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Migren, dünya genelinde çoğunluğu kadın olan yaklaşık 1 milyar insanı etkilediği tahmin edilen 
oldukça yaygın bir nörolojik bozukluktur.1 2016 Küresel Hastalık Yükü Çalışması’na göre, migren 
engellilik nedenleri arasında ikinci sıradadır ve diğer tüm nörolojik bozuklukların toplamından 
daha fazla engelliliğe yol açmaktadır.2 Migren tanısı, Başağrısı Bozuklukları Uluslararası 
Sınıflaması 3. Baskı (ICHD-3) ile tanımlanan klinik kriterlere göre belirlenir.3Geniş ölçekte, orta 
ile ciddi şiddette ve 4 ila 72 saat devam eden tekrarlayıcı başağrısı atakları klinik bulgu olarak 
migrene işaret eder.3 Tek taraflı seyreden, zonklayıcı nitelikte olan ve fiziksel aktiviteyle kötüleşen 
tipik bir baş ağrısı söz konusu olduğunda, migren tanısı düşünülmelidir.3 Migrene eşlik eden 
yaygın semptomlar bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi olarak sayılabilir.3 Bazı hastalar migrene 
öncülük eden aura bildirmektedir; aura tipik olarak görsel veya hemisensoriyel bozukluklardan 
oluşan reversibl fokal nörolojik semptomlarla karakterizedir.3 

 Migrenin patogenezi tam olarak anlaşılamamış olsada, trigeminal siniri ve intrakraniyal 
vaskülatüre uzanan aksonal projeksiyonlarını (trigeminovasküler sistemi) içerdiği 
düşünülmektedir.4 Trigeminovasküler sistemden gelen nosiseptif sinyaller beynin migren ağrısı 
algısını yaratan alanlarına iletilir.4 Bir migren atağının oluşumunda tutulan sinyal moleküllerinin 
tespit edilmesiyle birlikte, migren patogenezinin anlaşılması yolunda bir ilerleme daha 
kaydedilmiştir. Bu ilerleme, migren için mekanizma temelli tedavilerin geliştirilmesini 
kolaylaştırmıştır.5Bu derleme makalesinde, migrenin patogenezi konusunda şimdiye kadar elde 
edilen bilgiler, büyük ölçüde son 10 yıl içerisinde yayımlanmış olan klinik verilere dayanarak 
sunulmakta ve akut migren tedavisi ile önleyici migren tedavisi için tavsiye edilen uygulamalar, 
yakın zamanda onaylanmış olan ilaçlarla birlikte tanımlanmaktadır. 

 

 

 

 



EPİDEMİYOLOJİ 

Migren, en yaygın nörolojik bozukluklar arasında (gerilim tipi başağrısından sonra) ikinci 
sıradadır. Kadın erkek oranı 3:1 olup genel popülasyonda 1 yıllık prevalansının yaklaşık %15 
olduğu tahmin edilmektedir.1Prevalans 35 ila 39 yaşlarında en üst değere ulaşmakta ve etkilenen 
kişilerin yaklaşık %75’i migrenin 35 yaşından önce başladığını bildirmektedir.1,6 Migren 
çocuklarda da kayda değer bir oranda görülmektedir; popülasyon temelli bir çalışmada, okul 
çağındaki çocuklarda 1 yıllık prevalansın yaklaşık %7 olduğu belirlenmiştir.7Bozukluk yaşla 
birlikte hafifleme eğiliminde olduğu için, migren başlangıcı 50 yaşından sonra olduğunda 
sekonder başağrısı bozukluğundan şüphelenilmelidir.1,8 

TANI 

ICHD-3 ile üç ana migren kategorisine yönelik tanı kriterleri tanımlanmıştır. Bu kategoriler aurasız 
migren, auralı migren ve kronik migren olarak sayılabilir (Tablo 1).3Migren aurasında tipik olarak 
görsel sintilasyonlar ve skotomlar ile daha seyrek olmakla beraber yayılan hemisensoriyel 
semptomlar veya konuşma fonksiyon bozukluğu görülür; bu reversibl fokal nörolojik semptomlar 
5 ila 60 dakika içerisinde aşamalı olarak gelişir.3 Migrenin aura evresinin ardından genellikle 60 
dakika içerisinde başağrısı ortaya çıkar; ancak, aura semptomları bu başağrısı sırasında da 
görülebilir veya aura semptomlarının ardından başağrısı gelişmeyebilir.3Tanı tetkiklerinde fiziksel 
muayene de yapılmalıdır ama genellikle muayenede anormal herhangi bir bulguya rastlanmaz. 
Migrenin ayırıcı tanısında başta gerilim-tipi başağrısı olmak üzere diğer primer başağrısı 
bozuklukları ile post-travmatik başağrısı gibi bazı sekonder başağrısı bozuklukları yer alır.3 İkincil 
başağrısı bozukluğuna işaret eden bulgular yakın zamanda oluşmuş kafa travması, progresif olarak 
kötüleşen başağrısı ve gök gürültüsü başağrısı (ani başlangıçlı çok şiddetli başağrısı) olarak 
sayılabilir. Fiziksel muayenede ateş, ense sertliği ve kilo kaybı gibi ‘kırmızı bayraklar’ saptanırsa, 
migren dışındaki tanılar için değerlendirme yapılması gerekir.8 

