal destek-Bireyin sıcak, sevecen bir ilişki, bir yoldaş, sevgi, şefkat, 

güven, ilgi, empati ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerinin 
karşılanmasıdır (sürekli yanında olmak, güven vermek, cesaretlendirmek).

ii. Fiziksel destek-Finansal ya da fiziksel konfor desteği sağlanmasıdır. Ödünç 
para verme, ihtiyacı olan kişiye bakım verme ya da ev işlerini yaparak des-
tek vermeyi ve daha genel yardım türlerini içerir (ağrıyı azaltan rahatlatıcı 
unsurları sağlamak), 

iii. Ağrıyla nasıl başa çıkabileceğine dair bilgi ve önerilerde bulunmak- bireyin 
sorunlarını çözmesine yardım edecek bilginin ve yardımın paylaşılmasıdır.

iv. Savunuculuk yapmak- (sağlık bakım ekibi ile iletişim kurmasına yardımcı 
olmak) ve 

v. Benzer grup/akran desteği- yakın çevredeki akran, arkadaş destekleridir 
ya da benzer durumu yasamış biri tarafından bilgilendirme, cesaret verme-

Şekil 2. Ağrı yönetiminde sosyal destek boyutları [9,10].
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dir. Burada işlevselliğine göre sosyal destek kategorize edildiğinde; özetle 
sosyal desteğin duygusal, bilgi, fiziksel, benzer grup desteği ve savunuculuk 
desteğinden oluştuğu söylenebilir. 

Bütün bileşenleri ile ağrıya ilişkin sosyal destek sağlamak;
·	 Ağrının izlenmesi ve yönetilebilmesi için kişiye ve ailesine/yakın çevresine 

odaklanılmasının gerektiğini hatırlatır. 
·	 Kişinin ve yakın çevresinin ağrıya ilişkin kaygılarının yönetilmesini des-

tekler.
·	 Ağrıya ilişkin düşünce şemalarının ve inanışların değişmesine katkıda bu-

lunur.
·	 İzolasyonu ve yılgınlığı önler.
·	 Sürdürülebilir bir mentorluk sistemi oluşturulabilir.
·	 Onarıcı bireysel ve grup çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. [14-16].

SONUÇ olarak; ağrı giderilinceye kadar biyopsikososyal yaklaşımın da belir-
lediği gibi yaşamı etkiler ve tıbbi olarak düzenli konsültasyon gerektirir. Sağlık 
hizmetinin tüm unsurları sadece sağlık hizmeti sunmanın ötesinde; ağrı yöneti-
mi/denetimi için sağlam bir sosyal destek kaynağıdır. Sağlık hizmeti kapsamın-
da sunulan sosyal destek, duygusal, olumlayıcı, bilgilendirici ve somut nitelikleri 
içerir. Hekim-algoloji alanı, hemşire, iş uğraşı terapisti, fizyoterapist, eczacı, di-
yetisyen, psikolog-psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanı desteği ağrıyı kişinin kendi 
başına yönetmesine/denetlemesine bütüncül bir bakış açısı ile olanak sağlayan bir 
iş birliğinin ögeleridir [17,18]. Yapılan bir çalışmada ağrı ile yaşamlarını sürdü-
renlerin %40’ından fazlasının kendileri ile ilgilenen sağlık çalışanlarını özellikle 
sosyal destek kaynağı olarak tanımlamaktadırlar. Bu noktada, sağlık hizmeti sağ-
layanlara duyulan güvenin bilişsel ve davranışsal değişime yönelik anahtar me-
sajlar içeren etkili bir sağlık iletişimi ile inşa edildiğinin de altını çizmek gerekir. 
Sağlık hizmeti sağlayanların yanı sıra etkili sağlık iletişiminin bir diğer ögesi med-
yadır. Pek çok ağrı sorununa opioidler olarak bilinen bir ilaç sınıfı yardımcı olur. 
Bu ilaçların, kötüye kullanılma potansiyeline medya yargılayan ve bağımlılıkla 
damgalayan bir şekilde fazlaca ilgi gösterir. Bu durum opioidlerden gerçekten ya-
rarlanan insanların bu ilaçlara adil bir biçimde erişmelerini engeller. Oysa sosyal 
destek bu alanı da kapsar, ilaçlara dair yasal düzenlemeler ve sosyal politikalar da 
sosyal desteğin odağındadır, merkezi tema; ağrı ile yaşayan insanları güçlendire-
rek refahlarını sağlamaktır. Böylece kişilerin ağrıya dair optimal bir denetim ge-
liştirmeleri desteklenir [19,20]. Sosyal desteğin yaşama geçirilmesi sosyal politika 
temellidir. Ağrıya yönelik sosyal politikalar; 
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·	 Ağrının insan yaşamındaki etkilerinin anlaşılmasını,
·	 Ağrıya olumsuz toplumsal yaklaşımın etkilerinin azaltılmasını, 
·	 Yaşam kalitesini etkileyen ağrı deneyiminin biyolojik, psikolojik, kültürel, 

manevi, sosyal, ekonomik, ailevi ve politik yönleri arasındaki karşılıklı iliş-
kinin aydınlatılmasını, 

·	 Adil bir sağlık hizmetine erişebilmeyi, 
·	 Ağrıya dair eğitim, savunuculuk ve sosyal destek ağı oluşturulmasını he-

defler. 

Anahtar Öğrenme Noktaları
·	 Ağrı kapsamındaki biyopsikososyal bileşenlerin ağrının şiddeti ve nedeni ile paralel 

değildir. Ağrının sosyal ve davranışsal tepkileri vardır. 
·	 Ağrı yönetiminde sosyal desteğin yeri ve etkisi dikkate alındığında; sosyal desteğin bir 

tür psikolojik bir yardım olduğu ve ağrının üstesinden gelmedeki etkisi anlaşılmakta-
dır.

·	 Ağrı yönetiminde sosyal desteğin bileşenleri ve farklı boyutları vardır. Aile, uzman des-
teği ve yakın çevre faktörü ile kişide öz güven, öz yeterlilik ve olumlu duygular gelişti-
rilebilir. 

