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ÖZET  

Giri ş ve Amaç: 

Migren; hem birey hemde toplum üzerindeki etkileri açısından büyük ölçekli ve 

önemli bir halk sağlığı problemidir. Yaşam boyu süren bir hastalıkdır. Toplum üzerinde 

büyük etkileri vardır. Yaşam kalitesini ileri derecede etkiler. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) 

göre; en çok engellilik oluşturan medikal hastalıklardan birisi olarak değerlendirilir. Migren 

prevalansı yaşla değişmekle birlikte 20-40 yaşlar arasında pik yapmaktadır. Yaşam boyu 

prevalansı erkeklerde %10 ve kadınlarda %25’dir. Bu çalışmada Erzurum ilinde migren 

görülme sıklığı ve klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Hasta ve Yöntem: 

Çalışma Haziran 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında Erzurum ilinde 1461 kişi ile kapı 

kapı dolaşılıp yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Başağrısı olanlarda Uluslararası Baş 

Ağrısı Derneği (IHS) tanı kriterlerine göre; migren tanısı konuldu ve sıklığı belirlendi. 

Demografik veriler kayıtlandı. Başağrısı ile tahsil seviyeleri, yaş, cinsiyet, meslek grupları ve 

migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeği (MİDAS) arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. 

İstatistiksel değerlendirmede p ˂  0.05’den küçük ise anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 

Çalışmaya toplam 1461 kişi alındı, %49.5 (723) erkek, %51.5 (738) kadındı. Migrenli 

olguların yaş aralığı 15-83 yıl arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 35.9± 11.9 yıl olarak 

belirlendi. Olguların  %60.4 (883) başağrısı yakınması mevcuttu. %16.8’i  (246) IHS migren 

tanı kriterlerini karşılamaktaydı.  %60.4’ü (637) non-migren baş ağrısı olarak 

değerlendirildi.15 yaş ve üzeri migren görülme sıklığı %16.8 (246 kişi) idi ve genel 

popülasyona göre aurasız migren prevelansı %11.8 (172) ve  auralı migren %5.1 (74) idi. 

Prevelans erkeklerde %10.3 (75), kadınlarda %23.1(171) olarak belirlendi. Yaşlarına göre 15-

29, 30-39, 40-49, 50 ve üzeri yaş olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı. Yaş gruplarına göre 

prevelans istatistiksel olarak anlamlı farklıydı (p = 0.015).  20-40 yaş arasında pik 

yapmaktaydı (%67). 40 yaşından sonra sıklığı belirgin şekilde düşmekteydi. 

Migrenlilerin %69.5’i kadın ve %30.5’i erkekti. Migrenlilerin %30’u (74 kişi) auralı, %70 

(172)  aurasızdı. Baş ağrısı niteliği 216 olguda (%87.8) zonklayıcı nitelikte, 30 kişide (%12.2) 

değişkendi. Eşlik eden bulgulardan fonofobi (% 91.5) sıktı. Baş ağrısı % 58.5 tek taraflı idi. 

Şiddetli başağrısı %75.6 sıklığında görülmekteydi. Bunların %40.2’si fonksiyonel kısıtlılık 

yapmaktaydı. Migren atak sıklığı; migrenlilerin %20’sinde ayda 1 veya daha az, %38’inde 

ayda 1-4 arasında ve %42’sinde ayda 4 veya daha fazla görülüyordu. Çalışmamızda tetikleyici 

faktörlerden en sık görülen emosyonel stresti %85.4. Kadınların %36.6’sında ataklar 
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menstruasyonla ilişkiliydi. Di ğerleri gürültü %69.5, uyku düzensizliği %67.9, parlak ışık 

%45.9, öğün atlama %38.6, hava değişikli ği %33.7 şeklindeydi. En düşük olarak belirlenen 

tetikleyici faktör %31.7 ile sigara kullanımıydı. 