GENETİK ÖZELLİKLER 

Ailede migren öyküsü sıktır; kalıtsallığının yaklaşık %42 olduğu tahmin edilmektedir.9 Bir 
çalışmada, genom boyu bağlantı Meta-analizinde migren için 38 yatkınlık lokusu tespit edilmiş, 
vasküler ve viseraldüz kasla bağlantılı genlerde migren risk varyantları 
zenginleştirilmiştir.10Migrenin patogenezinde vasküler tutulum yıllardır tartışma konusu 
olduğundan bu bulgular çok dikkat çekicidir.11Başka bir analiz çalışmasında elde edilen bulgular 
da genetik belirleyicilerin nöronal zenginleşmesine işaret etmiştir.12 Özetle, genetik çalışmalarda 
migren riskinin poligenik nitelikte olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun nadir istisnaları, familyal 
hemiplejik migren gibi migren-ilişkili monogenik sendromlardır.3 

PATOGENEZ 

Trigeminovasküler sistem nosiseptif iletimin başladığı ve migren ağrısı algısının ortaya çıktığı 
anatomik ve fizyolojik substrat olarak kabul edilmektedir (Şek. 1A).41984 yılında, Moskowitz 
migren başlangıcının birinci sıra trigeminovasküler nöronların aktivasyonuna ve duyarlılaşmasına 
bağlı olduğunu öne sürmüştür. Bu nöronların aferent lifleri meninksleri ve damarlarını innerve 
eder ve merkezi sinir sistemindeki yapılara da projekte olur.21Bu nöronların aktivasyonuyla 
birlikte, vazoaktif peptitler salınır ve lokal enflamatuvar reaksiyonlar oluşur.21 Bu süreç ise önce 



beyin sapındaki ikinci sıra nöronları, sonra ise talamustaki üçüncü sıra nöronları duyarlılaştırır ve 
deşarj eder4; bu süreç, nosiseptif impulslar ağrı algısında tutulan somatosensoriyel ve diğer kortikal 
alanlara ulaşana kadar devam eder.4 

 

Tablo 1. Aurasız Migren, Auralı Migren ve Kronik Migren Tanı Kriterleri.* 
Migren Tipi Tanı Kriterleri 
Aurasız migren Aşağıdaki dört kriteri karşılayan en az beş atak: 

4-72 saat süren başağrısı atakları (tedavi edilmemiş veya tedavisi başarısız olmuş ise) 
Başağrısının aşağıdaki dört özellikten en az ikisinin karşılaması:  

Tek taraflı yerleşim 
Zonklayıcı karakter 
Orta veya şiddetli ağrı 
Rutin fiziksel aktivite (örneğin yürüme veya merdiven çıkma) ile artış veya fiziksel 
aktiviteden kaçınmaya neden olma 

Başağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birinin görülmesi:  
Bulantı ve/veya kusma 
Fotofobi ve fonofobi 

Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması 
Auralı migren Aşağıdaki üç kriteri karşılayan en az iki atak: 

Aşağıdaki tamamıyla reversibl nitelikteki aura semptomlarının biri veya birden fazlası:  
Görsel 
Duysal 
Konuşma ve/veya lisan 
Motor 
Beyin sapı 
Retinal 

Aşağıdaki altı özellikten en az üçü:  
≥5 dakika içinde aşamalı olarak yayılan en az bir aura semptomu 
İki veya daha fazla aura semptomunun art arda görülmesi 
Her bir aura semptomunun 5–60 dakika sürmesi 
En az bir aura semptomunun tek taraflı olması 
En az bir aura semptomunun pozitif olması 
Auraya başağrısının eşlik etmesi veya auradan sonra 60 dakika içinde başağrısı 
görülmesi 

Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması 
Kronik migren Üç aydan uzun süreyle 15 gün veya daha fazla ortaya çıkan ve B ve C kriterlerini 

karşılayan başağrısı (migren benzeri veya gerilim-tipi benzeri) 
aurasız migren kriterlerini ve/veya auralı migren kriterlerini karşılayan en az beş atak 

öyküsü olması 
Üç aydan uzun süreyle ayda 8 gün veya daha fazla süreyle aurasız migren kriterlerini 

ve/veya auralı migren kriterlerini karşılayan veya hastanın başladığı anda migren 
olarak değerlendirdiği ve triptan veya ergot derivesiyle geçmiş olan başağrısı 

Başka bir ICHD-3 tanısı ile daha iyi açıklanamaması. 
* Tanı kriterleri Başağrısı Bozuklukları Uluslararası Sınıflaması, 3. Baskı (ICHD-3) yayınından alınmıştır.3 
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Şekil 1 (önceki sayfa). Migrenin Anatomisi ve Patogenezi.   

