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Migren, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen bir nörovasküler bozukluktur. Bozukluğun 
yaygınlığından ve yarattığı engellilikten dolayı, bozukluktan doğrudan etkilenenlerle birlikte onların 
aileleri, iş arkadaşları ve işverenleri ile genel toplum birçok olumsuz ve ciddi sonuçla karşılaşmaktadır. 
Bozukluğun getirdiği bu küresel yükü hafifletmek için, migren bakımının bilgiye dayalı sağlık politikalarıyla 
yürütülmesine ve daha da ileriye taşınmasına yönelik ortak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Serinin bu 
makalesinde, migren epidemiyolojisine ilişkin veriler, bozukluğun küresel ekonomiye getirdiği kayda değer 
yükü ortaya koyan öngörülerle birlikte özetlenmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak dünya genelinde migren 
için yeterli bakımın sağlanmasının önündeki zorluklar sunulmaktadır. İkinci olarak, birinci basamak ve 
uzman bakım hizmetlerinin birbirini tamamladığı ve desteklediği ve bu sistem basamakları arasında bakım 
devamlılığının kapsamlı sevk ve işbirliği protokolleri ile sağlandığı bütünleşik ve eşgüdümlü bakım 
sistemlerinin avantajları ana hatlarıyla tanımlanmaktadır. Son olarak ise, düşük ve orta gelir düzeylerindeki 
ülkelerin karşılaştığı zorluklar ele alınmakta, bu kapsamda kamuda sunulan sağlık eğitiminin, ilaca erişimin 



ve sağlık profesyonellerinin örgün eğitim ve öğretiminin yetersiz kaldığı ve bu yetersizliklerin yanlış 
tanılara, yanlış yönetim yaklaşımlarına ve kaynak israfına yol açtığı ülkelere değinilmektedir. 

Giriş 

Migren, dünyadaki tüm bölgelerden, kültürlerden ve sosyoekonomik statülerden 1 milyardan fazla insanı 
doğrudan etkileyen kronik ve sıklıkla hayat boyu devam eden bir hastalıktır.1,2 Bu prevalansın küresel sağlık 
açısından yarattığı yük, aslında mevcut etkili ve maliyet-etkin tedavilerle büyük ölçüde engellenebilir.3,4 
Bakım sistemlerindeki belirgin eksikliklerin, bilgiye dayalı sağlık politikalarının desteğiyle acilen giderilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda, migrenin doğal seyrinin karakterize edilmesi ve klinik temelli çalışmaların 
bulgularının kavramsallaştırılması açısından epidemiyolojik izleme güçlü bir araç sunmaktadır. 
Epidemiyolojik çalışmalar, migrenin doğrudan ve dolaylı sonuçlarının nicelenmesi ve böylece, migrenin 
bozukluğu yaşayan bireyler ve aileleri, iş arkadaşları ve işverenleri ile toplum üzerindeki etkisinin daha iyi 
anlaşılması açısından da kilit bir noktadadır. 

Serinin bu makalesinde, sistemlerdeki eksikliklerin giderilmesi açısından birer ön koşul olarak migrenin 
epidemiyolojisine ve getirdiği küresel yüke ilişkin farkındalığı ve kavrayışı arttırmak amacıyla bu konulara 
bir genel bakış getirilmektedir. Bu kapsamda, düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerin karşılaştığı 
spesifik zorluklarla birlikte, mevcut migren bakım yapısı ve uygulamaları tartışılmaktadır. Ayrıca, mevcut 
epidemiyolojik izleme çalışmalarının geliştirilmesine, sağlık-ekonomi değerlendirmelerinin ileriye 
taşınmasına ve bakım sistemlerindeki en iyi uygulamaların yerel ihtiyaçlara ve kaynak erişilebilirliğine göre 
uyarlanmasına yönelik tavsiyeler sunulmaktadır.  

Kilit mesajlar  

• Migren, her yerde ortaya çıkabilen, birçok insanın sağlığını ve yaşam kalitesini sekteye uğratan ve bu 
insanların aileleri ve iş arkadaşları ile toplum açısından ciddi etkiler yaratan yaygın bir bozukluktur 

• Migren, dünya genelinde 50 yaşın altındaki insanlarda (özellikle kadınlarda) engelliliğe neden olan 
bozukluklar arasında birinci sıradadır ve küresel ekonomi açısından çok büyük kayıplara yol açmaktadır 

• Bu gerçeklere rağmen, dünya genelinde migrene ilişkin profesyonel ve politik farkındalıkta ve kaynak 
tahsisinde ciddi eksikliklerin olduğu bildirilmektedir 

• Migrene yönelik sağlık hizmetleri öncelikle birinci basamak sağlık profesyonelleri tarafından sunulmakta, 
tedavi direncinin, atipik özelliklerin veya komorbiditelerin görüldüğü hastaların uzmana sevk edilmesi 
gerekebilmektedir 

• Coğrafi ve diğer bilgi eksikliklerinin giderilmesine epidemiyolojik çalışmalarla devam edilmeli ve bu 
çalışmalarda, ülkeler arasında karşılaştırmalı değerlendirmelerin yapılmasına imkân verecek 
standartlaştırılmış konsensüs temelli yöntemler kullanılmalıdır 

• Migrenin dolaylı sonuçlarının (örneğin aile etkisi, kariyer potansiyeli kaybı) ne tür bir aralıkta ortaya 
çıktığını değerlendirmek üzere kullanılacak yöntemler geliştirmeli ve bu yöntemlerde, bilgiye dayalı sağlık 
politikalarının geliştirilmesi amacıyla, migrene atfedilen yükün kapsamı eksiksiz bir şekilde ele alınmalıdır 

• Yapılandırılmış başağrısı servislerindeki en iyi klinik uygulamaların ve bakım stratejilerinin belirlenmesi 
ve bu uygulamaların ve stratejilerin etkinliğinin, erişilebilirliğinin ve maliyet-etkinliğinin değerlendirilmesi 
için daha fazla araştırma yapılmalıdır 



• Düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerde, migren için yerel ihtiyaçlara, altyapıya ve kaynaklara göre 
uyarlanmış sağlık çözümlerine ulaşmak için ortak girişimlerde bulunulmalı, eğitim ve öğretim bu kapsamda 
kilit birer bileşen olarak ele alınmalıdır 

Araştırma stratejisi ve seçim kriterleri 
Orijinal araştırma makalelerine, sistematik taramalara ve meta-analizlere ulaşmak üzere MEDLINE (veri 
tabanının açıldığı günden 1 Ocak 2020 tarihine kadar) ve Embase (veri tabanının açıldığı günden 1 Ocak 
2020 tarihine kadar) üzerinde arama yaptık. Bu aramalarda “epidemiyoloji”, “yük”, “sağlık ekonomisi”, 
“bakım sistemleri”, “uzman bakımı” ve “birinci basamak sağlık hizmetleri” terimleriyle birlikte “migren” 
arama terimini kullandık. Öncelikle geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yayımlanmış olan metinleri seçmekle 
birlikte, daha eski, ancak yaygın olarak atıfta bulunulan itibarlı yayınları da kapsam dışında bırakmadık. 
Bununla birlikte, bu arama stratejisiyle tespit ettiğimiz makale referans listelerini de inceledik ve 
konumuzla bağlantılı olanları kapsama dâhil ettik. 