Sosyo-demografik olarak olguların %90’ı düşük-orta gelir seviyesine sahipti, 

kadınların %66.7’si ev hanımıydı ve özellikle erkeklerde yüksek tahsilli olanlar sıktı (%44). 

Migrenlilerin %43.1’de birinci derece yakınlarında benzer şekilde şiddetli başağrısı öyküsü 

vardı. 

Tartı şma: 

Bu çalışma göstermiştir ki migren Erzurum’da sık görülen ve günlük aktiviteleri 

etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Erzurum çevresinde genel popülasyonda görülme 

sıklığı Türkiye ortalamaları ve Avrupa çalışmalarına benzerdir. Ülkemiz coğrafi olarak 

Avrupa ve Asya arasında yer aldığından dolayı buradaki ülkelerle hem etnik hem de kültürel 

bakımdan yakın ilişkileri bulunmaktadır.  

Çalışmamıza göre migren baş ağrısı geniş bir semptom kompleksine sahip olup 

kadınlar ve genç erişkinlerde sık görülmekte, düşük gelir düzeyi ve erkeklerde yüksek 

eğitimle ili şkili gözükmektedir. Yüksek genetik yatkınlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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ABSTRACT 

Migraine Headache Prevelance Study in Erzurum City 

Introduction  

Migraine is the important headache that can occure all population, can be caused 

considarable economic problems and bad effect persons life quality. This ilness can be effect 

people for all their life. Migraine is the one of the most restrictive ilness for World Health 

Organization (WHO). The life-term prevalence of migraine is 10% for males and 25% for 

females. In the study, we aim to find prevelance and clinical features of migraine in Erzurum 

Urban Area.  

 

Materials and Methods 

We visit 1461 person in their house at June 2009-May 2011 in Erzurum for our study. 

We detected with International Headache Society (IHS) diagnostic criteria  what kind of 

headache and migraine prevelance in who have headache. In Our study, we noted demografic 

datas. We try to find association between headache and education level, age, sex, jobs, 

Migraine Disability Assesment Scale ( MIDAS ) in these people. Statisticstcly, data is 

accepted significant if p=0.05 or ˂ 0.05. 

 

Results and Discussion 

We detected 1461 person in our study, who is %49.5(723) male, %51.5(738) female. 

Age of person with migraine is 15-83. Main age is founded 35.9+11.9. Non-migraine 

headache is %60.4 (637). Migraine prevelance is %10.3(75) in male and %23.1 (171) in 

female, %16.8 (246) in person up to 15 age. Without aura migraine prevelance is %11.8(172) 

and with aura migraine prevelance is %5.1(74). In person who has migraine is %69.5 female, 

%30.5 male, %30 (74) with aura and %70 (172) without aura. Headache is pulsative in 216 

person (%87.8), variable in 30 person (%12.2). Fonofobia is common (%91.5). Headache is 

unilaterale in %58.5 person and it seems severe in %75.6 person. 

These type of headache in %40.2 people can occur functional delay. In our study most 

common triger factor is emotional stres (%85.4). Migraine attact is association with 

mensturation in %36.6 female person. Another triger factor is noise %69.5, sleeping problems 

%67.9, light %45.9, feeding is regularity %38.6, wheather change %33.7. In the study we 

noted that smoking is the very little effect for migraine trigger (%34.7). We are make 4 group 

four age ın study that is 15-29, 30-39, 40-49, 50 and greater. Migraine is found that group of 

30-39 age more common (%35.3). Migraine is decrased signically after 40 year. Statically in 
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age group migraine comparing is meaningful (p=0.015). In educational diffrences for 

migraine significally meaningful in primary school and high education (p=0.000). Especially 

in high education migraine prevelance is found %44 in male group. Migraine attack 

prevalence is %20 once a month or less, %38 1-4 times for a month, %42 4 and greather then 

4 for  a month. Erzurum in the East of  Turkey in Asia. It has got terriotary clime. Erzurum is 

the highest city in Turkey. Our country is between  Asia and Europe.  So, these neiborhood 

caused diffent etnicical and culturel feathures in our country. Migraine has large semptom 

scala and it is common for women and young adults. In  low economic level and high 

education form an associated in our study. And we found that migraine has high genetic 

predisposition. 
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KISALTMALAR 