Migrenin anatomik ve fizyolojik substratı trigeminovasküler sistemdir (Panel A). Nosiseptif iletim 
birinci sıra trigeminovasküler nöronların aktivasyonu ve duyarlılaşmasıyla başlar. Bu nöronların 
hücre gövdeleri trigeminal gangliyondadır; aferent lifleri ise meninksleri ve damarlarını innerve 
eder.4Trigeminal gangliyondan yükselen nosiseptif iletim, beyin sapına yönlendirilir ve böylece, 
spinal trigeminal çekirdektekiler dâhil olmak üzere, ikinci sıra trigeminovasküler nöronları aktif 
hale getirir ve duyarlılaştırır.4Bu adımla birlikte, talamustaki üçüncü sıra trigeminovasküler 
nöronlar aktif hale gelir, duyarlılaşır ve ardından, nosiseptif iletimi somatosensoriyel kortekse ve 
diğer kortikal alanlara yönlendirerek, migren ağrısının algılanmasını sağlar.4 Preklinik verilere 
göre, trigeminovasküler sistemin aktivasyonu sonucunda, superior salivator nucleus ve 
sfenopalatin gangliyon aracılığıyla (SSN) intrakraniyal arterlere (dural arterler dâhil olmak üzere) 
parasempatik çıkış gerçekleşir. Bu çıkış da pitüiter adenilatsiklaz aktive edici peptit (PACAP) ve 
vazoaktif intestinal polipeptit gibi sinyal moleküllerinin salınmasına bağlı olarak intrakyaniyal 
arterlerde genişlemeye yol açar. Buna ek olarak, trigeminovasküler sistemin aktivasyonuyla 
birlikte, kalsitonin gen ilişkili peptit (CGRP) gibi vazoaktif sinyal moleküllerinin normal yönün 
tersine salındığını gösteren birçok klinik öncesi veri bulunmaktadır. Bu moleküller ise 
intrakraniyal arterlerin genişlemesine de katkıda bulunur. Migreni destekleyen biyolojik temeller 
tamamen anlaşılamamış olsa da, migren atağının oluşumundan sorumlu olduğu varsayılan sinyal 
yolları tespit edilmiştir (Panel B).4,5Endojen sinyal moleküllerinin ve migreni tetiklediği düşünülen 
diğer moleküllerin hastaya verilmesinin migren atağına yol açıp açmadığını belirlemek için migren 
provokasyon modelleri kullanılmıştır.5 Bu çalışmalarda migren ataklarının patojenezinde siklik 
adenozinmonofosfat (cAMP) aracılı ve siklik guanozinmonofosfat (cGMP) aracılı yolların rol 
oynadığı belirlenmiş ve ATP’ye duyarlı potasyum (KATP) kanallarının açılmasına büyük 
olasılıkla bütünleştirici bir mekanizmanın yol açtığı öne sürülmüştür.1,2Bu tetikleyici moleküllerin 
hedef alanı büyük olasılıkla intrakraniyal arterlerin vasküler düz kas hücrelerinin içinde olsa da, 
perivasküler trigeminal primer aferentler gibi diğer hücreleri de içeriyor olabilir.4,5,20AC 
adenilatsiklazın, Au işitme korteksinin, Insinsular korteksin, ECT ektorinal korteksin, GC 
guanilatsiklazın, GTP guanozintrifosfatın, M1 ve M2 (sırasıyla) primer ve sekonder motor 
kortekslerinin, PDE-3 fosfodiesteraz tip 3’ün, PKA protein kinaz A’nın, PKG protein kinaz G’nin, 
PtA perietal asosiasyon korteksinin, RS retrosplenial korteksin, S1 ve S2 (sırasıyla) primer ve 
sekonder somatosensoriyel kortekslerin, SpV spinal trigeminal çekirdeğin ve V1 ve V2 (sırasıyla) 
primer ve sekonder görsel kortekslerin kısaltmasıdır. 

Migren atağını başlatan mekanizmalar belirsizdir. Bazı kanıtlar perivasküler trigeminal 
aferentler düzeyinde periferik bir kaynağa işaret ederken,4,11diğer veriler oluşumun büyük 
olasılıkla santral sinir sisteminden temel aldığını ve beyin sapı ve diensefalondaki nöronlarda 
disfonksiyona yol açtığını göstermektedir.4,11Migren ataklarından sorumlu olduğu düşünülen bu 
periferik ve santral alanlar, NEJM.org adresinde tam metniyle erişime sunulan Tamamlayıcı Ek’in 
Şekil S1’inde sunulmaktadır. 