 
Epidemiyoloji 

Migrenin insidansı 

Migrene ilişkin epidemiyolojik çalışmalar büyük ölçüde bozukluğun prevalansına odaklanmaktadır; 
insidans oranlarının öngörüldüğü popülasyon çalışmalarının sayısı çok azdır. Danimarka’da gerçekleştirilen 
12 yıllık boylamsal bir çalışmada, başlangıçta migreni olmayan bireylerde genel insidansın 1000 kişi-yıl 
başına 8.1 olduğu belirlenmiştir.5 En yüksek insidans oranları, 25-34 yaş aralığındaki insanlarda 
(popülasyonun en genç grubu) bildirilmiş, kadınlarda 1000 kişi-yıl başına 23, erkeklerde ise 1000 kişi-yıl 
başına 10 olarak kaydedilmiştir. Bildirilen insidans oranları bu gruptan sonra ilerleyen yaşla beraber 
düşmüştür. Türkiye’de benzer bir yapıyla yürütülen, ancak farklı sonuçlara ulaşan 5 yıllık boylamsal bir 
çalışmada, insidans genel popülasyonda 1000 kişi-yıl başına 23.8 olmuş, yine kadınlarda erkeklere göre 
daha yüksek bulunmuştur.6 

İnsidansın öngörülmesinde kullanılan diğer bir yaklaşım da, bildirilen migren başlangıç yaşının 
değerlendirilmesidir. Amerikan Migren Prevalans ve Önleme Çalışması’nda bu metodoloji kullanılmış7 ve 
tepe insidans oranları kadınlarda 20-24 yaş aralığında (1000 kişi-yıl başına 18.2), erkeklerde ise 15-19 yaş 
aralığında (1000 kişi-yıl başına 6.2) bulunmuştur. Ancak, migren ortanca başlangıç yaşı erkeklere (25.5 yaş) 
göre kadınlarda (23.2) biraz daha düşük olmuştur. Her iki cinsiyette, %75 migrenin 35 yaşından önce 
başladığını bildirmiştir.7  

Migrenin prevalansı 

1 yıllık dönem prevalansı 

Migren için 1 yıllık dönem prevalansı sık sık bildirilen bir veridir. Ancak, bir yılda migrenle geçirilen sadece 
tek bir günün bile aktif başağrısı bozukluğunu tanımlamak için yeterli olduğunu unutmamak gerekir.8 
Dünya genelinde popülasyon çalışmalarında kullanılmak üzere standartlaştırılmış metodolojiler 
geliştirilmiştir.9 1 yıllık prevalansın dünya genelinde %15 olduğu ve en yüksek prevalansın güneydoğu 
Asya’da (%25-35), en düşük prevalansın ise Çin’de (%9) görüldüğü öngörülmektedir.10,11 Dokuz Avrupa 
ülkesinden toplanan verilerin değerlendirildiği Eurolight projesinde12, 1 yıllık prevalans cinsiyete göre 
düzenlemenin ardından %35 olarak bildirilmiştir. Buna karşın, ABD merkezli öngörülerde 1 yıllık 
prevalansın %12-13 olduğu ve zaman içerisinde sabit kaldığı bildirilmiştir.13 Dolayısıyla, ABD ve Avrupa 
arasında öngörüler açısından bir uyumsuzluk söz konusudur. 



Migrenin dünyaya getirdiği bu ciddi yüke rağmen, migrene ilişkin bilgi birikimi henüz tamamlanmış değildir 
ve dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle çocuklara ve ergenlere ilişkin verilerde eksiklikler söz konusudur. 
Buna ek olarak, çalışma popülasyonları, seçim kriterleri ve vaka tanımları açısından farklılık gösteren 
değişken yöntemlerin kullanılması bulguları etkilemiş ve karşılaştırma yapılmasını güçleştirmiştir. Örneğin, 
Avrupa ve ABD arasında öngörüler açısından tespit edilen uyumsuzluk büyük olasılıkla iki nedene 
dayanmaktadır. İlk neden, Eurolight projesinin12 başlangıçta tanı olarak gerilim tipi başağrısını kapsam 
dışında bıraktıktan sonra, hem kesin hem de olası migreni (migren için resmi olarak belirlenen kriterlerden 
biri hariç hepsini karşılayan olası migren)8,14 değerlendirmiş olmasıdır. Bu tercihin ardındaki mantık şudur: 
Yaygın bir başağrısı bozukluğu, gerilim tipi başağrısı olmadığı sürece büyük olasılıkla migrenden başka bir 
bozukluğa işaret etmeyecektir. ABD’de yürütülen çalışmalar bu yaklaşımı benimsememiş ve Eurolight 
projesinde doğrulanan vakaların yaklaşık %40’ı olası migrenken, ABD’deki çalışmalarda yalnızca kesin 
migren vakaları değerlendirmeye dâhil edilmiştir.12,13 İkinci neden ise, ABD’deki birçok çalışmada 
katılımcılardan şiddetli başağrısını bildirmelerinin istenmesi ve bu talebin, başağrısını bildirme olasılığını 
azaltmasıdır. 

DSÖ ile resmi ilişkileri bulunan Lifting The Burden (LTB) adlı sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü Başağrısına 
Karşı Küresel Kampanya (Global Campaign Against Headache) kapsamında çeşitli inisiyatifler 
gerçekleştirilmiş ve en önemli inisiyatiflerinden biri olarak kesitsel çalışmalara yönelik konsensüs temelli 
metodolojik kılavuzlar geliştirilmiştir.9 Popülasyonların karşı karşıya olduğu başağrısı yükünün ölçüldüğü 
veya betimlendiği çalışmaların tasarımı, uygulanması, anlaşılması veya değerlendirilmesi ile ilgilenen 
herkes, DSÖ’nün altı dünya bölgesinin her birinden başağrısı veya genel epidemiyoloji alanında deneyimli 
uzmanlardan oluşan bir konsensüs grubu tarafından geliştirilmiş olan bu ayrıntılı tavsiyelerden 
yararlanabilir. Buradaki amaç, kullanımdaki yöntemleri iyileştirmek ve standartlaştırmak, dünyanın farklı 
bölgelerinde yürütülen çalışmalardaki farkları en aza indirmek ve böylece coğrafya, etnik köken, kültür ve 
kentsel ve kırsal popülasyon oranları gibi faktörlere atfedilen gerçek varyasyonları ortaya çıkarmaktır. 

Çocuklarda, ergenlerde ve yaşlılarda migren 

İnsidansta olduğu gibi, migrenin prevalansının da yaşla ve cinsiyetle bağlantılı olduğu açıktır (şekil 1). 
Prevalans 35-39 yaş aralığında tepe noktasına ulaşmakta11 ve insan ömrünün iki ucunda daha düşük 
seyretmektedir (yani prevalans, çocuk veya ergenler ile yaşlılarda görece düşüktür).11,13,15,16 Türkiye’de 
ülke genelinde yürütülen bir çalışmada, okul çağındaki çocuklarda (6-17 yaş grubu) 1 yıllık migren 
prevalansının %26 (%7 kesin, %19 olası) olduğu bildirilirken17, bir ABD çalışmasında ergenlerde 1 yıllık 
prevalans olası migren vakaları kapsam dışında bırakılarak %6 olarak belirlenmiştir.18 Yaşlılarda (60 yaş ve 
üzeri) prevalans oranları %3-6 aralığında bildirilmektedir.13,16 



Şekil 1: Yaşa göre standartlaştırılmış küresel prevalans ve yaşa ve cinsiyete göre küresel migren 
prevalansı  
2016 Küresel Hastalık Yükü Çalışması için KHY 2016 Başağrısı Ortakları’nın gerçekleştirdiği sistematik 
gözden geçirmeden alınmıştır.11 Yaşa göre standartlaştırılmış küresel prevalans %14.4’tür (95% CI 13·8–
15·0). 
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Coğrafi bölge ve ırka göre prevalans 

Migrenin prevalansı coğrafi bölgeler arasında farklılık göstermektedir (şekil 2). 2016 Lancet Küresel 
Hastalık Yükü (KHY) çalışmasına göre, prevalansın en yüksek olduğu bölge Nepal, en düşük olduğu bölge 
ise Çin’dir.11 Nepal’de prevalansın yüksek olması, yüksek rakımda yaşama faktörüyle bozukluk arasındaki 
güçlü bağlantıya atfedilmiştir.19 Irkla ilgili olarak, ABD merkezli bir çalışma migren prevalansının 
Beyazlarda, Siyahilere göre yüksek olduğunu belirlemiştir.13 Ancak, daha önce belirtilen metodoloji farkları 
coğrafi bölgeler ile ırklar için bildirilen prevalans öngörülerine yönelik karşılaştırmaların yapılmasını 
güçleştirmektedir. Standartlaştırılmış ve titiz yöntemler kullanılsa dahi, biyolojik ırk farklılıklarını coğrafi 
farklılıklardan ve kültür, yaşam tarzı ve çevre faktörlerinden doğan farklılıklardan ayırmak kolay değildir. 