·	 Ağrı yönetiminde sosyal hizmet perspektifi; duygusal, fiziksel, bilgi desteği ile savunu-
culuk ve akran desteğini kolaylaştırmaya dayanır. 
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GIRIŞ
Başağrısı türleri sinir sisteminin en sık görülen rahatsızlıkları arasında yer almak-
tadır. Dünya üzerinde yetişkin nüfusun neredeyse yarısının yıl boyunca en az bir 
kez başağrısı çektiği tahmin edilmektedir. Bölgesel farklılıklara rağmen, başağrısı 
bozuklukları her yaştan, ırktan, gelir düzeyinden ve coğrafi bölgeden insanı etki-
leyen dünya çapında görülen ciddi bir sorundur. Başağrısı bozuklukları fiziksel 
yönden zorlanma durumunun ortaya çıkması ve yaşam kalitesini olumsuz etki-
lenmesi nedeniyle hastalara fark edilebilir bir yük ortaya çıkarmaktadır. Başağrısı 
gerek bireyin yaşam kalitesini fiziksel, psikolojik ve ekonomik yönden etkilemesi 
gerekse toplumsal yaşama katılımı açısından çeşitli olumsuz etkiler yaratmak-
tadır. Bununla beraber tekrarlanan başağrısı atakları ve çoğu zaman bir sonraki 
başağrısı atağının gelmesinden kaynaklanan korku, aile hayatına, sosyal hayata 
ve istihdam sürecine zarar vermektedir. Kronik bir başağrısı bozukluğuyla uzun 
vadeli baş etme çabası, kişiyi başka hastalıklara da yatkın hale getirebilmektedir. 
Örneğin anksiyete ve depresyon, migreni olan kişilerde önemli ölçüde daha yay-
gın olarak görülmektedir.

387

TOPLUMSAL HAYATA KATILIM
Merve Deniz PAK GÜRE, Cemre PAK GÜL

BÖLÜM

21

KISALTMALAR
Bilişsel Davranışçı Terapiler = BDT



388 B Ö L Ü M  2 1     Toplumsal Hayata Katılım

Başağrısı bozuklukları genellikle insanların en üretken olduğu, kariyerlerini 
ilerlettiği ve aile kurduğu zamanlarda yaygın ve ciddi biçimde görülmektedir. Bu 
süreçler bireylerin toplumsal yaşama katılımını da ciddi biçimde etkilemektedir. 
Toplumsal yaşama katılım açısından sosyal aktivitelere aktif olarak katılamama, 
aile yaşam dinamiklerinin etkilenmesi, psikolojik sorunlar (artan depresyon, kay-
gı ve korku düzeyleri gibi), istihdam süreçlerinde rollerin yeterli biçimde yerine 
getirilememesi (işe devamsızlık, işyerinde azalan etkinlikler, üretkenliğin azalma-
sı gibi), ekonomik yük gibi alanlar açısından başağrısı bireylerin fonksiyonelliğini 
olumsuz etkileyebilme potansiyelini beraberinde getirmektedir. Kitabın bu bö-
lümünde başağrısının toplumsal yaşama katılımdaki etkileri başağrısının sosyal 
yönü bağlamında ele alınacaktır. Bununla beraber migren ile yaşamına devam 
eden ve toplumsal yaşama katılımda sorunlar yaşayan bir vaka örneği gerçekleşti-
rilen müdahaleler ile birlikte ortaya konulacaktır. 

Başağrısının sosyal yönü
Başağrısının öngörülemez doğası, birçok kişinin sosyal hayata aktif olarak katıl-
masını çok zorlaştırmaktadır. Kronik hale gelen başağrısı yalnızca ağrı deneyi-
mini değil, çok daha fazlasını etkilemektedir. Bu süreç çoğu kişi için psikososyal 
iyilik halini, sosyal hayata aktif katılımı, aile hayatını, kariyeri ve ekonomik yaşa-
ma katılımı olumsuz etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında; ba-
şağrısının toplumsal katılıma olan etkileri sosyal aktivitelere katılıma etkisi, bire-
yin ruh sağlığına etkisi, aile yaşamına etkisi ve ekonomik yaşama etkisi başlıkları 
altında sıralanabilir (Şekil 1):

Başağrısı ve sosyal yaşama ilişkin çalışmalara bakıldığında, Miles tarafından 
yapılan araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %66’sı başağrısı nedeniyle 
çevresindeki kişileri hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğunu, %54’ü başağrı-
sının sahip olduğu ilişkilere olumsuz etkilerde bulunduğunu, %34’ü başağrı-
sı nedeniyle hayatlarını kontrol edemediklerini, %35’i başağrısının işyerindeki 
meslektaşları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve %27’si sosyal programlarını 
planlarken başağrısını düşündüklerini belirtmiştir (1). Leiper ve arkadaşlarının 
çalışmasında ise sosyal yaşam üzerindeki başağrısının etkileri vurgulanmaktadır. 
Bu etkiler sosyal işlevselliğin kısıtlanması, sosyal aktivitelere katılamama, sosyal 
izolasyon, başağrısının ne zaman başlayacağına dair belirtilerin olmaması ve atak-
ların öngörülemez olması nedeniyle gerginlik yaşama, çökkün duygudurumun 
hakim olması ve başağrısı bulunmasına karşılık istirahat etmek yerine işlevselliği 
sürdürmeye çalışma olarak sıralanabilir (2). 
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Şekil 1. Başağrısının toplumsal katılıma etkileri

Sosyal Yaşama 
Etkisi

Ruh Sağlığına 
Etkisi

Aile Yaşamına 
Etkisi

Ekonomik 
Yaşama Etkisi

· Sosyal izolasyon ve içe çekilme
· Sosyal planların başağrısının durumuna ve tetikleyici faktörlere göre 

yapılması
· Kişiler arası ilişki sorunları
· Damgalanma (İçsel ve Dışsal)
· Başağrısının görünmez olması ve çevrenin inanmaması ve 

anlaşılmadığını hissetmek

· Çökkün duygu durum ve depresyon 
· Stres
· Kaygı
· Umutsuzluk ve çaresizlik
· Öfke ve hayal kırıklığı

· Aile üyeleri ile yapılan aktivitelerin kısıtlanması
· Aile üyeleri arasında sorunların yaşanmas

· İşe devamsızlık 
· İşteki başarının etkilenmesi ve verimli çalışamama
· Tedavi maliyetleri

Başağrısının sosyal yaşama etkisi
Başağrısı, iş, okul, aile eğlence ve sosyal aktiviteler dahil olmak üzere bireylerin 
hayatının her yönünü etkileyebilir. Buradan hareketle başağrısının bireyin sosyal 
yaşamına etkisi sosyal izolasyon ve damgalanma başlıkları çerçevesinde detaylı 
olarak ele alınabilir.