Migrenin esas özelliklerinden biri de tekrarlayıcı yapıda olmasıdır. Hastalar genellikle 
migren ataklarını tetikleyen bazı etkenlerden bahseder (örn. stres, uyku bozukluğu, belirli gıdalar 
ve aç kalma).22 Ancak, retrospektif değerlendirmeler hatırlama yanlılığından ve yanlış 
ilişkilendirmeden dolayı sınırlı kalır.23Bir çalışmada, auralı migren öyküsü olan hastalar, migren 



ataklarını tetiklediğini söyledikleri etkenlere maruz bırakılarak migren atağı tetiklenmeye 
çalışılmıştır;bu çalışmanın sonuçları migreni tetikleyen etkenlerin sıklıkla yanlış bildirildiğini 
desteklemektedir.24 Yirmiyedi hastadan yalnızca 3’ünün kişisel tetikleyici etkenlere maruz 
kaldıktan sonra migren atağı yaşamış olması, bu tetikleyici etkenlerin rolünün yaygın kanının 
aksine sınırlı kaldığına işaret etmektedir. 

KLİNİK MİGREN MODELLERİ 

Klinik migren modellerinde migren atağının oluşumuna yol açan sinyal molekülleri tespit 
edilmiştir (Şekil 1B).5 Kuvvetli vazodilatörler olan ve trigeminovasküler sistemde yaygın dağılım 
gösteren bu moleküllerin arasında kalsitonin gen ilişkili peptit (CGRP), pitüiter adenilat siklaz 
aktive edici peptit 38 (PACAP-38) ve nitrik oksit yer almaktadır.5Benim de aralarında yer aldığım 
uzmanlar, bu moleküllerin ve diğerlerinin migrenin patogenezinde rol oynayıp oynamadığını 
belirlemek üzere, bu molekülleri migren hastalarına ve sağlıklı gönüllülere uygulamıştır.5Bu 
modelin otuz yıl boyunca kullanılmasıyla elde edilen sonuçlara göre, migren hastaları bu 
moleküllere maruz kaldığında migren atağı geçirirken, sağlıklı bireyler hafif başağrısı bildirmiş 
veya hiç başağrısı yaşamamıştır.5Örneğin, nitrik oksit donörü gliseril trinitratın (GTN) intravenöz 
infüzyonu migrenli hastaların %80’inde, CGRP infüzyonu %57’sinde, PACAP-38 infüzyonu ise 
%58’inde migren atağına yol açmıştır.13-15Buna ek olarak, siklik guanozin monofosfat (cGMP) ve 
siklik adenozin monofosfatın (cAMP) degradasyonunu bloke eden ilaçlar, migren hastalarının 
%80’inden fazlasında migren atağına neden olmuştur.16,17GTN’nin hücre içi cGMP’nin, PACAP-
38’in ise hücre içi Camp5’in artmasına yol açtığının tespit edilmesiyle birlikte, bu mekanizmaların 
birleştirici nörokimyasal mekanizmalar olduğu ve migreni tetiklediği düşünülmüştür. cAMP- ve 
cGMP aracılı yolların aktivasyonunun ATP’ye duyarlı potasyum (KATP) kanallarının açılmasına 
yol açtığına işaret eden klinik öncesi kanıtlar mevcuttur.18,19Bu bulgulardan, nosiseptif iletimin 
başta potasyum kanalları olmak üzere iyon kanalları tarafından modülasyonunun, migren atağının 
oluşumunda nihai ortak yol olabileceği hipotezi doğmuştur.20Tüm migren hastalarında KATP kanal 
açıcısı levkromakalimin intravenöz infüzyonundan sonra migren ataklarının görülmesi, bu 
hipotezi desteklemiştir.20 

 Klinik modellerde elde edilen bulguları, trigeminovasküler sistem çerçevesinde açıklamak 
zorlayıcı olmuştur (Şekil S2).21 Bir migren atağı sırasında intrakraniyal arterlerin duvarlarındaki 
vasküler düz kas hücrelerinde KATP kanallarının açılarak25vazodilatasyona yol açması mantıklı bir 
açıklamadır.26,27Bu mekanizma da perivasküler trigeminal primer aferentleri aktif hale getirerek, 
nosiseptif impulslar ortaya çıkarır. Bu nosiseptif impulslar, yükselen trigeminal ağrı yolları 
aracılığıyla kortikal ve subkortikal beyin bölgelerine iletilir ve sonuç olarak, migren ağrısının 
algılanmasına neden olur.4Bu açıklamada, yalnızca potasyumun değil, pozitif yüklü iyonların 
hücre dışı düzeylerinde görülen yükselmelerin, perivasküler trigeminal primer aferentleri aktif ve 
duyarlı hale getirebileceği vurgulanmaktadır (Şekil S2). İyon kanallarının modülasyon etkisi, 
familyal epizodik ağrı sendromu gibi diğer paroksimal ağrı bozukluklarında da tanımlanmıştır.28,29 

 Klinik migren modelleriyle ve destekleyici klinik öncesi verilerle elde edilen bilgiler, 
hedefli tedavilerin geliştirilmesi için de bir temel oluşturmuştur. Bu yöntemlerin hepsi migren 
tedavisinde etkili olmamış, bazılarıysa yalnızca sınırlı terapötik faydalar sağlamıştır – bu bulgular, 
bozukluğun altında yatan biyolojik temellerin karmaşıklığının altını çizmektedir. Örneğin, küçük 



ölçekli randomize bir klinik denemede elde edilen ilk kanıtlarda, nitrik oksit sentazın (NOS) 
nonselektif inhibisyonuyla nitrik oksit sinyalizasyonunun hedef alınması migren tedavisi için umut 
vaat edici bir yöntem olarak belirlenmiştir.30 Ancak, daha geniş ölçekli denemelerde indüklenebilir 
NOS’un (üç izoformdan biri) selektif inhibisyonu faydalı bulunmamıştır.31,32 Diğer NOS 
izoformlarının (endotelyal NOS ve nöronal NOS) ilk veya önleyici tedavi için etkili olup olmadığı 
henüz bilinmemektedir. 