 

 

IHS:  Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 

MİDAS: Migrene Bağlı Kayıp Değerlendirme Ölçeği  

MA:  Auralı Migren 

MO:  Aurasız Migren 

M.Ö:  Milattan Önce 

M.S: Milattan Sonra 

yy: Yüzyıl 

CSD: Cortical Spreading Depression 

ICHD:  International Classification of Headache Disorders 

AHM:  Ailesel Hemiplejik Migren  

ark:  Arkadaşları 

KBB:  Kulak Burun Boğaz 

WHO:  Dünya Sağlık Örgütü  

CRP: C-reaktif protein 

MDA:  Malondialdehitin 

NO: Nitrik oksit 

PET: Pozitron Emisyon Tomografisi 

fMRG:  Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme 

SPECT: Single Pozitron Emisyon Tomografisi 

SSS: Santral Sinir Sistemi 

BOS: Beyin Omirilik Sıvısı 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Migren prevalansı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 

prevalans rakamları arasında büyük farklılıklar mevcuttur (1, 2, 3). Prevalans çalışmalarında 

kullanılan tanı kriteri ile birlikte seçilen örneklem gruplarının yaş ve cinsiyet dağılımları 

%70’i aşan farklılıklara yol açabileceği gösterilmiştir. 1988 yılında Uluslararası Baş ağrısı 

Derneği (IHS) Sınıflama Komitesi tarafından baş ağrıları tanı kriterleri belirlenmiştir. 

Böylelikle IHS tanı kriterleri ile genel popülasyondaki baş ağrısı prevalansı çalışmalarda bir 

standardizasyon sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan bir meta-analiz çalışmasında 24 

çalışmanın sadece 5’inde IHS tanı kriterleri kullanılmıştır (3). Popülasyona dayalı 

çalışmaların pek çoğunda anketler, telefon görüşmesi ya da mektup yöntemiile yapılmıştır. Ev 

ev dolaşmak suretiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan prevalans çalışmaları seyrek, zaman alıcı 

ve maddi yükü fazladır. 

Tüm prevalans çalışmaları ve klinik deneyimler migrenin kadınlarda daha sık 

olduğunu göstermektedir (erkek-kadın oranı 1:2-3). Fark muhtemelen kadınlardaki hormonal 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Migren, sıklıkla ikinci ve üçüncü dekadlarda ortaya çıkar. 

Sonrasında yaşın ilerlemesi ile prevalans azalma gösterir (4, 5, 6). Migren baş ağrısının Türk 

toplumunda görülme sıklığı konusunda az sayıda çalışma vardır (7). Hastane temelli 1-2 

çalışma haricinde Erzurum ilinde yapılmış migren prevalansı çalışması bulunmamaktadır (8). 

Bu nedenle bu çalışmada bölgesel prevalansın ne kadar olduğu, migren başağrısının klinik 

özellikleri ve olguların demografik özellikleri ve çevresel faktörlerin katkısını belirlemeyi 

amaçladık. 
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2.GENEL BİLGİLER 

 

2.1.Migrenin Tarihçesi 

Migren ile ilgili ilk tıbbi yazılar ‘Ebers Papirüsü’lerinde dikkati çekmiştir. Milattan 

önce eski Mısırlılar tarafından yazılmış olan bu yazıda migren, nevralji ve saplanıcı 

başağrılarının tanımları yer almaktadır. Hipokrat M.Ö.5. yüzyılda, baş ağrılarına eşlik eden 

görsel semptomları tanımlamış ve yarım baş ağrısı anlamına gelen Yunanca ‘hemikranya’ 

terimini kullanmıştır, bu terim zamanla Fransızca ‘migraine’ kelimesine dönüştürülmüştür. 

Migrenin kâşifi olarak Kapadokya’da yaşayan Aretaeus (M.S.2. yy) kabul edilmektedir. 