Sosyal İzolasyon: Başağrısı kimi zaman günlerce sürmektedir. Bu nedenle ba-
şağrısı bireylerin yaşamında sosyal aktivitelere katılımını önemli ölçüde etkileme 
riski taşımakta ve hayatın her yönünü etkileyebilmektedir. Bu süreç ışığa, sese, 
gürültüye ve diğer uyaranlara duyarlılığı beraberinde getirmektedir. Bu uyaranlar 
bireyler için sosyal aktivitelerden tamamen vazgeçmek anlamına gelebilmekte-
dir. Bu süreçte bireyler sosyal aktivitelere katılım konusunda kendilerini izole et-
mek durumunda kalabilmektedir. Başağrısı ile ilişkili semptomlar kişilerin sosyal 
yaşamda aktif olmasını kimi zaman imkansız hale getirebilmektedir. Gürültülü 
ortamlar, ışıklı uyaranlar, yoğun koku ve geç vakitlere kadar dışarıda kalmak, ge-
nellikle dumanlı ve çok gürültülü ortamlar olması sebebiyle barlara, konserlere, 
sinemaya veya partilere gitmek gibi deneyimler sağlıklı bir bireyi etkilemeyecek 
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olsa da başağrısı şikayetleri olan kişiler için bu ortamlar daha fazla olumsuz koşula 
neden olabilmektedir. Bu süreçte kişiler her ne kadar sosyal yaşamda aktif olmak 
isteseler de başağrısının tetikleyicileri nedeniyle çeşitli etkinliklere katılmamayı 
tercih etmek zorunda kalabilmektedir. Kanada’da yapılan bir araştırmada migren 
hastalarının sosyal izolasyonu tercih etmesinin kişilerarası ilişkilerde sorunlara 
neden olduğu ve bu kişilerin büyük çoğunluğunun sosyal planlarını başağrısı şi-
kayetlerini gözeterek yaptığı belirtilmektedir (3).

Başka bir çalışmada ise katılımcıların migren semptomlarının şiddeti nedeniyle 
planlarını aniden iptal etmek zorunda kaldıkları ve sosyal yaşamlarının olumsuz 
etkilendiği ortaya konulmaktadır (1). Tüm bunlara karşılık bireylerin kendilerini 
başağrısının uyarıcısı olan etkenlerden korumak için sosyal izolasyon altında tut-
maları kimi zaman kişilerin aktivitelere katılımda isteksiz ve antisosyal oldukları 
gibi sebeplerle suçlanmalarına yol açabilmektedir. Başağrısı şikayetleri olan kişiler 
için ise bu durum çevrelerindeki bireyler tarafından yeterince anlaşılmadıkları ve 
‘acının üstesinden gelmenin basit olmadığı’ biçiminde karşılanabilmektedir.

Damgalanma: Damga (Stigma), bir kişinin sosyal normlardan saptığını gös-
termek için algılanan bir özelliğe sahip olması veya grup üyeliği nedeniyle cid-
di şekilde onaylanmaması veya reddedilmesidir. Toplumun başağrısı gibi kronik 
hastalığı olan hastalara karşı geliştirdiği önyargılar, stereotipler ve ayrımcılık sü-
reçleri yaşanabilmektedir. Bu, damgalanma olarak bilinmektedir. Damgalanma 
sağlık durumu ve kişisel ilişkilerin yanı sıra istihdam ve sosyal statünün bozulma-
sına yol açabilmektedir. Başağrısı şikayetleri için kişiler için iki tür damgalanma 
bulunmaktadır: içsel ve dışsal damgalanma. İlk olarak içsel damgalanmaya bakıl-
dığında, kişinin hastalığının olumsuz etkilerini içselleştirdiği görülmektedir (4). 
İçselleştirilmiş damgalama veya kendini damgalama, toplum tarafından damga-
lanmış bireylere veya hastalıklara eklenen olumsuz özelliklerin içselleştirilmesin-
den kaynaklanan bilişsel, duygusal ve davranışsal etkidir (5). Buna göre başağrısı 
şikayetleri olan kişilerin genellikle yaşadıkları semptomlardan dolayı genellikle 
aile üyelerinden, arkadaşlarından ve meslektaşlarından olumsuz bir tepki alacağı-
na yönelik algıları bulunmaktadır. Martínez-Fernández ve arkadaşlarının (2020) 
çalışmasında kronik başağrısı şikayetleri bulunan katılımcıların stres, duygudu-
rum değişiklikleri ve düşük benlik saygısı ile ilişkili olarak içsel damgalamada 
bulundukları rapor edilmiştir (6). Damgalanma süreçleri ile ilişkili olarak dışsal 
damgalanmadan söz edilebilir. Buna göre bireylerin klişeleşme, değersizleştirme 
ve ayrımcılık ile birleşen sosyal ve kültürel olarak gömülü bir süreç olan dam-
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galanma deneyimi yaşadıkları rapor edilmektedir (7). Buna göre başağrısının 
semptomlarının görünmez olması sebebi ile kimi zaman kronik ağrıyla ilgili bu 
sorunları bildiren kişilere genellikle inanılmamakta ve bu deneyimin abartıldığı 
düşünülmektedir. Tüm bunlara karşılık başağrısı şikayetleri kişinin hayatını, iliş-
kilerini ve refah duygusunu bozma kapasitesine sahiptir.

Başağrısının ruh sağlığına etkisi
Başağrısı sadece fiziksel bir durum değildir. Kronik ağrı ile yaşamak veya bir ba-
şağrısının her an ortaya çıkabileceği endişesi de duygusal olarak bireye zarar ve-
rebilir. Geçmişte başağrısının psikolojik faktörlerden kaynaklandığına inanılsa da 
günümüzde başağrısının meydana gelmesinde psikolojik faktörlerin katkıda bulun-
duğu veya reaktif bir rol oynayabildiği bilinmektedir. Buradan hareketle bireylerin 
topluma katılımında ruh sağlığının doğrudan ve önemli etkileri bulunmaktadır 
(8). Başağrısı şikayetlerine çok çeşitli psikiyatrik bozukluklar -özellikle anksiyete 
ve depresyon- eşlik edebilir (9). Genellikle kronikleşen başağrısı şikayetleri artan 
depresyon riskiyle ilişkilendirilmiştir. Amerikan Nöroloji Akademisi’nden Dr. 
Wootton ve arkadaşlarının (2021) araştırmasında, migren öyküsü olan kadınların 
depresyona girme olasılığının daha fazla olduğu ortaya konulmuştur (10). Dahası, 
başağrısı şikayetleri olan kişilerin ortalama nüfusa göre depresyon veya anksiyete 
yaşama olasılığının 2 ila 5 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir (11). Bununla 
beraber çoğu zaman depresyonla birlikte umutsuzluk, öfke, hayal kırıklığı ve çare-
sizlik duygularının gelmesi şaşırtıcı değildir. Bireylerin duygusal ve fiziksel olarak 
nasıl hissettiği arasında bir döngü olabilir: semptomlar kişiyi stresli hissettirebilir. 
Bu stres, mevcut semptomları daha da kötüleştirebilir veya bir sonraki başağrısı için 
tetikleyici olabilir. Bu nedenle başağrısından kaynaklanan veya başağrısını arttırıcı 
etkide bulunan ruh sağlığı bozukluklarının olması durumunda bu konuları ele al-
mak ve profesyonel destek almak önemlidir. Bu süreçte ağrı yönetimi konusunda 
uzmanlaşmış bir merkezde bir ruh sağlığı çalışanına (psikiyatrist, psikolog ve sosyal 
hizmet uzmanı gibi) başvurmak yardımcı olabilir.