 
Şekil 2: Her iki cinsiyet için konuma göre 100 000 nüfus başına yaşa göre standartlaştırılmış migren 
prevalansı 
2016 Küresel Hastalık Yükü Çalışması için KHY 2016 Başağrısı Ortakları’nın gerçekleştirdiği sistematik 
gözden geçirmeden alınmıştır.11 ATG=Antigua ve Barbuda. FSM=Mikronezya Federal Devletleri. LCA=Saint 
Lucia. TLS=Timor-Leste. TTO=Trinidad ve Tobago. VCT=Saint Vincent ve Grenadine Adaları.  

Sosyoekonomik statüye göre prevalans 

Gelir sınıfları (düşük, orta ve yüksek) arasında gerçekleştirilen birçok çalışmada, migren prevalansı ile 
sosyoekonomik statü arasında belirgin herhangi bir bağlantıya rastlanmamıştır.20-22 Ancak, ABD’de 
gerçekleştirilen toplum temelli iki çalışma düşük hane gelirine sahip bireylerde, yüksek gelir düzeyindeki 
bireylere göre daha yüksek bir prevalans saptamıştır.13,15 Buna ek olarak, Rusya ve Gürcistan’da yoksulluk 
ayda başağrısıyla geçirilen 15 veya daha fazla gün ile ilişkilendirilmiştir.23,24 Gelirin sağlık hizmetlerine 
erişimin bir yordayıcısı olduğu düşünüldüğünde, düşük sosyoekonomik statünün daha yüksek migren 
prevalansıyla bağlantılı olduğu öne sürülebilir. Aslına bakılırsa, LTB’nin düşük gelir düzeyindeki ülkelerde 



yürüttüğü çalışmalar da aynı çıkarıma varmış ve göreli yoksulluğun, sağlık hizmetlerine yetersiz erişim ve 
kırsal alanda yaşam ile ilişkili olduğunu belirlemiştir.25,26 

Küresel yük 

Engellilik ve yaşam yılı kaybı 

Migren tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, migren dünya genelinde engelliliğe 
neden olan bozukluklar arasında hala bel ağrısından sonra ikinci sıradadır.1 Bel ağrısında, migrenin aksine 
etiyolojileri farklılaşan birçok bozukluk söz konusudur. Bu durumu bir bağlam çerçevesinde 
değerlendirmek gerekirse, migren 45.1 milyon yılın engellilikle geçirilmesine yol açarak, küresel hastalık 
yükünün %5.6’sından, yani diğer tüm nörolojik bozuklukların toplam oranından fazlasından sorumlu 
olmaktadır.1,11 Bu yük 35-39 yaşlarında tepe noktasına ulaştığından (şekil 3), migren dünya genelinde 50 
yaşın altındaki bireylerde ve özellikle kadınlarda engelliliğe neden olan bozuklukların arasında birinci 
sıradadır.11 Sonuç olarak, migren ömrün sonraki dönemlerinde engellilikle geçen yıllara neden olan çoğu 
diğer bozukluğun aksine insanları en üretken oldukları dönemde etkiler.  

Şekil 3: Dünya genelinde yaşa göre her yıl 100 000 nüfus başına migrenden dolayı engellilikle geçirilen 
yıl sayıları  
2016 Küresel Hastalık Yükü Çalışması için KHY 2016 Başağrısı Ortakları’nın gerçekleştirdiği sistematik 
gözden geçirmeden alınmıştır.11 YLD=engellilikle geçirilen yıllar. 
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Şekil 4: Migrenin sonuçları  
Migrenin sonuçları birçok farklı alanda ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçların arasında iş verimliliğinde düşüş, 
kariyer potansiyeli kaybı, yaşam tarzından ve sosyal ilişkilerden verilen tavizler ve ilişkilerde gözlemlenen 
etkiler yer alır. ABD merkezli popülasyon çalışmasından alınan veriler.25-27 

Migrenin ailelere getirdiği yük 

Migrene ilişkin epidemiyolojik çalışmalar çoğunlukla bozukluktan etkilenen bireylere odaklanmış, ailelerin 
karşı karşıya kaldığı yükü ender olarak ele almıştır (şekil 4). Eurolight projesinde12 migrenin sadece çocuk 
bakımını etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda partnerler arası ilişkiyi de zorladığı belirlenmiştir. Aslına 
bakılırsa, migrenli bireylerin partnerleri de iş verimliliği ve sosyal aktiviteler açısından kayıplarla 
karşılaşmaktadır.12 Migrenin ailelere getirdiği yük, beklenebileceği gibi migren sıklığının artmasıyla 
beraber daha da ağırlaşır.27-29 ABD merkezli Kronik Migren Epidemiyolojisi ve Sonuçları (CaMEO) 
çalışmasında,28,29 migren sıklığı yüksek bireylerin partnerlerinden ve çocuklarından veriler toplanmıştır. 
Migren yükünün en belirgin olduğu alanlar olumsuz duygusal sonuçlar ile aile aktivitelerine ve sosyal 
aktivitelere katılamama olarak belirlenmiştir.28,29 Bir ebeveyni migrenli olan çocuklar, okul performans ve 
katılımlarında olumsuz etkiler yaşadıklarını bildirmiştir.28,29 Bu etkinin, partner desteğinin bulunmadığı tek 
ebeveynli ailelerde daha da ağır olduğu görülmüştür.29 

Migrenin komorbiditeleri 

Migren, özellikle de kronik migren birçok farklı rahatsızlık ve hastalığa eşlik eder. Migren ile hem 
depresyon hem de anksiyete bozuklukları arasında güçlü bir bağlantı bulunmakta, depresyon aynı 
zamanda bozukluğun kronik migrene dönüşmesi riskini de arttırmaktadır.10,30-35 Buna ek olarak, migren 
boyun ve bel ağrısı gibi diğer kronik ağrı rahatsızlıklarıyla da ilişkilidir.36-40 Kardiyovasküler olay (örn. 

Kariyer 
Meslek: Migrenli 
insanların %32.7’si 
başağrılarının 
kariyerlerini etkilediğini 
bildirmiştir.  
İstihdam: %22.8’I 
migrenden dolayı işlerini 
kaybetmekten 
endişelendiğini 
belirtmiştir. 

Sosyal İlişkiler 
Romantik partnerlik: Migrenli insanların %49.0’u başağrıları olmasaydı, daha 
iyi bir partner olabileceklerini belirtmiştir. 
Aile planlaması: %3.2’si migrenden dolayı çocuk sahibi olmamayı tercih 
ettiklerini, çocuk sahibi olmayı ertelediklerini veya daha az çocuk sahibi 
olduklarını belirtmiştir. 

Çocuklar 
Ebeveynlik: Migrenli 
insanların %38.6’sı 
migrenin 
ebeveynliklerini 
etkilediğini ifade 
etmiştir. 
Ergen çocukların bakış 
açısı: %8.7-13.1’i  
ebeveynlerdeki migrenin 
akademik başarılarını 
etkilediğini bildirmiştir. 



iskemik kalp hastalığı veya inme) riski ise, auralı migrende aurasız migrene göre daha belirgindir.41,42 Kronik 
migrenli bireylerde, migrenle ilişkili diğer komorbiditeler epilepsi ve obezitedir.43,44,45 Genel olarak, 
komorbiditeler epizodik migrenden daha sık kronik migrenle ilişkilendirilir ve migrenin kronikleşmesi 
açısından risk faktörü olabilmektedir.37 Bu tespit önemlidir, çünkü migrenin ilerlemesindeki risk faktörleri 
belirlenebilirse, migrenin klinik seyrini depresyon ve obezite gibi değiştirilebilir risk faktörlerini ele alarak 
düzenleyebilecek önleyici müdahaleler için bir temel oluşturabilir. Ancak, değişken veri kalitesinden, 
özellikle de kronik migrenin tanımlanmasında kullanılan kriterlerdeki tutarsızlıklardan dolayı ilişki 
öngörülerinin güvenilirliği bozulmaktadır.Migrene yönelik epidemiyolojik çalışmaların geliştirilmesi 

Migrene yönelik kapsamlı epidemiyolojik çalışmalar bozukluğa ilişkin birçok noktayı aydınlatmıştır. Daha 
önceki birçok eksiklik veri kalitesini etkilemiş olsa da, bu sorunları metodolojiyi ve veri bildirimini 
standartlaştırarak çözmek için ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.9,11 Bu çerçevede LTB tarafından 
geliştirilen konsensüs temelli kılavuzlar, tümü veri kalitesi açısından çok önemli faktörler olan örneklem 
belirleme, katılımcılarla etkileşim ve vaka tespit aşamalarını kapsamaktadır.9 Olası migrenin de eklendiği 
(ve kesin migren ve olası migren tanılarının ayrı ayrı tanımlandığı) Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası 
Sınıflaması ile tanımlanan kriterler, migren tanısının temeli olmalıdır. Olası migrenin tanısı temelde kesin 
gerilim tipi başağrısının dışlanmasına bağlı olduğundan, buradan gerilim tipi başağrısı tanı kriterlerinin de 
eşzamanlı olarak uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, prevalans tek başına halk sağlığı açısından 
geçerli bilgileri yeterli ölçüde sağlayamayacağından, prevalansla birlikte migrene atfedilebilecek yük de 
incelenmelidir. 