Aretaeus sıklıkla başın bir tarafında hissedilen, bulantı ile birlikte olan ve ağrısız dönemlerin 

takip ettiği bir baş ağrısı tanımlamıştır. 17. yüzyılda migrenle ilgili ilk bilimsel incelemeleri 

nörolojinin isim babası olarak bilinen Thomas Willis yaparak vazodilatasyon teorisini ortaya 

koymuştur (9). Erasmus Darwin 1700’lerin sonlarına doğru, vasodilatasyonun baş ağrısının 

nedeni olduğuna inandığından ağrıyı önlemek için kanın baştan ayağa yönlendirilmesini 

önermiştir. 1778 yılında Forthergill migrenin tipik görsel aurasını tanımlamıştır. John Graham 

ve Harold Wolff 1930 yılında vasküler teoriyi ileri sürmüşlerdir.  (10, 11) 

John Graham ve Harold Wolff 1938 yılında, migrenin vasküler teorisi için bir kanıt 

olarak ergotaminin damar konstriksiyonu üzerinden etki ettiğini göstermişlerdir. 1940’larda 

Aristides Leao’nun kortikal yayılım gösteren depresyon (cortical spreading depression; CSD) 

kavramını ortaya atmasından sonra migren patofizyolojisinde yeni gelişmeler olmuştur. Bu 

teoriye göre CSD, serebral korteksin irritatif uyaranlara karşılık olarak verdiği jeneralize ve 

stereotipik bir cevap olarak tanımlanmaktadır (12). Nörojenik teori 1944 yılında Leao ve 

geçen dekadda Olesen ve Lauritzen tarafından öne sürülmüştür. Rafe nükleusunda ve lokus 

seruleusda aura döneminde başlayan deşarjların bölgesel bir kan akımı azalması yaptığını, 

nöronal depresyonun öne doğru yayıldığını ve bununda yayılan depresyon dalgasını 

oluşturduğunu bildirmişlerdir (13). Migrenin alt tiplerinden biri olan auralı migrenli 

hastalarda, ağrı atağı esnasında CSD’ye nöronal aktivasyon eşlik eder. Nöronal aktivasyon; 

nöronal sinir uçlarından proinflamatuvar peptitlerin salgılanmasına bağlı olarak inflamasyona, 

oksidatif strese, lökosit aktivasyonuna, intrakranial ve ekstrakranial arterlerde dilatasyona 

neden olur. Aurasız migrende de benzer inflamatuvar mekanizmaların rolü olduğu ileri 

sürülmüştür (14, 15). 
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2.2.Tanı, Klinik ve Sınıflama 

Migren, özgün bir hastalık mı yoksa bir sendrom mu olduğu tartışmalı olan bir baş 

ağrısıdır. Paroksismal olarak gelir, sıklıkla tek taraflı ve zonklayıcı özelliktedir, nörolojik ve 

otonomik semptomlar eşlik eder (16, 17, 18, 19). Migren tanısı baş ağrısı özelliklerinin ve 

ili şkili diğer belirtilerin retrospektif olarak ifadelenmesidir. Başka bir değişle tanısı anemnez 

ile konulur. Laboratuar incelemeleri, radyolojik tekniklerin ve ataklar arasında nörolojik 

muayenenin normal olduğu en sık görülen primer baş ağrılarındandır. Muayene ve 

gerektiğinde yardımcı incelemeler başka bir hastalığı dışlamak için yapılır. 

Migren baş ağrısı tek bir klinik formda değildir. Özellikleri ve eşlik eden belirtileri 

nedeniyle kişiler arasında değişkenlik gösterir, hatta aynı kişide bile zaman içinde migren 

belirtileri değişkenlik gösterebilir (20, 21). Çoğu migren hastasında birden fazla baş ağrısı tipi 

görülebilir ve hasta hangi baş ağrısı tipinin hangi şikayetlerle birlikte olduğunu karıştırabilir 

(22). 