Şekil 2 (Sonraki sayfa). Migren Tedavilerinin Randomize Klinik Denemelerinde 2 Saatin 
Sonundaki Ağrısızlık Durumu. 

Yetişkinlerde migren ataklarına yönelik tedavilerin kontrollü denemelerinde birincil etkinlik 
ölçütü olarak, tedaviyi izleyen 2 saatten sonraki ve kurtarma ilaç tedavisi verilmeden önceki 
ağrısızlık durumu kullanılmıştır. Cochrane Collaboration’un meta analizlerinde elde edilen 
sonuçlara göre, oral asetilsalisilik asit, oral diklofenak veya oral iboprufen ile gerçekleştirilen 
tedaviyi izleyen 2 saatin sonunda ağrısız olan hastaların oranları Panel A’da sunulmaktadır.46-

48Panel B’de, Cochrane Collaboration’un meta analizlerinde elde edilen sonuçlara göre, oral 
sumatriptan, subkutan sumatriptan veya oral sumatriptan ve naproksen sodyum kombinasyonu 
tedavisini izleyen 2 saatin sonunda ağrısız olan hastaların oranları yer almaktadır.49,50 Panel C’de 
ise faz 3 denemelerinde elde edilen sonuçlara göre, Gıda ve İlaç İdaresi’nin onayladığı lasmiditan, 
rimegepant veya ubrogepant dozlarıyla gerçekleştirilen tedaviyi izleyen 2 saatin sonunda ağrısız 
olan hastaların oranları yer almaktadır.51-54 

 Klinik migren modelleri, CGRP’yi ve reseptörünü hedef alan ilaçların geliştirilmesini de 
teşvik etmiştir. 4 Üç küçük reseptör antagonisti migren başlangıç tedavisinde faydalı bulunurken, 
CGRP’yi ve reseptörünü hedef alan dört monoklonal antikorun, migrenin önlenmesinde etkili 
olduğu belirlenmiştir. Bu ilaçlar, klinik migren tedavisindeki rolleriyle birlikte aşağıda 
tanımlanmaktadır. Migreni önlemeye yönelik olarak, PACAP-38 veya pitüiter adenilatsiklaz 
aktive edici polipeptit tip 1 (PAC1) reseptörünü hedef alan ilaçlar da geliştirilmiştir.33,34 Bir 
monoklonal PAC1 reseptör antikoru bir kavram kanıtlama çalışmasında başarısız olurken33, 
PACAP’ı hedef alacak şekilde tasarlanmış olan başka bir monoklonal antikor gelişiminin erken 
aşamalarındadır.4 

MİGRENİN AURA EVRESİ 

Migrenin aura evresinin fizyolojik temelinin kortikal yayılan depresyon, yani serebral korteks 
boyunca kendiliğinden yayılan, iyonik gradientleri bozan ve yerini serebral hipoperfüzyona 
bırakan bir depolarizasyon dalgası olduğu düşünülmektedir.35Auralı migren hastalarında kortikal 
yayılan depresyona eşlik eden hemodinamik değişiklikler nörogörüntülemede belgelenirken, 
aurasız migren hastalarında herhangi bir değişiklik tespit edilmemiştir.36 
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 Migrenin patogenezi konusunda, trigeminovasküler sistemin kortikal yayılan depresyon 
aracılığıyla aktive edilmesinin ve auralı migrenin başağrısı evresine yol açmasının temelinde yatan 
mekanizmalar önemli bir soruyu öne çıkarmaktadır.4,35 Olası olaylar  dizisinde, yayılan depresyon 
nöronal paneksin-1 kanallarını geçici olarak açar37 ve böylece intrakraniyal arterlerin dilatörleri 
olan enflamatuvar mediatörlerin (örn. nitrik oksit ve prostanoidler) salınmasına yol açar.5Bu 
süreçlerin intrakraniyal arterlerin perivasküler alanında son bulan trigeminal primer aferentleri 
aktif ve duyarlı hale getirdiği öne sürülmektedir.38Sonuç olarak, yayılan depresyon nosiseptif 
impulsların iletiminden sorumlu perivasküler trigeminal primer aferentleri aktif ve duyarlı hale 
getirir; ardından, nosiseptif impulslar kortikal alanlarda işlenerek, migren ağrısının algılanmasına 
yol açar.4 