Vaka tespitini etkileyen bütün bu faktörler, popülasyonlar arasında metodolojik varyasyondan 
kaynaklanmayan, gerçek farkların tespit edilmesini sağlayacak tutarlı ölçümlerin ve karşılaştırmalı 
değerlendirmelerin yapılmasına imkân vermektedir.9 Ancak, bu kılavuzlara göre yürütülen kesitsel 
çalışmalar yüksek hastalık yüküyle bağlantılı faktörleri tespit edebilirse de, neden-sonuç ilişkisinin tespit 
edilmesi ve risk faktörlerini etkileyen müdahalelerin belirlenmesi için boylamsal çalışmalara da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Migrenin halk sağlığı açısından yarattığı zorluk, epidemiyolojik çalışmaların 
optimizasyonuna gereken yatırımın yapılması için yeterli bir gerekçedir. 

Sağlık ekonomisi 

Migrenin ekonomik sonuçları, sağlık politikalarının kanıtlardan elde edilen bilgilerle iyileştirilmesi 
gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Avrupa’da, 2011 yılında migrene atfedilen finansal maliyetlerin 50 
ila 111 milyar euro olduğu, bu rakamda doğrudan maliyetlerin oranının %7, dolaylı maliyetlerin oranının 
ise %93 olduğu öngörülmiştir.46 ABD’de ise, 2007 yılında doğrudan maliyetler 11 milyar dolar, dolaylı 
maliyetler ise 12 milyar dolar olarak öngörülmiştir.47,48 Dolayısıyla, Avrupa ve ABD tahminleri dolaylı-
doğrudan maliyet oranları açısından farklılaşmaktadır. Tedavi maliyetleri, ABD’de Avrupa’ya göre genel 
olarak daha yüksek olsa da, bu fark büyük olasılıkla metodoloji farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
ABD’de ortaya koyulan bazı öngörülerde verimlilik kayıpları dışlanmıştır ve hasta olduğu halde çalışma 
durumu (presenteeism, migren geçirirken çalışma) ile bağlantılı dolaylı maliyetleri temsil etmiyor olabilir. 
Özel olarak bakıldığında, ABD öngörüleri 1999 yılında verimlilik kaybına bağlı bu dolaylı maliyetlerin 5 
milyar dolar civarında olduğunu belirlemiştir.49 Buna ek olarak, ABD’deki çalışmalarda doğrudan 
maliyetleri öngörmek üzere birim fiyatları ikame etmek için bireylerin veya sigortacıların ödediği hizmet 
ücreti kullanmıştır. Bu hesaplamalar, sağlık hizmetine başvurmayan veya kapsamda olmayan, tamamlayıcı 
veya alternatif tedaviler gibi sağlık hizmetlerine başvuran migrenli bireylerde ortaya çıkan doğrudan 
maliyetleri olduğundan daha düşük öngörmektedir. Buna karşın, Avrupa çalışmalarında aşağıdan yukarıya 



yönelen bir yaklaşım kullanılmakta (yani ankete katılan her bireyin bildirdiği her tedavi veya hizmet 
kullanımı kaleminin maliyetleri toplanmakta) ve dolayısıyla, ABD öngörülerine göre daha kapsamlı maliyet 
öngörüleri geliştirilmektedir. Ayrıca, Avrupa’nın daha yüksek prevalans öngörüleri de maliyet 
öngörülerinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. 

Migrenin doğrudan maliyetleri 

Doğrudan maliyetler sağlık politikaları için temel bilgiler sağlayan ve sağlık hizmetlerinde yapılan 
harcamaların öngörülmesine imkân veren önemli bir ölçüdür. Avrupa’da, 2011 yılında migrene atfedilen 
doğrudan sağlık maliyetleri kişi başına 1222 euro olmuştur.46 ABD ve Kanada’da bu maliyetler epizodik ve 
kronik migren için ayrı ayrı hesaplanmış, 3 aylık dönemde epizodik migren için 383 dolar, kronik migren 
için ise 1036 dolar olarak belirlenmiştir.50 Bu veriler doğrudan maliyetlerin migren sıklığına paralel olarak 
arttığına işaret etse de, epizodik migrenin prevalansının çok daha yüksek olmasından dolayı, toplam 
doğrudan maliyetler epizodik migrende kronik migrene göre daha yüksektir. 

Migrenin dolaylı maliyetleri 

Avrupa’da, dolaylı maliyetler ekonomik yükün büyük kısmını temsil etmektedir; verimlilik kayıpları ise bu 
maliyetlerin üçte ikisini temsil etmektedir.46 Benzer şekilde, verimlilik kayıpları ABD’de de dolaylı 
maliyetlerin çoğunluğunu oluşturmakta, ancak öngörülen verimlilik kayıpları Avrupa’dakinden daha 
düşüktür.51 ABD’de 2019 yılında migrenli bireyler migrensiz bireylere göre yılda 9 gün daha fazla işe 
gidememiş ve etkilenen kişi başına tahmini olarak ek 2350 dolar maliyet oluşmuştur.51 Çalışılamayan bu 
süre, ortalama tam zamanlı işçilerin toplam çalışma süresinin yaklaşık %4’üne denk gelmektedir. Ancak, 
işte verimlilik kayıplarının, işe gidilmeyen günlerden daha yüksek bir toplam maliyete yol açtığını burada 
vurgulamak gerekir.52 

Özellikle başağrısı hizmetlerine yönelik yatırım kararlarında fayda-maliyet analizlerinin daha fazla öne 
çıktığı düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerde (DOGÜ) olmak üzere, migrenin tüm dolaylı 
maliyetlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak, birçok 
farklı ülkenin öngörülerinden anlaşılacağı gibi, %2’ye kadar gayri-safi milli hasıla kayıplarına denk gelen 
dolaylı maliyetlerin çok yüksek olduğu açıktır.23,26,53 

Migrenin diğer dolaylı sonuçları 

Migrenin dolaylı sonuçları bireyler arasında farklılık gösterir ve toplam maliyet öngörülerine ender olarak 
tam kapsamıyla yansıtılır. Bu sonuçlar geniş bir aralıkta ortaya çıkar ve yaşam tarzından verilen tavizleri, 
aile üzerindeki etkileri (bozulan kişisel ilişkiler, aile sorumluluklarından çekilme ve bakım yüklerinin 
başkalarına devredilmesi), kariyer potansiyelindeki zararları ve tedaviye sekonder bozukluk (örn. ilaç aşırı 
kullanımı başağrısı veya opioid bağımlılığı) risklerindeki artışı içerir. Bu sonuçlar Eurolight12 ve CaMEO28,29 
çalışmalarında bir ölçüde nicelenmişse de, yarattıkları mali etkiyi öngörmek mümkün olmamıştır.27,31,54 
Sonuç olarak, sağlık ekonomisi çalışmalarında somut olmayan ama yine de büyük önem taşıyan bu 
faktörler büyük ölçüde görmezden gelinmektedir; dolayısıyla, migren yarattığı gerçek ekonomik yük 
olduğundan daha düşük öngörülmektedir. Bu yanlışı düzeltmek zor bir iştir; biz bu amaçla migrenin bu 
dolaylı sonuçlarının nasıl ölçülebileceği ve yorumlanabileceği konusunda daha ayrıntılı kılavuzların 
geliştirilmesi için uzman konsensüsüne dayalı bir yaklaşımın izlenmesini tavsiye etmekteyiz. 

