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Editöre Mektup / Letter to the Editor

Sayın Editör,

Epikranya fugaks posterior kraniyal alanda lokalize olan, fokal bir alanda başlayıp, hızla ipsilateral olarak göz veya burun çevresine yayılan parok-
sismal bir baş ağrısı olarak son yıllarda tanımlanmıştır (1,2). Bazı olgularda otonomik bulgular eşlik edebilir (2,3). Ortalama başlangıç yaşı 48 olan 
bu sendromda patogenez tam olarak aydınlatılamamıştır. Tedavisi nevraljiform ağrılar gibidir. Bu yazıda literatürde yeni tanımlanmış bir primer 
başağrısı olan Epikranya fugaks tanısını alan gabapentin (1800 mg/gün) tedavisine yanıt veren bir olgu sunulmuştur.

Elli dokuz yaşında kadın hasta nöroloji polikliniğimize iki yıldır olan baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Baş ağrısı; orta ya da ağır şiddette, 5-10 
saniye süren, başın sağ arka kısmından başlayıp göze doğru ilerleyen, saplanıcı tarzda, göz yaşarmasının eşlik ettiği ve günde 2-3 defa tekrarlayan 
özellikteydi. Nörolojik ve diğer sistem muayeneleri normaldi. Hipertansiyon dışında bir risk faktörü yoktu. Kontrastlı kranyel magnetik rezo-
nans (MR) görüntülemesi (diffüzyon incelemesi dahil) ve kranyel MR angiografi tetkikleri normaldi. Rutin laboratuvar incelemelerinde bir pa-
toloji saptanmadı. İndometazin (150 mg/gün) ve karbamazepin (600 mg/gün) tedavilerine yanıt alınamadı. Baş ağrısı tekrar değerlendirilen olgu 
epikranya fugaks olarak düşünüldü. Gabapentin 1800 mg/gün tedavisi ile ağrıları azalan olgumuz, baş ağrısı polikliniğimizce takip edilmektedir.    

Epikranya fugaks, ilk olarak 2008 yılında Pareja ve ark. (1) tarafından tanımlanmıştır. 2009 yılına kadar tanımlanmış 20 olgu varken, günümüzde 
bu sayı 100’e kadar artmıştır (1,2,3). Diğer epikranyalardan ve nevraljiform ağrılardan başlıca ayırt edici özellikleri; ağrının başlangıç yeri, süresi 
ve hızla yayılma şeklidir (4). Epikranya fugaks ile en çok karışabilecek baş ağrısı tipi, kısa süreli, tek taraflı, otonomik bulguların eşlik ettiği nevralj-
form baş ağrısıdır (SUNA) ama bu baş ağrısı tipinde de ağrının, yayılma özelliği yoktur (5). Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte periferal 
ve santral mekanizmaların rol oynadığı düşünülmektedir (1,2). Olgu sunumlarında oksipital sinir bloku, karbamazepin, lamotrijin, pregabalin ve 
gabapentin tedavisine yanıt alınmıştır (1,2,3). 

Başın arka kısmındaki fokal bir odaktan başlayıp, hızlı bir şekilde burun ve göze ilerleyen, tek taraflı, kısa süreli baş ağrılarında yeni tanımlanmış 
bir baş ağrısı tipi olan Epikranya fugaks akla gelmelidir.
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