Başağrısının aile sistemine etkisi
Başağrısı deneyimi aileler üzerinde de önemli etkilere sebep olabilir. Dueland ve 
arkadaşları tarafından 2004 yılında yapılan bir araştırmada migren hastalarının 
%61’inin migren ataklarının ailelerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koy-
muştur (12). Araştırmaya katılan migren hastalarının %62’si çocuklarıyla, %69’u 
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eşleriyle beraber yapacakları aktiviteleri ertelediklerini ifade etmiştir. Ayrıca, 
katılımcıların %5’i boşanmalarından veya eşlerinden ayrılmalarından migren de-
neyimini sorumlu tutmuştur. Bu açıdan bakıldığında başağrısı ataklarının uzun 
sürmesi aile ile geçirilecek zamanın kısıtlanmasına, aktivitelerin kısmen veya ta-
mamen kaçırılmasına sebep olmaktadır. Baş ağrıları kimi zaman ailede rollerin 
yerine getirilememesine de yol açabilmektedir (13).

Genellikle kadınların bakım verme rollerinin erkeklerden fazla olduğu göz 
önüne alındığında ve kadınlarda başağrısı şikayetlerinin daha yaygın görüldüğü 
düşünüldüğünde bakım verme rollerinin aksadığı ve normal aile işleyişi üzerinde 
olumsuz etkiler yarattığı söylenebilir. Başağrısı aynı zamanda eş ilişkilerinde de 
bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin, Basolo-Kunzer ve arkadaşları araştırmaların-
da başağrısı olan 117 hasta ve eşi ile çalışmışlardır. Çalışma sonucunda başağrı-
sı şikayetleri olan çiftlerin fikir birliği, bağlılık, sevgi ve cinsel ilişkiler yönünden 
sorunları olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada başağrısı çeken bireylerin 
eşlerine ve çocuklarına karşı sıklıkla tecrit ve suçluluk duygusu yaşadıkları, aile 
üyelerinin yardım etme girişimlerinde kafa karışıklığı, öfke ve hayal kırıklığı yaşa-
yabildikleri, ağrı deneyiminin aile üyeleri tarafından yeterince anlaşılmadığı (ağrı-
nın gerçek olup olmadığı, abartıldığı veya kişinin acıyı ailedeki diğer üyeleri kont-
rol etmek için bir araç olarak mı kullandığı gibi sorunlar) belirtilmektedir (14). 

Başağrısının bireyin ekonomik yaşamına etkisi
Başağrısı fiziksel ve psikososyal yönleri olduğu kadar ekonomik yönlerden de 
toplumsal hayata katılımı etkilemektedir. Başağrısı bozuklukları ortaya çıkar-
dıkları yeti yitimleri, işlev kayıpları ve toplumsal maliyetleri göz önüne alındı-
ğında bir halk sağlığı sorunudur. Başağrısı bozuklukları en çok üretken yıllarda 
(onlu yaşların sonlarından 50’li yaşlara kadar) sorun yarattığı için özellikle ka-
yıp çalışma saatleri ve azalan üretkenlik nedeniyle ekonomik güçlüklere sebep 
olmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık‘ta, sadece migren yüzünden her yıl yaklaşık 
25 milyon iş veya okul günü kaybedilmektedir. Bununla beraber başağrısı sebebi 
ile sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular da oldukça fazladır. Dünya Sağlık Ör-
gütü’ne (2016) göre tüm nörolojik konsültasyonların üçte biri başağrısı içindir. 
Buna karşılık başağrısından şikayetçi olanların çoğu etkili bir bakım alamamak-
tadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ‘ta migren teşhisi 
alan hastaların sadece yarısı son 12 ayda başağrısına bağlı nedenlerden dolayı bir 
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doktora görünmüş ve sadece üçte ikisine doğru şekilde tanı konulmuştur. Çoğu 
hasta ise sadece reçetesiz satılan ilaçlara bağımlı olma durumundadır. Bu bilgiler 
doğrultusunda başağrısının kişileri ve ailelerini maddi olarak olumsuz etkileme 
riski taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, migren hastası olan bir 
üyenin bulunduğu ailenin, migreni olmayan bir aileden %70 daha fazla sağlık 
masrafları bulunmaktadır. Aynı zamanda migreni olan kişinin ailesinin eczaneye 
yaptığı harcamaların maliyetleri diğer ailelere kıyasla iki kat daha yüksektir (1). 
Kişinin ekonomik süreçlerde yaşadığı bu durum toplumsal yaşama katılım açısın-
dan olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Başağrısı ile yaşam ve toplumsal katılımı dengelemek 
Toplumsal yaşama katılımı önemli ölçüde etkileyen başağrısı ile baş edebilme 
noktasında bazı müdahaleler olumlu sonuçlar verebilmektedir (Şekil 2). Bunlar 
arasında doğrudan toplumsal yaşama katılımda etkili olabilecek müdahaleler ol-
duğu gibi (psikolojik esnekliğin geliştirilmesi, sosyal çevrenin başağrısı hakkında 
bilgilendirilmesi ve sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi ve ruh sağlığı pro-

Şekil 2. Başağrısı ve toplumsal yaşama aktif katılım için müdahale stratejileri

Doğrudan müdahaleler
· Ruh sağlığı profesyonellerinden 

destek alınması
· Sosyal destek sistemlerinin 

güçlendirilmesi
· Grup çalışmaları

· Gevşeme egzersizleri
· Kabul ve kararlılık terapisi
· Bilişsel davranışçı terapiler

Dolaylı müdahaleler
· Başağrısı günlüğünün tutulması

· Sağlıklı beslenme, uyku ve 
egzersiz planı oluşturulması
· Başağrısı semptomlarının 

önceden fark edilmesi

Toplumsal 
yaşama 

aktif 
katılım
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fesyonellerinden yardım alınması gibi); dolaylı olarak da toplumsal yaşama katılı-
mı etkileyecek (başağrısı günlüğünün tutulması, başağrısını tetikleyen etkenlerin 
göz önüne alınarak aşırıya kaçılmaması, çeşitli egzersizlerin yapılması, sağlıklı 
beslenme programlarının oluşturulması gibi) müdahaleler bulunabilir (16).