 



Sağlık politikalarına yönelik öneriler 

Migren küresel ve ulusal ekonomilerde öne çıkan bir kayıp kaynağı olduğundan, mantıklı sağlık 
politikalarının etkili başağrısı hizmetlerinin sunumuna daha fazla kaynak ayırması gerekir.55 Bu kaynak hem 
ekonomik açıdan hem de bu bozukluktan etkilenen bir milyar insanın henüz karşılanmayan ihtiyaçlarının 
ele alınması açısından potansiyel olarak geniş ölçekli faydalar getireceği öngörülebilir. Aslına bakılırsa, 
ekonomik analizlerde DOGÜ’ler dâhil olmak üzere ülkelerde yapılandırılmış başağrısı hizmetleri 
kapsamında kanıta dayalı temel migren bakımının sunulmasının çok maliyet-etkin ve belki de maliyet 
tasarruflu bir uygulama olacağı belirlenmiştir.4,56 

Bakım sistemleri 

Bakım sistemleri ülkeler arasında ve hatta ülkelerin içinde birçok açıdan ve özellikle insan kaynakları ile 
mali kaynakların erişilebilirliği açısından farklılıklar göstermektedir.55,57,58 Buna ek olarak, klinik, sosyal ve 
politik engeller bakım hizmetlerinin sunumunu sekteye uğratmaya devam etmektedir.55,57,58 Bu sorunun 
çözümü bütünleşik ve eşgüdümlü bakım sistemlerinde – (birinci basamak ve uzman bakım hizmetlerinin 
birbirini tamamladığı ve desteklediği) yapılandırılmış hizmetler ile bu sistem basamakları arasında bakım 
devamlılığını sağlayan kapsamlı sevk ve işbirliği protokollerinde – yatar. Ancak, bu özellikleri karşılayan 
bakım sistemlerinin bulunduğu ülkelerin sayısı çok azdır ve var olduğu yerlerde ise sistem organizasyonu 
ideal noktadan (yani verimli, adil ve yerel düzeyde değerlendirilmiş ihtiyaçlara göre herkesçe erişilebilir bir 
sistemden) çok uzaktır; dolayısıyla, birinci basamak ve uzman bakım hizmetlerindeki zorluklar, dünyanın 
birçok ülkesinde varlığını korumaktadır. 

Birinci basamak bakım hizmetleri 

Migren bakım hizmetlerinin büyük kısmı, birinci basamak bakım hizmetlerinde başlatılmalı ve devam 
ettirilmelidir (şekil 5).59 Avrupa’da, birinci basamak bakım hizmetlerinin gerekli kaynaklarla donatılmaları 
halinde başağrısı şikayetiyle başvuran (ya migreni ya da gerilim tipi başağrısı olan ve kendi yönetimlerini 
sağlayabilen %50’lik kesimi bir kenara bırakırsak, büyük çoğunluğu migrenli olan) hastaların %90’ının 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur.59 Sonuç olarak, birinci basamak bakım 
hizmetlerinin migren tanı ve tedavisinde ilerleme kaydedilmesi gereken ilk ve başlıca bakım ortamı olduğu 
söylenebilir. 



Şekil 5: Sürekli bakım modeli 
Birinci basamak bakım hizmetleri migren için profesyonel bakıma ihtiyaç duyan tüm bireylerin %90’ının 
ihtiyaçlarını karşılayabilir; (tanıda zorluk çekilen, tedaviye direnç gösteren veya komorbiditeleri olan 
vakalar dâhil olmak üzere) geri kalan %10’luk kesimin ise başka kurumlara sevk edilmesi gerekir. Üçüncü 
basamak bakım hizmetlerinin sağlandığı sistemlerde, hastaların sadece %1’inin bu basamakta yönetilmesi 
gerekir. Uzman bakımı, deneyim birikimi sayesinde her zaman yüksek düzeyde uzmanlığın sağlandığı ve 
gelişmiş yönetim seçeneklerinin sunulduğu bir alandır. Uzman bakımının ardından, hasta bakım 
devamlılığı için pratisyen hekimle eşgüdüm sağlanarak ve ileriki değerlendirmeler için tavsiye edilen 
tarihlerin de yer aldığı sonuca dayalı bir bakım planı verilerek birinci basamak bakıma geri gönderilir. 

Başağrısı, birinci basamak bakıma başvuruda en yaygın görülen nörolojik semptomdur.60 Ön safhadaki 
bakımverenler olarak pratisyen hekimler, (neredeyse her vakada muayene yapılmadan hasta öyküsüne 
dayanarak koyulan) migren tanısı için gerekli olan temel becerilere sahip olmalı8, sekonder nedenleri 
eleyebilmeli ve kanıta dayalı tedavi algoritmalarını kullanmalıdır.61,62 Oysaki tanı gecikmeleri, yanlış tanılar 
ve yetersiz bakım uygulamaları hala ciddi birer sorun olarak ortaya çıkmaktadır.55,57,63-65 Uzman başağrısı 
merkezlerine sevk edilen migrenli hastaların ele alındığı kıtalar arası bir çalışmada, pratisyen hekimlerin 
hastaların %72’sine yanlış tanı koyduğu belirlenmiştir.64 Üç Avrupa ülkesinde (Avusturya, Fransa ve Birleşik 
Krallık), pratisyen hekimler önleyici migren ilaçlarını gerçekte bu ilaçlara uygun olan hastaların %10’undan 
azına yazmıştır.57 Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde dahi, birinci basamak bakım klinisyenleri genellikle 

Başarısız tedavi 
Takip değerlendirmesinde tatminkar bir 
sonuç görülmezse, bir sonraki tedavi 
basamağında uzman bakımı denenmelidir. 

Birinci basamak bakım 
- Tanı 
- Sekonder nedenleri eleme 
- Kanıta dayalı tedavi 

Uzman bakımı 
- Multidisipliner yaklaşım 
- Zorlu vakalarda deneyim 
- Yatarak tedavi 

6-12 ay 
Önleyici tedavi değerlendirmesi 
6-12 aylık takipte migren sıklığı stabil 
bulunursa, aynı sonucun tedavisiz de 
devam edip etmeyeceğini belirlemek 
için tedavi durdurulabilir. Faydalı akut 
tedavi devam ettirilmelidir. 

Başarılı tedavi 
Hasta müdahaleden tatmin edici bir fayda 
gördüğünü bildirirse, birinci basamak 
bakımın görevi, hastanın zaman içindeki 
durumunu takip etmek olacaktır. 



uygulama kılavuzlarından haberdar olmamakta ve dolayısıyla, bu kılavuzları uygulamaya 
koyamamaktadır.66 

Lifting The Burden (LTB) son 3 yıl içerisinde başağrısı bakımını iyileştirmeye yönelik Küresel Kampanyasının 
son aşamalarını başlatmış ve bu çerçevede, etkili başağrısı hizmetlerinin yürütülmesi ve sürdürülmesi 
açısından eğitimi kilit bir unsur olarak belirlemiştir.67 LTB, birinci basamak bakım profesyonellerine temel 
eğitim verilmesi halinde, bu eğitimin profesyonellerin migrenin tanısı ve klinik yönetimi konusundaki 
özgüvenini ve yetkinliğini arttıracağını ve bununla birlikte, bir yandan daha iyi klinik sonuçlara, diğer 
yandan ise israftan kaçınma tutumu sayesinde maliyetlerde azalmaya ulaşılabileceğini ortaya 
koymuştur.55,68 Estonya’da birinci basamak bakımda başağrısı bozuklukları konusunda sunulan 
yapılandırılmış tek bir eğitim programı, etkileri 3 yıla kadar devam eden faydalar sağlamıştır.69 Avrupa 
Başağrısı Federasyonu, birinci basamak bakımda başağrısı bozukluklarının verimli yönetimi için lisansüstü 
eğitimde izlenmesi gereken kilit prensipleri tanımlamıştır.3 Benzer bir adım atan Uluslararası Başağrısı 
Topluluğu ise eğitime öncelik vermekte ve bölgesel ve çevrimiçi kurslarla bilgi paylaşımını 
desteklemektedir.70,71 