Genelde migren ataklar ile seyreden bir hastalıktır ve ataklar arasında hiçbir semptom 

yoktur (23). Nadir olarak, başlangıcından beri her gün ağrılı olgular da olabilmektedir. 

Migrenli hastaların dörtte birinde ise ataklar halinde gelen baş ağrısı, aşırı ilaç kullanımı, 

diğer tetikleyici faktörler veya eşlik eden diğer durumlar nedeniyle zaman içinde sıklaşıp 

günlük veya gün aşırı gelen baş ağrısı karakterine bürünür. Migrenlilerin %60 kadarında baş 

ağrısı atakları ayda bir ya da daha seyrek olurken %10 olguda ise ataklar ayda 5 veya daha 

fazladır. En sık rastlanan migren formu “aurasız migren” olup migrenlilerin %90 kadarında 

bulunmaktadır. Geri kalan olgularda ise “auralı migren” atakları tek başına veya aurasız 

migren atakları ile birliktedir (19).  

Bir Migren atağı 5 evrede gelişebilir. Bunlar: 

1. Prodrom Evresi (Öncül fenomenler) 

2. Aura Evresi 

3. Baş Ağrısı Evresi 

4. Rezolüsyon Evresi 

5. Postdrom Evresi  

Prodrom Evresi: Belirtilerinden hipotalamusun sorumlu olduğu düşünülen bu evre 

baş ağrısından saatler hatta bazen günler önce başlayabilir, migrenlilerin yarısından fazlasında 

bildirilmektedir (19). 

Başlangıç zamanı, hasta tarafından net anlaşılamayan bu dönemde iştah değişikli ği 

(acıkma, susama), duygu durum değişikli ği (depresyon, öfori, huzursuzluk), bilişsel bozukluk 

belirtileri, hiperaktivite, fotofobi, disfazi, yorgunluk ortaya çıkabilir.  
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Aura Evresi: Auralı migren atakları, migrenlilerin %10 kadarında bulunmaktadır. 

Sıklıkla baş ağrısından önce olan bu evre hasta tarafından öncül evreye göre çok daha net 

ifade edilir. Genelde 5-20 dakika kadar sürer. Dört dakikadan uzun ve 60 dakikadan daha kısa 

sürebilen bu evreyi takiben baş ağrısı başlar (24, 25). Nadir olarak baş ağrısıyla birlikte de 

başlayabilir veya 60 dakikadan uzun sürebilir. Bazen de aurayı baş ağrısı takip etmeyebilir. 

Aura bulguları çoğunlukla görsel bulgulardır. Görsel aura bulguları yarı alanı görememe 

(hemianopsi), yarı alanda (bazen tüm görme alanında) parlak ışıklar veya karanlık noktalar 

görme, zigzag çizgiler görme şeklindedir. Seyrek olarak aura bulguları duysal (hemihipoestezi 

veya parestezi), motor (hemiparezi veya pleji), afazi, oftalmopleji, beyin sapı işlev bozukluğu 

(baziler belirtiler; çift görme, bulantı, kusma, baş dönmesi, motor ve duysal kusurlar, dizartri 

gibi bulguların tümü veya birkaçı) şeklinde olabilir ve bunlara görsel bulgular eşlik edebilir 

veya etmeyebilir (26).  

Baş Ağrısı Evresi: Migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı, orta-ağır 

şiddettedir ve fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Hastaların %40’ında iki yanlıdır (27). Ağrının 

şekli, süresi, şiddeti, eşlik eden bulguları kişiden kişiye veya ataktan atağa değişebilir. 