·	 Ruh sağlığı profesyonellerinden destek alınması: Başağrısı ile baş edebilme 
açısından profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinden faydalanarak toplumsal ya-
şama katılım teşvik edilebilir. Gün geçtikçe başağrısının psikolojik bileşenleri-
ne odaklı bireysel ve grup düzeyinde müdahaleler ruh sağlığı profesyonelleri 
tarafından uygulanmaktadır. Bu terapiler gerek psikolojik sorunların azaltıl-
masını gerekse kendini düzenleme, bilişsel ve davranışsal değişim gibi strate-
jiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ilk olarak bilişsel davranışçı 
terapiler (BDT) örnek gösterilebilir. BDT temelli uygulamalarda uyuma dö-
nük davranışsal değişiklikler, baş etme becerileri eğitimi, problem çözme eği-
timi ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi bileşenler kullanılabilmektedir. Bir 
diğer bireysel müdahale ise gevşeme egzersizleridir. Gevşeme egzersizlerinde 
kişinin zihin ve beden arasındaki etkileşime dair farkındalığının arttırılması 
hedeflenmektedir. Son bireysel müdahale örneği olarak ise kabul ve kararlılık 
terapisi verilebilir. Bu terapide ağrı yaşantısından kaçınmak yada ağrıyı kont-
rol etmeye çalışmak yerine ağrıyı kabul etmek hedeflenmektedir (17, 18).

·	 Grup Çalışmaları: Ruh sağlığı profesyonelleri grup düzeyinde de müdahaleler 
gerçekleştirebilmektedir. Bu süreçte başağrısı ile mücadele eden kişilerin sosyal 
yaşamlarında yapmaları gerekebilecek değişikliklere daha iyi uyum sağlamasına 
yardımcı olmak için destek grupları kurulabilmektedir. Bu gruplar benzer de-
neyimler yaşayan kişilerin sorun ve çözüm önerilerini paylaşmaları, birbirlerini 
desteklemeleri ve beraber güçlenmeleri için bir fırsat sunabilmektedir (19).

·	 Sosyal destek sistemlerinin güçlendirilmesi: Başağrısı atakları ile yaşamak 
sosyal yaşamı ve sosyal çevre ile olan ilişkileri etkileyebilir. Başağrısı şikayeti 
olmayan sosyal çevredeki kişiler mevcut durum hakkında (semptomların neler 
olduğu, kişinin yaşamını nasıl etkilediği gibi) bilgilendirilmelidir. Kişinin nasıl 
hissettiğini ve deneyimlerini arkadaşlarına ve sevdiklerine anlatması, durumu 
daha iyi anlamalarına ve daha iyi empati kurmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca 
sosyal çevredeki bireylerin ihtiyaç duyulan durumlarda destek sunmalarına 
da olanak tanır. Aynı zamanda kişinin bazı sosyal aktivitelere veya etkinliklere 
neden katılamadığı konusunda da onları bilgilendirmeye yardımcı olur (20).
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·	 Başağrısının erken dönemdeki belirtilerinin fark edilmesi: Başağrısının ne 
zaman başlayacağına ilişkin belirtilerin farkına varılması semptomlar kötüleş-
meden tedaviye erken başlama şansını arttırmaktadır. Bu belirtiler mide bu-
lantısı veya kusma, gürültüye ve ışığa duyarlılık, görme değişiklikleri ve çok 
daha fazlası olarak ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hava durumundaki, beslen-
me düzenindeki ve uyku kalitesindeki değişimler, stres, hormonal dalgalan-
malar, alkol, kafein, belirli yiyecekler de başağrısını tetikleyebilmektedir. Kişi-
lerin bu belirtileri önceden fark etmeleri toplumsal yaşama katılım açısından 
önlemler almalarını sağlayabilir (2).

·	 Başağrısı günlüğünün tutulması: Toplumsal yaşama katılım açısından dolaylı 
bir etkiye sahip olabilecek müdahalelerden biri başağrısı günlüğü tutulmasıdır. 
Başağrısı şikayetleri olan kişiler için bir günlük tutulması tavsiye edilmektedir. 
Bu günlük, sağlık profesyonellerinin kesin bir teşhis koymasına ve başağrısı 
ile ilgili tetikleyicilerin anlaşılmasına yardımcı olabilecektir. Günlüğü tutmak 
aynı zamanda kullanılan tedavilerin (ilaç veya diğer alternatif tedaviler) et-
kili olup olmadığını değerlendirebilmek için de fayda sağlayacaktır. Başağrısı 
günlüğüne başağrısının başlangıç zamanı, başağrısından önce ve sonra hangi 
semptomların yaşandığı, başağrısı başladığında kişinin hangi ortamda bulun-
duğu ve başağrısını tetikleyen etmenlerin ne olduğu, ağrı başladığında kişinin 
ne hissettiği ve ne tür bir ağrı olduğu, başağrısının ne sıklıkta meydana geldiği 
ve ne kadar sürdüğü, kişinin hangi ilaçları aldığı ve bunların etkili olup olma-
dığı, kişinin o günkü beslenme biçiminin nasıl olduğu, uyku saatleri ve hava 
durumu gibi önemli noktalar yazılabilir (21).

·	 Düzenli egzersiz yapılması: Bir egzersiz rutini sürdürmek bağ ağrısı ile baş 
etmeye yardımcı olabilir. Obezite başağrısı ataklarını kötüleştirebilir ve daha 
sık hale getirebilir. Buna karşılık egzersiz yapmak kilo vermeye ve/veya sağlıklı 
kiloyu korumaya yardımcı olabilir. Bununla beraber egzersiz yaparken salgıla-
nan hormonlar başağrısına karşı koruyucu etkiler sağlayabilir (22).