TEDAVİ 

İdeal şartlarda, migrenin klinik yönetiminin birinci basamak pratisyenleri tarafından başlatılması 
ve devam ettirilmesi, tanı koyulması zor olan veya tedaviye yanıt vermeyen vakaların ise uzmana 
sevk edilmesi gerekir.8 Tedavinin dayanağı olan farmakolojik yönetimde ilk ve önleyici ilaçlar yer 
alırken, nonfarmakolojik tedaviler ilaç tedavisini tamamlayıcı olarak kullanılır.8Hamile kadınlar 
gibi ilaç kullanımından kaçınılması gereken hastalarda önleyici tedavi için nonfarmakolojik 
tedaviler tek başına da kullanılabilir.8,39Noninvaziv nöromodülatör cihazların, biyodavranışsal 
terapilerin ve akupunkturun faydalı olduğu bazı kanıtlarla ortaya koyulurken40-42, erişkinlerde 
migren tedavisi için fizik-tedaviyi, kiropraktik manipülasyonu veya diyet odaklı yaklaşımları 
destekleyen neredeyse hiç kanıt bulunmamaktadır.43-45 

Erken Tedavi 

Genel prensip olarak, klinik uygulamada migren ağrısını hafifletmek veya dindirmek için 
kullanılan ilaçların atağın başağrısı evresinde erken (yani başağrısının henüz hafif olduğu bir anda) 
verilmesi gerekir.8Migren için en yaygın kullanılan ilk ilaçlar, düşük maliyetli, reçetesiz satılan 
ilaçlar olan nonsteroidal anti-enflamatuvar ilaçlardır (NSAID).45 Etkinliği en iyi şekilde 
belgelenmiş olanları asetilsalisilik asit, ibuprofen ve diklofenaktır46-48 (Şekil 2A). Triptanlar ikinci 
basamak ilaçlar olarak değerlendirilir (Şekil 2B) ve bir oral triptanın etkisiz kaldığı bir hastada, 
aynı ilaç sınıfındaki diğer ilaçlar ağrıyı yeterince dindirebilmektedir.55Şu anda klinik kullanımda 
yedi oral triptan (almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan ve 
zolmitriptan) vardır. Bir oral triptanı kullanan ve bu tedaviyle üç migren atağında başarı 
sağlayamayan hastalara, bir oral triptandan diğerine geçmeleri tavsiye edilir.8Oral triptan 
tedavisinin ağrıyı belirli derecede hafiflettiği ama yeterince dindiremediği hastalarda ise, 
klinisyenler bir oral triptan ile bir hızlı etkili NSAID’in (örn. sumatriptan ve naproksen sodyum) 
birlikte kullanılmasını tavsiye edebilir (Şekil 2B).49Tedaviyi izleyen 2 saatin sonunda ağrının 
tamamen geçmiş olduğunu bildiren hastaların oranına bakıldığında, subkutan sumatriptanın en 
etkili doz yöntemi olduğu görülse de (Şekil 2B), bu ilacın kullanımı maliyetinin yüksekliğinden 
ve oral triptanlara göre daha zor bulunmasından dolayı sınırlıdır. Dolayısıyla, subkutan 
sumatriptan ancak hastanın ağrısının oral triptanlarla yeterli düzeyde dindirilemediği durumlarda 
önerilir.50Kusma etkisinden veya hızla yükselen başağrısından dolayı oral triptan alamayan 
hastalar için bir istisna yapılabilir. Klinisyenler, ilaç aşırı kullanım başağrısı riskinin farkında 
olmalıdır; bu rahatsızlık ayın en az 15 gününü başağrısıyla geçiren hastaların migren ilaçlarını 



düzenli olarak aşırı kullanmasıyla ortaya çıkan günlük başağrıları veya artan başağrısı sıklığıyla 
ortaya çıkar.3,56Bu vakalarda doğru çözüm, aşırı kullanılan ilacın kesilmesi ve önleyici tedavinin 
başlatılması olacaktır. 56 

 Akut migrenin tedavisinde, gepant adı verilen küçük molekül CGRP reseptör antagonistleri 
ile ditan adı verilen 5-hidroksitriptamin tip 1F (5-HT1F) reseptör antagonistleri tedbirli bir 
heyecanla karşılanmıştır.51-54 Gıda ve İlaç İdaresi’nin akut migrenin tedavisi için onayladığı oral 
gepantlar ve ditanlar ubrogepant, rimegepant ve lasmiditan olarak sayılabilir (Şekil 2C). Mevcut 
durumda, gepantlar ve ditanlar yüksek maliyetli olduğu ve kolaylıkla erişilemediği için, 
kullanımları büyük olasılıkla NSAID’lerin ve triptanların etkisiz kaldığı, kabul edilemez yan etki 
profilleri doğurduğu veya kontrendike olduğu hastalarla sınırlı kalmaktadır. Lasmiditan ile birlikte 
taşıt kullanmanın etkilendiği ve hastanın taşıt kullanma ehliyetinin değerlendirilemediği 
görülmektedir.57Sonuç olarak, hastalara bu ilacı aldıktan sonraki 8 saat boyunca motorlu taşıt veya 
makine kullanmamaları tavsiye edildiğinden,57lasmiditanın yaygın kullanımı sınırlı 
kalabilmektedir. Konsensüs kılavuzlarında, opioidlerin ve barbituratların migren tedavisinde 
kullanılması olumsuz etkilerinden ve bağımlılık riskinden dolayı önerilmemektedir.8,58 

