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Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı
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Baş ve ark.’nın (1) “hiperlipidemili hastalarda baş
ağrısı” adlı araştırmalarını beğeni ve ilgiyle okuduk.
Kendilerini bu değerli çalışmalarından dolayı tebrik
ederiz. Hiperlipidemisi olan hastalar kardiyoloji
polikliniklerine de çok sık başvurmakta ve bu hastaların önemli bir grubunda baş ağrısına rastlanmaktadır. Elimizde bulunan güncel hiperlipidemi kılavuzu
ve kaynak kitaplarda hiperlipidemi ve baş ağrısı ile
doğrudan ilişkinin belirtilmemiş olması nedeniyle
hiperlipidemi tanısı olan ve baş ağrısı yakınmasının
kolesterol yüksekliği ile ilişkili olup olmadığını
soran hastalarda baş ağrısının hiperlipidemi ile ilişkili olmadığı yönünde bilgi vermekteyiz (2).
Hiperlipideminin baş ağrısı ile ilişkisinin değerlendirildiği yeterli çalışma bulunmamaktadır. Var olan
çok sınırlı ve küçük popülasyonlu çalışmalarda
metabolik sendrom ve obezitenin özellikle migren
tipi baş ağrısı ile ilişkisine yönelik veriler elde edilmiştir (3-5). Bu çalışmanın baş ağrısı olan ve ikincil
nedenler dışlanmış olan hastalarda hiperlipideminin
araştırılması açısından aydınlatıcı olacağını düşünmekteyiz. Fakat hiperlipideminin baş ağrısına neden
olmasını açıklayacak patofizyolojik sürece dair ikna
edici teoriye gereksinim vardır. Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalardan edindiğimiz tecrübe
sonucunda baş ağrısından yakınması olan ve ikincil
nedenler açısından kardiyoloji polikliniğine danışılan hastaların bir kısmında maskeli hipertansiyon ve

beyaz önlük hipertansiyonu olduğunu gözlemledik.
Her ne kadar Baş ve ark. (1) yaptıkları çalışmada
hipertansiyon olan hastalar dışlanmış olsa da, tanı
konulmamış hipertansiyon hastalarının, maskeli
hipertansiyonu olan hastaların ve beyaz önlük hipertansiyonu olabilecek hastaların ayaktan kan basıncı
ölçüm cihazı ile değerlendirilmesi baş ağrısı olan ve
olmayan hastaların poliklinik kan basıncı ölçüm
sonuçları arasında fark olup olmadığının değerlendirilmesi baş ağrısının kardiyovasküler nedenlerinin
araştırılmasında yararlı olacağını düşünmekteyiz.
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