·	 Sağlıklı beslenme programlarının oluşturulması: Başağrısının meydana 
gelmesinde ve dolayısıyla toplumsal yaşama katılımın engellenmesinde diyet 
önemli bir rol oynamaktadır. Bazı yiyecekler başağrısı ataklarını tetikleyebil-
mektedir. Bu nedenle hangi yiyeceklerin bu atakları arttırdığını bilmek ve bu 
şekilde onlardan kaçınabilmek olanaklıdır. Diyet açısından önemli olan bir 
diğer konu ise öğün atlamamaktır. Açlığın başağrısı ataklarını tetiklediği ve 
onları kötüleştirdiği bilinmektedir. Bu doğrultuda başağrısı ile mücadelede 
sağlıklı beslenme programlarının oluşturulması tavsiye edilmektedir (22).
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Olgu sunumu
Psikoterapi sürecinin başlangıcında bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere sü-
reci bir olgu sunumu haline getirmek için danışandan gerekli izinler alınmıştır. 
Danışan gizliliğinin korunması için kişisel bilgiler değiştirilerek vaka örneği ele 
alınmıştır. 

Ayşe Hanım, psikolojik danışmanlık merkezimize başağrısı şikayetlerinin psi-
kososyal yaşamını etkilediği gerekçesi ile başvurmuştur. Ayşe Hanım 35 yaşında 
ev hanımıdır. Evlidir ve iki çocuğu vardır. Bir büyükşehirde on yılı aşkın süredir 
yaşamaktadır. Yirmili yaşlarından beri başağrısı şikayetlerinin olduğundan söz 
etmektedir. Başağrısı şikayetleri nedeniyle yirmi iki yaşında bir nöroloji hekimine 
başvuru yaptığını, en az üç ay süreyle ayda 15 günden fazla ağrısının olduğunu, 
dört saatten uzun süren ağrılar çektiğini, ağrılar sırasında genellikle başının her 
iki tarafının etkilendiğini, zonklama hissi olduğunu, tek taraflı görme ve his ka-
yıpları yaşayabildiğini, çoğunlukla ağrının ağır biçimde seyrettiğini ve buna bu-
lantı ve kusmanın eşlik ettiğini, ışığa ve sese aşırı duyarlı olduğunu ve günlük 
yaşamındaki rutin aktivitelerinin olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Başağrısı 
sırasında kimi zaman ise dokunma hislerinde güçsüzlük, konuşma bozukluğu, 
görme bozuklukları, uyuşma veya karıncalanma gibi sorunlar da yaşamaktadır. 
Yapılan tetkikler ve muayeneler sonucunda kendisine ‘auralı migren’ teşhisi ko-
nulmuş ve tedavi süreci başlatılmıştır. 

Uzun yıllar tedavi gören hasta, migren ataklarını tetikleyebilecek uyaranlardan 
(ışık, ses, hava değişikliği, beslenme düzeni ve uyku kalitesi, stres gibi) kaçındığını 
ifade etmiştir. Fakat her ne kadar bu uyaranlara karşı dikkat etmeye çalışsa da 
menstrüel dönem, uyku ve beslenme düzenindeki değişimler migren ataklarının 
ortaya çıkmasına kolaylıkla zemin hazırlamaktadır.

Psikolojik danışmanlık merkezimize başvuru sebebi de yaşadığı bu sorunlar-
dan kaynaklanmaktadır. Ayşe Hanım başağrısı ataklarının gelmesinden dolayı 
yoğun stres ve kaygı yaşamaktadır. Bu nedenle başağrısını tetikleyebilecek ses, 
gürültü, ışık gibi uyaranlar ile karşı karşıya kalmamak için sosyal yaşamında kısıt-
lamalara gitmektedir. Ailesi ve arkadaşları ile gerçekleştirdikleri aktivitelere (ör-
neğin alışveriş merkezi, sinema, konser gibi yoğun uyaran içeren mekanlar) ka-
tılmamaktadır. Bu durum sosyalleşmesini ciddi biçimde olumsuz etkilemektedir. 
Aynı zamanda Ayşe Hanım’ın migren atakları geldiğinde saatlerce (ve kimi zaman 
günlerce) karanlık bir ortam olarak düzenlenen yatak odasından çıkmadığı, hiç-
bir aile üyesi ile konuşmak istemediği ve evdeki görevlerini yerine getirmediği be-
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lirtilmektedir. Ayşe Hanım migren atakları yaşadığını aile üyeleri ile paylaştığında 
çok sık migren atağı yaşadığına ve bu duruma aile üyelerinin inanmadıklarına 
dair tepkiler de almaktadır. 

Ayşe Hanım öngörülemez migren ataklarının ortaya çıkmasına ilişkin duy-
duğu kaygı sebebiyle ne yapacağını bilememektedir. Aynı zamanda ataklar geldi-
ğinde bu durumla mücadele etmek için desteklenme gereksinimi içerisinde bu-
lunmaktadır. Ayşe Hanım’ın yaşadığı gerek psikolojik gerekse sosyal sorunlardan 
yola çıkılarak kendisi ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Olgu formülasyonu

Terapi hedefleri
Bilişsel davranışçı yaklaşım ekseninde süren terapi sürecinde aşağıda yer alan he-
defler danışan ile beraber belirlenmiştir:
• Danışan ve terapist arasında terapötik bağın kurulması,
• Danışanın şikayetlerinin düşünce, duygu, davranış ve fizyolojik belirtiler kav-

ramları kullanılarak analiz edilmesi,
• Danışanın duygularını fark etmedeki ve ifade etmedeki güçlüğünün aşılması,
• Otomatik düşüncelerin ortaya çıkarılması, sorgulanması ve yeniden yapılan-

dırılması,
• Danışanın güçlü yönlerinin ön plana çıkarılması,
• Danışanın ailesi ile olan çatışmalı ilişkilerinin çözümlenmesi,
• Danışanın sağlıklı psikososyal işlevselliğinin yeniden kazandırılması.