Önleyici Tedavi 

Migren tekrarlayıcı bir bozukluktur ve uzun vadeli tedavisinde önleyici tedavi gerekebilmektedir. 
Bu tedavide amaç, migreni iyileştirmekten ziyade, migren ataklarının sıklığını, süresini veya 
şiddetini azaltmaktır. 8 Klinisyenler hastalarına bu bilgileri vererek, onlarla birlikte gerçekçi tedavi 
hedefleri belirleyebilir. Bireysel bir hastanın migren gidişatında önleyici tedaviye tam olarak ne 
zaman başlanması gerektiği sorusu farklı ülkelerde farklı önerilerle yanıtlanmaktadır; ancak, bu 
tedavi genellikle ayda en az iki migrenli gün geçiren ve tedaviye rağmen yaşamları olumsuz 
etkilenen hastalar için önerilmektedir.8 Onaylı önleyici ilaç sayısı kısıtlı olduğundan bu tedavide 
ilaçların prospektüs haricinde kullanılması yaygın hale gelmiştir.59Burada en yaygın olarak 
kullanılan ilaç sınıfları antihipertansif ajanlar (örn. beta blokerler ve kandesartan), antidepresan 
ajanlar (örn. amitriptilin), antikonvülzan ajanlar (örn. topiramat ve sodyum valproat) ve kalsiyum 
kanal blokerleridir (flunarizin).45Kronik migren için, topiramatın ve onabotulinum toksin A’nın 
(Botoks) etkinliği kanıtlara dayanarak belgelenmiştir.60,61 

 Yakın zamanda, yeni mekanizma temelli önleyici tedaviler ortaya konulmuştur. Bunlar, 
CGRP’yi veya reseptörünü hedef alan dört enjektabl monoclonal antikorları (eptinezumab, 
erenumab, fremanezumab ve galcanezumab) içermektedir– bu antikorların tümünün epizodik ve 
kronik migrenin önleyici tedavisindeki etkinliği randomize denemelerle belgelenmiştir.62-71 
Migren önleme denemeleriyle elde edilen sonuçların özeti Şekil 3 ve Şekil S3’te sunulmaktadır. 
Bu ilaçlar hızla etki göstermekte ve çok az yan etkiye neden olmaktadır; bu yan etkilerin en 
yaygınları eritem ve ağrı gibi enjeksiyon sahasındaki reaksiyonlardan oluşur.62Erenumab, 
fremanezumab ve galcanezumab ilaçlarının, diğer önleyici ilaç sınıflarına yanıt vermeyen 
hastalarda da faydalı olduğu belirlenmiştir.62 5 yıllık açık uçlu bir geliştirme çalışmasında, 
erenumabın epizodik migren hastaları için güvenli olduğu görülmüşse de63, bu bulguların 
doğrulanması ve bu sınıftaki tüm ajanların uzun vadeli güvenliğinin değerlendirilmesi için daha 
fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Ajanlar, daha az maliyetli ve daha erişilebilir olan – yukarıda 
belirtilen – yaygın oral önleyici ilaçlarla karşılaştırılmamıştır. Klinik deneyimlere göre, 2 ile 3 ay 



oral önleyici ilaç tedavisinin, 3 ile 6 ay CGRP’yi veya reseptörünü hedef alan monoklonal antikor 
tedavisinin ve 6 ile 9 ay onabotulinum toksin A tedavisinden sonra tedavi yanıtı incelenebilir ve 
başka bir tedaviye geçilmesi değerlendirilebilir. 
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Şekil 3. Epizodik Migrenin Önlenmesi için CGRP’yi veya Reseptörünü Hedef Alan 
Monoklonal Antikorların Faz 3 Randomize Denemelerinde Gözlemlenen Yanıt Oranları. 
Yanıt oranı, ilk tetkikten değerlendirme anına kadar bir ayda migrenle geçirdiği günlerin 
sayısında en az %50 azalma kaydeden hastaların oranı olarak tanımlanmıştır. Her deneme için 
değerlendirme zamanı şöyle belirlenmiştir: PROMISE-1 (Migrenin İntravenöz Eptinezumab ile 
Önlenmesi – Güvenlik ve Etkililik 1),70 hafta 1 ile 12; STRIVE,64 hafta 13 ile 24; ARISE,72 hafta 
9 ile 12; fremanezumab denemesi,66 hafta 1 ile 12; ve EVOLVE-1 (Epizodik Migrenin 
Önlenmesinde LY2951742’nin Değerlendirilmesi 1)68 ve EVOLVE-2,73 ay 1 ile 6. EVOLVE-1 
ve EVOLVE-2 kapsamında, hastalara 240 mg galcanezumab yükleme dozunun ardından, ayda 
120 mg verilmiştir. 
 