Klinik ortamında kolayca bulunabilen bazı araçlar da birinci basamak bakımda yönetimi desteklemek üzere 
kullanılabilmektedir. Kliniğe ilk defa başvuran hastalardan en az 1 ay boyunca doldurmaları istenen 
başağrısı günlüğü, profesyonellere başağrısının özellikleri ve yol açtığı yük konusunda bilgi sağlar.3,72 Tanı 
ve tedavi amaçlı değerlendirme bağlamında başağrısı günlüğünün validasyonu sağlanmıştır3,72 ve bu araç 
hem kolayca yerel dillere tercüme edilebilmekte3, hem de e-günlük olarak uygulanabilmektedir. Migren 
tedavisi, basamaklı tedavi yaklaşımı prensibine dayanır ve çoğunlukla, ilk tedavi olarak nonoploid 
analjeziklerin (yani non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar [NSAID] ve parasetamol) kullanıldığı, bu 
ilaçların yetersiz kalması halinde ise triptanlara başvurulduğu basit bir süreçten ibarettir.2,3 Bu akut 
tedaviler genellikle yeterli olmakta ve önleyici ilaçlar, yalnızca akut tedavileri ideal şartlarda kullanmasına 
rağmen ters etkilerle karşılaşan az sayıda hasta için ayrılır (ve yalnızca bu hastalara sunulmalıdır). 

Pratisyenler, başağrısı yönetimi için gerekli olan zamanı bulamamaları nedeniyle gerçek bir sorunla 
karşılaşmaktadır. Diğer sağlık profesyonellerinin görevleri açıkça tanımlanır. Migren yönetimi konusunda 
eğitim almış olan hemşireler bu süreçte çok etkili olmakta ve genel maliyetlerde herhangi bir artışa yol 
açmadan74, uzmanlara sevk edilen vakaların sayısını azaltabilmektedir73. Sahra altı Afrika’daki birçok 
örnekte olduğu gibi, bazı ülkelerde ön safha hizmetleri klinik görevlileri tarafından sunulmakta ve çoğu 
başağrısının tanısı ve yönetimi için gerekli becerilere sahip olan bu görevliler, migren konusunda sadece 
belirli düzeyde bir ileri eğitime ihtiyaç duymaktadır. NSAID’ler gibi akut migren ilaçlarının hâlihazırda 
reçetesiz olarak satılması, triptanların reçetesiz satışının da giderek artmasıyla birlikte, eczacılar da tavsiye 
ve tedavi sunabilmektedir.75,76 Reçete gerekliliğinin kaldırılması bakım hizmetlerinin önündeki ciddi bir 
engeli de ortadan kaldırmakta ve birinci basamak bakım hizmetlerine başvuran vakaların sayısını 
azaltmaktadır. 

Uzman bakımı 

Gerekli eğitimin sağlandığı birinci basamak bakım hizmetleri migrenli hastaların çoğunun ihtiyaçlarını 
karşılayabilse de, bazı hastaların her halükarda uzmana başvurması gerekecektir. Eurolight12 uzmana 
başvuran hastaların, pratisyen hekim tarafından tedavi edilenlere göre daha iyi bakım hizmetleri aldığını 
belirlemiştir57; bu bulgu, yüksek olasılıkla uzmanın bilgi birikiminin daha iyi olmasına ve hastanın 
multidisipliner bir bakım ekibine erişebilmesine bağlanmıştır. Ancak, uzman hizmetleri yüksek gelir 
düzeyindeki ülkelerde dahi kolayca bulunamamakta ve sıklıkla uzun bekleme listelerinden dolayı sekteye 



uğramaktadır.77 Yapılandırılmış hizmetler çerçevesinde, birinci basamak bakım hizmetlerinin 
amaçlarından biri, bireylerin ancak gerekli olduğu hallerde uzmana sevk edilmesini sağlamaktır. Uzmana 
sevk edilmesi gereken bireyler, tanısında zorluk yaşanabilen atipik özellikli hastalar, tedaviye dirençli 
hastalar veya majör depresif bozukluk veya kardiyovasküler risk faktörleri gibi özel bazı komorbiditelerden 
etkilenen hastalar olarak sayılabilir. 

Uzman bakımının yaygın olarak kabul edilen faydalarına rağmen, bu bakımın kullanımının ve sistem 
düzeyindeki etkinliğinin ele alındığı resmi değerlendirmeler hem sayıları hem de kapsamları açısından 
sınırlı kalmakta, bu durum kritik bir bilgi açığına işaret etmektedir. Aslına bakılırsa, eldeki veriler hem 
uzman bakımı hem de birinci basamak bakım hizmetlerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini 
göstermektedir. Nörologlar arasında gerçekleştirilen küresel bir ankete göre, başağrısı tanısı ankete 
katılan ülkelerin yalnızca %56’sında açık ve net tanı kriterleriyle desteklenmektedir.55 Avrupa’da, önleyici 
ilaçlara bu ilaç tedavisine uygun olan bireylerin yalnızca %26’sında başvurulmuştur.57 Birinci basamak 
bakımla birlikte uzman hizmetlerinde sağlanacak iyileştirmeler, önemli ek kazanımlar getirebilir. Bu 
iyileştirmeler kapsamında, düzenli kalite değerlendirmeleri (yayınlanmış kılavuzlara uygun olarak) 
gerçekleştirilmeli ve daha da önemlisi, hastaların uzman bakımından birinci basamak bakım hizmetlerine 
zamanında yönlendirilmesi ve bu sürecin, bakım devamlılığı açısından pratisyen hekimle eşgüdüm 
içerisinde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Sistem düzeyinde yürütülen yönetim stratejilerin maliyet-etkinliği 

Ülkelerdeki başağrısı merkezlerinin sayısı optimize edilmelidir; merkez sayısı çok az olduğunda ihtiyaçlar 
yeterince karşılanamayacak, çok fazla olduğunda ise maliyet-etkinlik sağlanamayacaktır.77 Spesifik 
müdahalelerin klinik faydaları ve maliyet-etkinlikleri yayınlarla makul ölçüde belgelenmişse de, sistem 
düzeyinde yürütülen başağrısı hizmetlerinin maliyet-etkinliğinin ele alındığı çok az değerlendirme 
mevcuttur. Danimarka’da gerçekleştirilen bir çalışmada78, tedavinin uzman bir başağrısı merkezinde 
gerçekleştirilmesi, işe gidilmeyen gün sayısında yaklaşık yarı-yarıya bir azalma sağlamıştır (başlangıç 
noktası ayda ~6 gündür). 2005 yılında Danimarka’da ortalama günlük maaşın 166 Amerikan doları olduğu 
düşünülürse, bu azalma kişi başına ayda yaklaşık 500 dolarlık bir potansiyel net kazanca denk 
gelmektedir.79 Ancak, bu basit öngörüde çalışma performansındaki azalmadan veya artıştan kaynaklanan 
etkiler gibi diğer maliyet ve fayda ölçüleri göz önünde bulundurulmamıştır; birçok çalışmada46,48,49, 
migrene atfedilen en yüksek ekonomik yükün hasta olduğu halde çalışma durumundan kaynaklandığı 
görülmüştür. Buna ek olarak, Danimarka çalışmasındaki hastalar uzman bir başağrısı merkezinden seçildiği 
için78, birçoğunun tedavisi zor hastalar olduğu düşünülebilir. Birinci basamak bakım hizmetlerinde 
tedavinin iyileştirilmesiyle birlikte sistem düzeyinde çok daha büyük faydalara ulaşılması (ve bu faydaların, 
uzman bakımına ihtiyaç duyan hastalara göre tedaviye genellikle daha iyi yanıt veren hastaların sayısının 
daha yüksek olmasıyla daha iyi ortaya koyulması) beklenmektedir. Bu beklentinin deneysel olarak da 
doğrulanması için daha ileri maliyet-etkinlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir; bu sayede, sağlık 
politikalarına bilgi sağlanabilecek ve migrenin sistem düzeyinde yönetimine daha fazla yatırım yapılması 
için sağlam bir kanıt temeli oluşturulabilecektir. 

Düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerdeki zorluklar 

LTB ve Başağrısına Karşı Küresel Kampanya (Global Campaign Against Headache) 15 yıl boyunca düşük ve 
orta gelir düzeylerindeki ülkelerde başağrısının prevalansını ve yükünü incelemiş67 ve coğrafyası ve gelir 
düzeyi ne olursa olsun, dünya genelinde birçok insanın sağlığının migrenden dolayı bozulduğunu açıkça 
doğrulamıştır.1 KHY çalışmalarına göre, migren sosyo-demografik kalkınma düzeyi ne olursa olsun 



dünyanın her bölgesinde engellilikle geçirilen yıllara katkıda bulunan faktörler arasında ya ikinci ya da 
üçüncü sıradadır.1 Aslına bakılırsa, migren kaynaklı engellilik bu sorunun hafifletilmesine az kaynak 
ayrılmasından dolayı daha da büyümekte, bir yandan kaynakların kısıtlı olmasının getirdiği sonuçlar, diğer 
yandan politikalara rehberlik edecek bilgilerin eksik olmasından doğan daha da ciddi yetersizlikle bir arada 
gözlemlenmektedir.55 Buna ek olarak, düşük ve orta gelir düzeylerindeki birçok ülkede, migren hala 
engelliliğe katkısıyla öne çıkan1 ve verimliliği azaltıp, kazanç kaybına yol açarak ekonomilere yük getiren 
bir bozukluk olsa da, önemli diğer sağlık sorunlarına (örn. tüberküloz, sıtma ve HIV) öncelik verilmektedir. 
Yine de, düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerde dahi, başağrısı yaşayan insanların sıklığı ne olursa 
olsun etkili bir tedavinin ücretini kendi ceplerinden karşılamaya hazır olması80, başağrısı bozukluklarının 
tanısının ve tedavisinin tüm ekonomilerde mümkün olduğunu göstermektedir.81,82 

Tüm ülkelerde yetersiz bakım hizmetlerinin temelinde yatan nedenlerin arasında sağlık profesyonellerinin 
ve politikacıların farkındalık eksikliği öne çıkmaktadır. Ancak bazı ülkelerde, migren nörobiyolojik temelli 
bir bozukluk olarak kabul edilmemektedir.65,83 Örneğin Hindistan’da, masrafları migren sigorta şirketleri 
tarafından karşılanabilecek, tedavi edilebilir bir bozukluk olarak görülmemektedir.83 Migrene yönelik basit, 
kanıta dayalı tedavi stratejilerinin, düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerde dahi sağlık kaynaklarının 
kullanımı açısından oldukça maliyet-etkin bir çözüm sağladığı bir gerçektir ve bu gerçeğin politik bir mesaj 
olarak sürekli olarak yinelenmesi gerekmektedir.4,55  



Panel: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de migren bakımı 
 
Brezilya 
Nüfusu 210 milyon olan Brezilya’da, migren yetişkin nüfusun yaklaşık yedide birini etkilemektedir.85 
Bakım hizmetleri ya kamu sağlık sektöründe (ücretsiz olarak) ya da özel sağlık sektöründe 
sunulmaktadır. Kamu sağlık sektöründe ciddi bir kaynak yetersizliği söz konusudur ve bu sorun sıklıkla 
yanlış tanılara ve hasta bakım hizmetlerinde gerekli standardın sağlanamamasına yol açmaktadır.86,87 
Buna ek olarak, kamu sağlık sektörü üçüncü basamak merkezlere ve multidisipliner bakım ünitelerine 
ancak kısıtlı olarak erişebilmektedir. Özel sağlık sektöründe bakım kalitesi daha iyidir ve hem tanı 
doğruluğu daha iyi sağlanmakta hem de daha gelişmiş tedavi stratejileri sunulmaktadır.86,87 Buna karşın, 
migren bakımına yönelik kanıta dayalı uygulamalar hem kamu hem de özel sağlık sektöründe yetersiz 
kalmaktadır.86 
 
Rusya 
Nüfusu 147 milyon olan Rusya’da, migren yetişkin nüfusun yaklaşık beşte birini etkilemektedir.23 Sağlık 
bakım sisteminde hem bir kamu sektörü (ücretsiz) hem de bir özel sektör faaliyet göstermektedir. Kamu 
sektöründe, bozukluktan etkilenen bireylerin yaklaşık %25-30’u bu şikayetle doktora (çoğunlukla 
nöroloğa) başvurmaktadır.23,88 Migrenli bireylerin yalnızca %12’si doğru tanıyla ele alındığından, yanlış 
tanı sistemde bir sorun olarak öne çıkmaktadır.88 Yanlış tanının yaygınlığı büyük olasılıkla doktorların 
migrene yönelik Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması (ICHD) kriterlerini düzensiz bir şekilde 
kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, 2011 yılından bu yana kayda değer bir ilerleme 
kaydedilmiş ve 30’dan fazla şehirde 50 üçüncü basamak başağrısı merkezi açılmıştır. Bu merkezlerin 
çoğu (%80) migren bakımına multidisipliner bir yaklaşım getiren özel başağrısı merkezleridir. Buna ek 
olarak, farkındalığı arttırmak ve bakımverenleri eğitmek amacıyla ICHD kriterleri 2013 yılında Rusçaya 
tercüme edilmiştir. Sağlık Bakanlığı 2016 yılında migren bakımına yönelik bir ulusal kılavuz yayımlamış 
ve başağrısı bozuklukları, tıp fakültelerinin müfredatına eklenmiştir.  
  
Hindistan 
Hindistan’ın nüfusu 1.3 milyardır. Güney Hindistan’da migrenin 1 yıllık prevalansı (yani yılda en az bir 
migrenli gün yaşayan bireylerin oranı) %25 olarak belirlenmiştir (diğer bölgelere ilişkin veri 
bulunmamaktadır).88 Sağlık bakım sisteminde bir kamu sektörü (ücretsiz), ücretlerin hastalar tarafından 
ödendiği bir özel sektör ve sigorta ile finanse edilen bir sağlık bakım kurumu faaliyet göstermektedir.90 
 
Kamu sektöründeki kliniklerde aşırı yoğunluk yaşanmakta ve başağrısı bakımına ancak kısıtlı bir kaynak 
ayrılmaktadır.90 Doktorların %70’i kentsel alanlarda görev yaptığı için, hastaların başağrısı bakımına 
erişimleri (nüfusun %75’inin yaşadığı) kırsal alanlarda daha da sekteye uğramaktadır.90 Bozukluktan 
etkilenen bireylerin yaklaşık üçte biri önceki yıl içerisinde migren şikayetiyle en az bir kez sağlık 
hizmetlerine başvurmuştur ve konsültasyonların çoğu, birinci basamak bakım ortamlarında 
gerçekleştirilmiştir.91 Buna karşın, özel sektörde talep edilen ücretler herkesçe karşılanamamakta ve 
genel nüfusun %5’inden azı özel hizmetlere başvurmaktadır.90 
 
Hindistan’da migrenin nörobiyolojik bir bozukluk olarak kabul edilmemesi köklü bir sorundur; bu 
durum, sigorta şirketlerinin bakım hizmetlerini karşılamasını engellemekte ve diğer alternatif tedavi 
stratejilerine başvurulmasına yol açmaktadır.90 Migrenin nörobiyolojik temelli, yönetilebilir bir bozukluk 
olduğu farkındalığının hem kamuda hem de profesyoneller arasında arttırılması için politika temelli 
adımların atılması gerekmektedir.91 
 
 