Otomatik düşünceler
Terapi sürecinde danışanın özellikle auralı migren şikâyetiyle ilgili otomatik dü-
şünceleri ve ara inançları formüle edilmiştir. Bu süreçte danışanın “Alışveriş mer-
kezine gittiğimde her yerin ışıklarla kaplı olması ve her mağazadan gelen müzik 
sesleri ve anonslar kısa bir süre içerisinde beynimin içerisinde şimşekler çakmasına 
neden oluyor. Bu nedenle alışveriş merkezine girmem mümkün değil”, “Migrenim 
yüzünden hevesim hep kursağımda kaldı. Düğünümün olmasını hayatım boyunca 
hayal ettim ancak spot ışıklarının bütün akşam üzerimizde olması ve orkestranın 
yanında dans etme düşüncesi bile başımın ağrımasına neden oldu. Bu yüzden sade 
bir törenle evlendik, eşim bu durumu hiç sıkıntı etmediğini söyledi ama pişman ol-
duğunu biliyorum” ve “En son konsere gittiğimde yanıp sönen ışıklar ve yüksek ses-
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ten dolayı konser başlamadan önce konser alanını terk etmek zorunda kaldığım için 
uzun süre çocuklarım benimle hasta olduğum için konuşmamıştı. Onlar için oraya 
kadar gidebilmiştim ama her şey benim yüzümden boşa gitti.”gibi ifadeler kullandı-
ğı belirlenmiştir. Bu ifadelerden yola çıkarak Ayşe Hanım’ın kendisini etiketlediği, 
karşısındaki kişinin zihnini okumaya yönelik girişimlerde bulunduğu ve sosyal 
yaşamda aktif olabilmek için kendisini buna zorunlu hissettiği ancak bunu başa-
ramadığı anlaşılmıştır.

Ara inançlar
Ayşe Hanım’ın ara inançlarının sosyalleşme üzerine olduğu görülmüştür. Ayşe 
Hanım’ın ara inançları “Ailem ile dışarıda zaman geçirirsem bana arkalarını dön-
mezler”, “Eğer ev dışında sosyalleşebilirsem arkadaşlarım arasında kabul görebili-
rim”, “Başımın ağrımasını engellemeliyim” ve “Ailemin benden beklentilerini karşı-
lamalıyım” şeklinde sıralanabilir. 

Sürdürücü etkenler
Ayşe Hanım, otomatik düşüncelerinin yanında hem bireysel hem de çevresel ola-
rak yaşadığı sorunları aile üyeleri ile paylaştığında aldığı “Bahaneler üretiyorsun. 
Sen hep böylesin. Senin zaten başın ağrıyordur” gibi tepkiler nedeniyle dışarı çık-
maktan kaçınma, migren atağı geldiğinde odasından dışarı çıkmama, konuşmayı 
reddetme gibi davranışlarda bulunmasının şikayetlerinin sürmesine hizmet ettiği 
düşünülmüştür. Bunun yanında danışanın duygusal olarak baş etmekte zorlan-
ması da sürdürücü bir etken olarak ele alınmaktadır.

Şemalar
Ayşe Hanım’ın şikayetlerinden hareketle “Terk edilme”, “İncinebilirlik” ve “Sos-
yal İzolasyon” şemalarının oluşumunda aile üyeleri ile çatışmalı ilişki, hastalıklara 
karşı hassasiyet ve ev dışında bir ortamda kendini rahat hissedememenin etkili 
olduğu düşünülmüştür.

Danışanın güçlü yanları
Ayşe Hanım’ın terapi motivasyonu, hem seans içerisinde aktif katılımı hem de 
seans dışında verilen görevleri yerine getirmesi güçlü bir yön olarak değerlendi-
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rilmiştir. Nörolojik muayenelerini ve ilaçlarını düzenli kullanması Ayşe Hanım’ın 
terapi sözleşmesine bağlı kaldığını göstermiştir. 

Terapi süreci
Ayşe Hanım ile Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde 10 seanslık terapi süreci 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler haftada bir gün ve 50 dakikalık periyotlar şeklin-
de planlanmıştır. 
1. Seans: Anamnezin alınması amaçlanmıştır. Bu seansta Ayşe Hanım’ın demog-

rafik özellikleri, Ayşe Hanım’ın ailesi ve sosyal ilişkileri, Ayşe Hanım’ı terapiye 
getiren neden, başağrısının öyküsü ele alınmıştır. Terapinin kuralları belirle-
nerek terapötik ittifakın kurulması için adımlar atılmaya başlanmıştır. 

2. Seans: İlk seansın özeti yapılıp, değerlendirmeye devam edilmiştir. İlk seans-
tan hareketle DSM-V kapsamında psikosomatik belirti bozukluğu tanısı olabi-
leceği düşünülmüştür. Bu nedenle SCL-90-R Belirti Tarama Testi uygulanmış-
tır. Bu test kapsamında Ayşe Hanım’ın somatizasyon, depresyon, kişilerarası 
ilişkiler ve anksiyete alt boyutlarında güçlükler yaşadığı görülmüştür. 

3. Seans: Ayşe Hanım bir önceki seans konuşulanlar üzerine düşündüğünü ve bu 
durumun başağrısını arttırdığından bahsetmiştir. Ayşe Hanım’ın şikâyetleri-
nin üzerinde davranışsal olarak çalışabilmek iş birliği içerisinde ağrı günlüğü 
tasarlanmıştır. Bu durum hem seansta ele alınan konuların somut çıktılarını 
göstermiş hem de Ayşe Hanım’ın hafta boyunca terapi motivasyonunun sür-
mesine katkı sağlamıştır.

4. Seans: Ağrı günlüğü üzerinden otomatik düşünceler ve davranışlar ele alın-
mıştır. Ayşe Hanım’ın gün aşırı başağrısı yaşadığı ve ağrının haftada 2 kez 
ağır bir atağa dönüştüğü görülmüştür. Bu aşamada ağrı günlüğüne duygular 
eklenmiştir. Ağrılar üzerine konuşmanın da tetikleyici olduğu görüldüğünde 
gevşeme egzersizi uygulanmış ve ağrının hafiflediği görülmüştür. Gevşeme eg-
zersizinin ses kaydı alınarak Ayşe Hanım’ın bir hafta boyunca ağrıyı hissettiği 
ilk an bu egzersizi yapması istenmiştir.

5. Seans: Ayşe Hanım hafif olarak nitelendirdiği ağrılara gevşeme egzersizinin 
görece fayda sağladığını ancak migren atağında ağrısını arttırdığını ağrı gün-
lüğüne yazmıştır. Migren atağı sırasında el yazısındaki değişim dikkat çekmiş-
tir. Bu durum görüş alanını ve hissizliği getirse de günlüğü doldurmaya devam 
etmesi takdir edilmiştir. Günlüğe eklenen duygular boyutu kapsamında Ayşe 
Hanım’ın kaygı, korku ve yalnızlık hissettiği görülmüş ve ele alınmıştır.
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6. Seans: Geçen haftalara kıyasla daha az başağrısı deneyimleyen Ayşe Hanım’a 
öncelikle ‘güvenli yer egzersizi’ ile ‘gevşeme egzersizi’ uygulanmıştır. Ardından 
hafif bir başağrısı yaşadığı bir anısını imgelemesi istenmiştir. Bu anısı kapsa-
mında ortaya çıkan otomatik düşünceler, duygular ve davranışlar ele alınmış-
tır. Tekrar güvenli yer egzersizi ve gevşeme egzersizi ile seans sonlandırılmıştır.