 

  



Birinci Basamak Tedavisi Önleyici Tedavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Klinik Migren Tedavisi için Önerilen Tedavi Algoritması. 
Migren ataklarının tedavisinde birinci basamak ilaçlar olarak nonsteroidal anti-enflamatuvar ilaçlar 
(NSAID) düşünülmelidir. NSAID’lerin ağrıyı dindirmediği veya yetersiz kaldığı hastalara oral 
triptan önerilmelidir. Eğer bir oral triptan da ağrıyı dindirmezse, diğer triptanlar önerilmelidir. 
Triptan ile ağrısı yeterince dinmeyen hastalara naproksen sodyum ile kombine tedavi önerilmelidir. 
İdeal şartlarda, bir hastanın ağrısı oral triptanların hiçbiriyle yeterli ölçüde dindirilemiyorsa, 
klinisyenler öncelikle subkutan sumatriptan önermelidir. Ancak, hasta oral triptanları kusma 
etkisinden veya hızla artan başağrısından dolayı kullanamıyorsa, subkutan sumatriptan daha erken 
bir aşamada denenebilir. NSAID’lerin ve mevcut tüm triptanların etkisiz kaldığı, kabul edilemez 
yan etkilere yol açtığı veya kontrendike olduğu hastalar için ditanlar ve gepantlar düşünülebilir. Bir 
triptan yerine ne zaman gepant veya ditan kullanılmalı kararının verilmesi ülkeler arasında farklılık 
gösterebilmektedir. Bu karar, yerel uygulama kılavuzlarına göre verilmelidir. Ataklarıyla birlikte 
bulantı veya kusma yaşayan hastalarda tamamlayıcı tedavi olarak antiemetik ajanlar önerilebilir. 
Önleyici tedaviyi başlatma zamanı yerel pratik kılavuzlarına göre belirlenmeli ve genel olarak, ayda 
migrenle en az 2 gün geçiren ve tedaviye rağmen olumsuz etkilerle karşılaşan hastalarda 
değerlendirilmelidir.  

 

Tedavi Algoritması ve Kılavuzları 

Şekil 4’te, migrenin klinik yönetimi için önerilen ve klinik kararların alınmasına yardımcı 
olabilecek bir tedavi algoritması sunulmaktadır. Migrenin klinik yönetimine yönelik olarak 
Amerikan Başağrısı Topluluğu ve Avrupa Başağrısı Federasyonu dahil olmak üzere bazı meslek 
kuruluşları kılavuzlar yayımlamıştır.36,54,57 
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Çocuklarda ve ergenlerde migrenin klinik yönetimi için tedavi stratejileri, yetişkinlere yönelik 
tedavi stratejilerinden belirli ölçüde farklıdır. Bu stratejilerde, aile üyelerinin de sürece dâhil 
edilmesi gerekebilmektedir. Bir klinisyen, bir çocuğun migreni için ilaç alması gerektiğine karar 
verirse, ilk ilaç tercihi olarak ibuprofen düşünülür.74,75İbuprofen etkisiz kalıyorsa, oral triptanlar 
ile birlikte sumatriptan ve naproksen sodyum kombinasyonu denenebilir.74,75Çocuklarda ve 
ergenlerde, topiramat, amitriptilin ve propranolol gibi önleyici ilaçların kullanımını destekleyen 
daha az kanıt bulunmaktadır. Plasebo kontrollü bir çalışmada, 8 ila 17 yaş aralığındaki hastalarda 
migrenin önlenmesi açısından topiramatın ve amitriptilinin plasebo karşısında üstün herhangi bir 
etki yaratmadığı belirlenmiştir.76 Çocuklar ve ergenler biyo-feedback, rahatlama ve bilişsel 
davranışsal terapi gibi biyodavranışsal terapilerden faydalanabilmektedir.74 Çocuklara ve 
ergenlere yönelik tedavi stratejilerin bir derlemesi de yayımlanmıştır.74 

SONUÇLAR 

Son on yılda, migrenin altında yatan mekanizmalara ilişkin bilgilerimiz artmış ve migrenin 
patogenezi daha iyi anlaşılırken, mekanizma temelli tedaviler geliştirilmiştir. Ancak, 
mekanizmalara ve ilaçlara ilişkin belirsizlikler hala varlığını korumaktadır. Bu çerçevede, migren 
ağrısının tam kaynağı, migrenin paroksismal niteliğinin ve özelliklerinin temelinde yatan 
mekanizmalar ve migrene özel ilaçların tam hedef alanı ve etki yolu hala tam olarak 
bilinmemektedir. Hedeflenen her tedavinin hangi hastalardan yanıt alabileceğini öngörmek için, 
yeni ilaç hedeflerinin bulunması ve biyomarkerların geliştirilmesi gerekmektedir. 
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