Çin 
Nüfusu 1.4 milyar olan Çin’de, 1 yıllık migren prevalansı %9’dur. Migren yılda 100.000 kişi başına 331 
yılın, yani toplamda 5.5 milyon yılın engellilikle geçirilmesine yol açmaktadır.92 Buna ek olarak, Çin’de 
migrene atfedilen yıllık maliyetler 47 milyar Amerikan dolarından fazladır. Bakım hizmetleri kliniklerde 
ve kademeler halinde yapılandırılmış bir hastane sisteminde (kademe 1: toplum veya bölge hastaneleri, 
kademe 2: belediye hastaneleri ve kademe 3: il hastaneleri) sunulmaktadır. Kamu sağlık sektörü 
genellikle ücretsiz hizmet sunmakla beraber, ilgili maliyetler sıklıkla sağlık sigortasından 
karşılanmaktadır. Bazı durumlarda, sigorta özel sağlık sektöründe (kliniklerde ve hastanelerde) sunulan 
hizmetlere yönelik harcamaları da karşılar. Migren şikayetiyle bakım hizmetlerine başvuran bireylerin 
yarısından fazlası (hastanelerden ziyade) kliniklerdeki doktorlara başvursa da65, bu bireylerin yalnızca 
yaklaşık %14’üne doğru tanı koyulmakta, %33’ü yanlış tanı almakta, %53’ü ise tanısız kalmaktadır.65 
Ayrıca, migrene özel akut ilaçlar ve kanıta dayalı önleyici ilaçlar gerektiği kadar kullanılmamaktadır.93 
Son on yıl içerisinde bu alanda atılan adımlar sayesinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir: Çin genelinde 
yaklaşık 135 başağrısı kliniği açılmış ve (2015 yılında) yayımlanan klinik yönetim kılavuzunun klinik 
uygulamalardaki faydaları hâlihazırda görülmeye başlanmıştır.94 

 

İlaca ve geri ödeme imkanına erişim 

İlaçlar, ideal migren bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Kabul görmüş başağrısı hizmetlerinin sunulduğu 
ülkelerde, migrenli bireylerin yaklaşık %50’si kendileri tedavi uygulamakta (otomedikasyon) ve 
başağrılarını NSAID’ler gibi reçetesiz ilaçlarla yönetmektedir.55 İlgili hizmetlerin bulunmadığı ülkelerde bu 
oranın daha yüksek olması kaçınılmazdır, ancak otomedikasyonun yeterliliği de tartışmaya açıktır. 
NSAID’lere yaygın olarak erişilebilmektedir ve bu ilaçların orta ve düşük gelir düzeylerindeki ülkelerde dahi 
migren için oldukça maliyet-etkin bir tedavi olarak kullanılmasını destekleyen birçok kanıt bulunmaktadır.4 
Orta ve düşük gelir düzeylerindeki ülkelerin hepsinde olmasa da, birçoğunda triptanlara ve etkili önleyici 
migren ilaçlarına (örn. propranolol, amitriptilin ve topiramat) erişilebilmekte ve önleyici ilaçlar genellikle 
endikasyonu dışında kullanılmaktadır.55 Ancak, uzman bakımında dahi ortaya çıkan farkındalık ve anlama 
yetersizliği bu ilaçlara adil erişimi sekteye uğratmaya devam etmektedir.55 DSÖ’ye göre, migren için bakım 
hizmetleri sunan nörologların sıklıkla karşılaştığı diğer bir sorun da ilaç geri ödemelerinin yetersiz 
kalmasıdır.55 Migren ilaçları, etkinlik ve güvenlik profillerinden ziyade, erişilebilirliklerine ve maliyetlerine 
göre seçilmektedir.55 Bu durumun açık ve net bir örneği, triptanlar daha etkili ve güvenli olmasına rağmen, 
düşük gelir düzeyindeki ülkelerde ergotaminin yaygın kullanımına devam edilmesidir.84 

Sağlık bakım hizmetlerinin yeterince kullanılmaması ve yanlış yönetim uygulamaları 

Sağduyuya göre, migren bakımına ayrılan kısıtlı kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerektiği düşünülür; 
oysaki düşük ve orta gelir düzeylerindeki ülkelerde migrene yönelik mevcut sağlık hizmetleri yeterince 
kullanılmamaktadır.55 Öngörülere göre, düşük gelir düzeyindeki ülkelerde sağlık bakım profesyonelleri 
tarafından tanısı koyulan migrenli bireylerin oranı sadece %13’tür.55 Çin’de gerçekleştirilen bir popülasyon 
temelli ankette, hastalık şiddetinin en yüksek olduğu (ayda 15 veya 15’ten fazla migrenli güç geçiren) 
kesimde dahi sağlık hizmetlerine başvurmuş olanların oranının %50’den az olduğu görülmüştür.65 Aynı 
çalışmada, migrenli bireylerin migren tanısıyla eşit bir olasılıkla “sinirsel başağrısı”65 tanısı – yani var 
olmayan bir tanı – alabildiği de bildirilmiştir. Yanlış tanıların yanı sıra, yetersiz tedavi de endişe yaratan bir 
konudur ve bu sorun, düşük gelir düzeyindeki ülkelerle de sınırlı değildir. Rusya’da, nüfusun %17’sinin 
migrenli olduğu tahmin edilirken, migrenli bireylerin %1’inden az önleyici ilaç tedavisi almaktadır (panel).88 



Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde migrenli bireylere temel bilgilerin sağlanmasında eşitsizliklerin 
yaşandığının ve sağlık bakım profesyonellerinin eğitiminin yetersiz kaldığının altını çizmektedir. 

Sağlık bakım profesyonellerinin eğitimi ve öğretimi 

Migren bakımında ideal şartlara ulaşılabilmesi için, sağlık bakım profesyonellerinin örgün eğitim ve 
öğretim alması gerekir. Dünyanın dört bir yanındaki nörologlar, başağrısı bozukluklarının klinik 
yönetiminde en acilen düzeltilmesi gereken sorunun (her düzeyde) yetersiz eğitim olduğunu 
vurgulamaktadır.55 Dünya genelinde, (4-6 yıl süren) tıp fakültesi müfredatının tipik olarak yalnızca 5 saati 
başağrısı bozukluklarına ayrılmakta ve başağrısı, lisansüstü nöroloji uzmanlık eğitiminin oldukça yoğun 
müfredatında önemsiz bir konu olarak ele alınmaktadır.55 

Yerel olarak yürütülen örgün eğitim programları, uluslararası başağrısı kuruluşlarının önderliğinde 
yürütülecek stratejik eğitim girişimleriyle desteklenmelidir; ancak, bu programların gerçekleştirilebilmesi 
için, mevcut ataletin yerini alacak siyasi iradenin oluşması gerekecektir. Birinci basamak bakım migrenli 
insanların çoğu için başağrısı hizmetlerine giriş noktası olduğundan, yerel eğitim programları öncelikle tıp 
fakültesi lisans müfredatını hedef almalıdır. Bunun ardından ise, sürekli tıp eğitimi verilerek, birinci 
basamak bakım profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu temel uzmanlık devam ettirilmeli ve geliştirilmeli ve 
aynı zamanda, profesyonellerin bilgi birikimi güncellenmelidir. Uluslararası başağrısı kuruluşları uzmanlık 
eğitimi verebilir ve bu eğitim, her ülkede kurulması gereken ulusal profesyonel başağrısı toplulukları 
tarafından desteklenebilir.55,77 

Sonuç 

Halk sağlığı alanında migrene atfedilen yükle başa çıkmak için küresel düzeyde harekete geçilmesi 
gerekmektedir. Konsensüs kılavuzlarının oluşturulmasıyla, aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, işverenler ve 
toplum üzerindeki etkilerin de göz önünde bulundurulmasıyla migrenin bireysel hastanın ötesinde 
yarattığı yükün tespit edilmesine yönelik epidemiyolojik çalışmalar ileriye taşınmalıdır. Tanı ve klinik 
yönetim açısından dünya genelinde devam eden bir yetersizlik söz konusu olduğundan, yerel ihtiyaçlara 
ve kaynak erişilebilirliğine göre uyarlanacak en iyi klinik uygulamaların belirlenmesi için daha fazla 
araştırma yapılması gündemin üst sıralarına alınmalıdır. Migrenin, küresel sağlık politikası gündeminde üst 
sıralara taşınması için atılacak ilk büyük adım, küresel işbirliği konusunda kararlılığın sağlanması olmalıdır. 
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