Genelde temel yapı olarak ağrı çoğunluka başlangıçta tek yanlı olup ilerleyen saatlerde diğer 

yana da yayılabilir ya da aynı yanda devam edebilir. Ağrı zonklayıcı özellikte olup şakak ve 

göze yayılım gösterir, çoğu kez ensede de ağrı hissedilir. Migren ağrısının şiddeti daha çok 

orta veya ileri derecede olup, hafif şiddette ağrılar daha seyrek görülür. Migren ağrısı özgül 

olarak günlük bedensel hareketlerle (merdiven çıkmak gibi) artış gösterir. Ağrı sırasında 

çoklukla ışığa (fotofobi) ve sese (fonofobi) duyarlılık vardır. Hasta loş ve sessiz bir ortam 

içinde olmak ister. Sıklıkla kokuya artmış duyarlılık (osmofobi) bulunur. Ağrı başladıktan 

genellikle bir süre sonra bulantı hissi ve bazen kusma olur. Ağrı genellikle 4 saatten daha 

uzun ve 72 saatten daha kısa sürelidir (atak ilacı kullanılmadığında). Nadir olarak 4 saatten 

daha kısa ya da 72 saatten daha uzun atakları olan migrenliler de olabilmektedir. Uyku 

çoğunlukla ağrıyı dindiricidir (26). 

Rezolüsyon Evresi: Ağrıyı takip eden bu dönemde hasta yorgunluk, bitkinlik, 

tedirginlik hisseder. Bazen öfori de  oluşabilir. Ağrı sonrası evre saatler veya gün boyu 

sürebilir. Migren atağı sırasında baş ağrısının neden olduğu yetersizlikler hesaplanırken 

ağrıdan sonraki bu dönem de göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü baş ağrısının olmadığı bu 

evrede hasta bu belirtiler nedeniyle hala normal günlük işlevlerine dönemeyebilir (26). 

Postdromal Evresi: Yorgunluk, kas ağrıları, diürez değişikli ği gibi semptomlarla 

karakterize olan dönemdir ve bir süre sonra ağrı öncesi hale dönülür (17, 18). 
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Migren tanısını koyduracak laboratuar bulguları ve nörogörüntülemeler olmadığından 

tanı sınıflaması akut epizodun klinik özelliklerine göre yapılmaktadır (28). 

Migrenle birlikte diğer baş ağrıları ilk olarak 1962 yılında Ad-Hoc Committee (29) 

tarafından sınıflandırılmış olup, daha sonra bu sınıflamanın da yetersiz kalması üzerine 1988 

yılında Olesen’in başkanlığında oluşturulan Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS) tarafından 

tüm baş ağrılarını içeren sınıflama ve tanı ölçütleri yayınlanmıştır (24). Ancak bu sınıflama da 

sadece bazı baş ağrılarını tanımlamakta ve yeni tanımlanan baş ağrılarını kapsamakta yetersiz 

kaldığı için 2004 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneğitarafından yeni bir sınıflama 

yapılmıştır (25). Bu son sınıflamada baş ağrıları toplam 3 kategoriye ayrılarak 14 başlık 

altında toplanmıştır: 

 

Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması’nagöre mingren 6 ana gruba ayrılmıştır. 

[International Classification of Headache Disorders-ICHD-II] (2004) (25)  

MİGREN 

1.1. Aurasız Migren 

1.2. Auralı Migren 

1.2.1 Tipik Auralı Migren 

1.2.2 Tipik Auralı, Migrene Benzemeyen Baş Ağrısı 

1.2.3 Baş Ağrısız Tipik Aura 

1.2.4 Ailesel Hemiplejik Migren (AHM) 

1.2.5 Sporadik Hemiplejik Migren 

1.2.6 Baziler tip Migren 

1.3. Sıklıkla migrenin öncüsü olan Çocukluk Çağının Periyodik 

Sendromları 

1.3.1 Siklik Kusma 

1.3.2 Abdominal Migren 

1.3.3 Çocukluk Çağının İyi Huylu paroksismal vertigosu 

1.4. Retinal Migren  

1.5. Migren Komplikasyonları 

1.5.1 Süreğen Migren 

1.5.2 Migren Statusu 

1.5.3 İskemi Olmaksızın Israrlı Aura 

1.5.4 Migrene Bağlı İnfarktlar 

1.5.5 Migrene Bağlı Epileptik Nöbetler 
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1.6. Olası Migren 

1.6.1 Olası Aurasız Migren 

1.6.2 Olası Auralı Migren 

1.6.3 Olası Süreğen Migren 

 