7. Seans: Hafif baş ağrılarını ilaç kullanımı ve gevşeme egzersizleri ile haftada 
bire, migren ataklarını ise 15 günde bire kadar düşüren Ayşe Hanım’a bu se-
ansta önce güvenli yer egzersizi ile gevşeme egzersizi uygulanmıştır. Ardın-
dan en şiddetli auralı migren atağını imgelemesi ve o durumu tasvir etmesi 
istenmiştir. İmgeleme sırasında ortaya çıkan otomatik düşünceler, ara inançlar, 
bilişsel çarpıtmalar, duygular ve davranışlar ele alınmıştır. Bilişsel çarpıtmalar 
yeniden çerçevelendirilmiştir. Tekrar güvenli yer egzersizi ile seans sonlandı-
rılmıştır.

8. Seans: Yapılan imgelemeler ve ağrı günlükleri ele alınmıştır. Gevşeme egzer-
sizleri ve ilaçların düzenli kullanımı ile başağrısı ve migren atakları anlamlı 
derecede azaldığı görülmüştür. Yapılan müdahaleler ile bilişsel çarpıtmaların 
yerini sağlıklı işlevselliğin aldığı görülmüştür. Bu süreçte Ayşe Hanım’ın aile 
ilişkilerinde iyileşme olduğu görülmüştür. Bir sonraki seansta ailenin katılı-
mı ile gerçekleşecek psikoeğitim planlanmıştır. Aileden seansa gelmeden önce 
Aile Değerlendirme Ölçeği’nin doldurulması istenmiştir.

9. Seans: Aile üyeleri seansa gelmeden önce Aile Değerlendirme Ölçeği’ni uygu-
lamışlardır. Buna göre iletişim ve duygu ifadesi alt boyutlarında ailenin işlev-
selliğinde bozulma olduğu görülmüştür. Aile üyeleri seansa geldiğinde önce 
aile ile tanışılmış, sonrasında başağrısı ve auralı migren ile ilgili psikoeğitim 
verilmiştir. Psikoeğitim kapsamında açık ve doğrudan iletişim ve sorunların 
çözümünde duyguların ifadesinin önemine yer verilmiştir. Seans sonunda rol 
oyunu ile ailenin öğrendikleri pekiştirilmiştir.

10. Seans: Terapi süreci gözden geçirilmiştir. Ayşe Hanım’ın aile ve sosyal hayatı-
nın istenen düzeye geldiği görülmüştür. Ayşe Hanım ağrılarının, duygularının, 
düşüncelerinin ve davranışlarının arasındaki ilişkileri anlayabilmekte ve yöne-
tebilmektedir. Bu seansta terapi süreci sonlandırılmıştır. 

SONUÇ
Günlük yaşamda su kaybı, yorgunluk, uyku yoksunluğu, stres, ilaçların etkileri, 
viral enfeksiyonlar, yüksek sesler, soğuk algınlığı, kafa travmaları, diş veya sinüs 



401B Ö L Ü M  2 1     Toplumsal Hayata Katılım

sorunları, nörolojik problemler gibi bir çok durumun bir sonucu olarak gelişebi-
len başağrısı fonksiyonelliği önemli ölçüde olumsuz etkileyebilme riskini berabe-
rinde getirmektedir. Başağrısına bağlı olan fonksiyonellik kayıpları gerek fiziksel 
gerekse psikososyal yönlerden bireyleri etkilemektedir. Bu bölümde başağrısının 
sosyal yaşama ve dolayısıyla toplumsal hayata katılıma olan etkilerinin ele alın-
ması amaçlanmıştır. 

Başağrısı sosyal yaşam dinamikleri üzerinde pek çok olumsuz etki yaratabil-
mektedir. Bu etkiler arasında başağrısı yaşayan kişilerde sosyal aktivitelere ka-
tılımda sınırlılık yaşanması, sosyal izolasyon, içsel ve dışsal damgalanma, ilişki 
sorunları, aile üyeleri ile olan ilişkilerde problemler, iş süreçlerine aktif katılama-
ma, üretkenliğin ve ekonomik gelirin azalması yer alabilmektedir. Sosyal yaşam-
da meydana gelen bu sorunlar beraberinde depresyon, kaygı, stres, umutsuzluk, 
çaresizlik ve öfke gibi psikolojik süreçleri getirebilmektedir.

Başağrısı ile yaşamına devam eden bireylerin toplumsal yaşama katılımını teş-
vik etmek ve onları desteklemek amacıyla gerek tıbbi gerekse psikososyal açılar-
dan çeşitli müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir. Psikolojik yılmazlık düzeyleri-
nin arttırılması, kişinin etkileşim içerisinde olduğu sosyal çevresindeki bireylerin 
başağrısı ve etkileri ile ilgili bilgilendirilmesi, sosyal destek sistemlerinin güçlen-
dirilmesi ve ruh sağlığı profesyonellerinden yardım alınması, uyku, beslenme, eg-
zersiz ve stresli yaşam olaylarının kontrol altına alınması, başağrısı günlüğünün 
tutulması gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

Anahtar Öğrenme Noktaları
· Başağrısı, iş, okul, aile, eğlence ve sosyal aktiviteler dahil olmak üzere bireylerin haya-

tının her yönünü etkileyebilir.
· Başağrısı neredeyse her zaman bir biyokimyasal bozukluk olmasına rağmen, psikosos-

yal faktörler sıklıkla başağrısının başlamasında ve / veya başağrısının sürdürülmesinde 
reaktif bir rol oynar.

· Başağrısı ile depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar arasında yüksek dü-
zeyde komorbidite vardır.

· Başağrısı kişiyi ve aileyi ekonomik açılardan (gerek iş yaşamına katılamama gerekse 
sağlık bakım maliyetleri sebebiyle) olumsuz etkileme riski taşımaktadır.

· Başağrısı ve toplumsal yaşama aktif katılımın desteklenmesi için doğrudan (ruh sağlığı 
profesyonelleri ile çalışmak, sosyal destek sistemlerini güçlendirmek gibi) ve dolaylı 
(sağlıklı beslenme, uyku ve egzersiz programı yapmak, başağrısı belirtilerini önceden 
fark etmek, başağrısı günlüğü tutmak gibi) müdahaleler gerçekleştirilebilir.
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