1.1. Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks) 

Tanımı: Migrenin en sık görülen tipidir. Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 saat 

süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, rutin bedensel hareketlerle artış 

gösteren, fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı 

hastalığıdır (25). Ağrı atakları günlerce sürebilir ve eğer kusma ile birlikteyse dehidratasyona 

yol açabilir. Yetmiş iki saatten uzun süren ağır, çok uzun ataklara migren statüsü denir ve 

hastanın sıvı-elektrolit dengesinin düzelmesi ve ağrısının giderilmesi için hastaneye 

yatırılması gerektirebilir (30, 31). 

Tanı Ölçütleri : 

A. B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak varlığı 

B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları  

C. Baş ağrısı atakları aşağıdaki özelliklerden en az ikisini taşımalıdır: 

1. Tek taraflı 

2. Zonklayıcı özellikte 

3. Orta ya da ağır şiddetli 

4. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenme (yürümek, merdiven çıkmak gibi) 

D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birisi bulunmalıdır:  

1. Bulantı ve /veya kusma 

2. Fotofobi ve fonofobi  

E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı 

 

1. 2. Auralı Migren (Klasik Migren, Oftalmik, Hemip arestezik, Hemiplejik ya da 

Afazik Migren) 

Tanımı: Geri dönüşümlü fokal nörolojik belirtilerin, 5-20 dakikadan fazla ve 60 

dakika dan az sürdüğü, tekrarlayıcı ataklarla karakterize baş ağrısı hastalığıdır. Aura 

belirtilerini genellikle aurasız migren tipi baş ağrısı izler. Migren hastalarının yaklaşık  

%15’inde görülür. Auralı migrende en çok görülen görsel semptomlar parıltılı (sintilasyon) 

skotomlardır. Muhtemel retina ve/veya görsel korteksteki arteriyal spazma bağlı gelişir. 

Çalışmalarda aura döneminde, normalde 50-55 ml /100 gr/ dk olan serebral kan akımının 16-
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25 ml/100 gr/ dk’a ya kadar düştüğü gösterilmiştir. Bazı hastalarda baş ağrısı olmadan tipik 

migren aurası görülür ki;  bu durum genellikle auralı migren geçmişi olan hastalarda görülür 

(30, 31). 

 

Tanı Ölçütleri  

A. B ölçütlerini dolduran en az 2 atak olmalı 

B. Aşağıda belirtilen 4 özellikten en az 3 tanesi olmalı: 

1. Bir ya da daha fazla sayıda, tümüyle geri dönüşümlü olan ve fokal serebral kortikal ve/veya 

beyin sapı fonksiyon bozukluğuna işaret eden aura belirtilerinin olması 

2. Dört dakikadan daha uzun sürede yavaş yavaş gelişen en az bir aura belirtisi ya da 2 veya 

daha fazla sayıda birbiri ardı sıra gelişen belirtiler 

3. Aura belirtileri 60 dakikadan uzun sürmemeli 

4. Baş ağrısı, aurayı takiben 60 dakika içinde gelişmeli (baş ağrısı aura olmadan önce veya 

aura ile birlikte başlamış olabilir) 

C. Organik hastalık işareti olmamalı 

 

1.2.1. Özgün Auralı Migren 

Tanımı: Özgül aura, görsel ve/veya duysal ve/veya konuşma ile ilgili belirtilerden 

oluşur. 

Tanı Ölçütleri  

A. B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az iki atak olmalı 

B. Kas gücü kaybı olmaksızın aura aşağıdaki özelliklerden en az birini taşımalı: 

1. Tamamen geri dönüşümlü pozitif belirtileri (ışık titremeleri, noktalar ya da çizgiler) 

ve/veya negatif belirtileri (görme kaybı) içeren görsel belirtiler 

2. Tamamen geri dönüşümlü pozitif özellikleri (toplu iğne ve iğne) ve/veya negatif özellikleri 

(uyuşukluk) kapsayan duysal belirtiler 

3. Tamamen geri dönüşümlü disfazik konuşma bozukluğu 

C. Aşağıdakilerden en az iki tanesi olmalı: 

1. Homonim görsel belirtiler ve/veya tek yanlı duysal belirtiler 

2. Beş dakika veya daha fazla sürede gelişen en az bir aura belirtisi ve/veya daha fazla sürede 

ard arda gelişen farklı aura belirtileri 

3. Her belirti 5-60 dakika sürmeli 

D. Aura sırasında veya aurayı izleyen 60 dakika içinde aurasız migren için olan tüm B-D 

ölçütlerini taşıyan baş ağrısı 
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E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı 

 

1.2.2. Özgün Auralı, Migrene Benzemeyen Baş Ağrısında aurayı takiben baş ağrısı 

gelişmekle birlikte aurasız migren tanı ölçütlerini taşımamaktadır.  

 

1.2.3. Baş Ağrısız Özgün Aura: Burada baş ağrısı hiç gelişmez ya da auradan sonra 

60 dakika içinde başlamaz. 40 yaşından sonra, negatif görsel belirtiler, çok uzun veya çok kısa 

sürüyorsa önce diğer nedenleri araştırmak gereklidir. 

 

1.2.4.Ailesel Hemiplejik Migren (AHM) 

Tanım: Kas gücü kaybının eklendiği auralı migren baş ağrısıdır. En az bir tane birinci 

veya ikinci derece yakınlarında motor güçsüzlük şeklinde aurası olan migren baş ağrısının 

bulunması bu tanıyı düşündürmelidir. 

AHM’de ataklarda bilinç bozukluğu, konfüzyon, ateş, BOS’da pleositoz bulunabilir. Hafif bir 

kafa travmasıyla tetiklenebilir. %50’sinde süreğen, ilerleyici serebellar ataksi migren 

ataklarından bağımsız olarak görülebilir. 

Tanı Ölçütleri  

A. B-C’ yi karşılayan en az 2 atak 

B. Aura olarak tamamen düzelen motor güçsüzlüğün ve aşağıdakilerden en az birinin olması 

1. Tamamen geri dönüşümlü görsel bulgular 

2. Tamamen geri dönüşümlü duysal belirtiler 

3. Tamamen geri dönüşümlü disfazik konuşma bozukluğu 

C. Aşağıdakilerden en az 2’si: 

1. Beş dakika veya daha fazla sürede gelişen en az bir aura belirtisi ve/veya 5 dakika veya 

daha fazla sürede ard arda gelişen farklı aura belirtileri 

2. Her belirti 5 dakikadan uzun, 24 saatten kısa sürmeli 

3. Aura sırasında veya aurayı izleyen 60 dakika içinde aurasız migren ölçütlerini taşıyan baş 

ağrısı 

D. 1. veya 2. derece yakınlarda en az bir tane A-E ölçütlerine uyan birinin bulunması 

E. Diğer bir hastalıkla ilişkili olmaması 
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1.2.5. Sporadik Hemiplejik Migren 

Tanım: Hastada kas gücü kaybı ile birlikte olan auralı migren atağı görülürken; birinci 

derece ya da ikinci derece akrabalarında kas gücü kaybıyla giden auralı migren hikayesi 

bulunmamalıdır. 
 

1.2.6. Baziler-Tip Migren (Baziler Arter Migreni, B aziler Migren) 

Tanımı: Baziler migren diyebilmek için, motor zaaf olmaksızın her iki oksipital 

hemisferden ve/veya beyin sapından kaynaklanan aura belirtilerinı içeren migren atağı 

olmalıdır. 

Tanı Ölçütleri  

A.  B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az iki atak olmalı 

B. Kas gücü kaybı olmaksızın aura aşağıdaki tamamen geri dönüşümlü belirtilerin en az iki 

tanesini içermeli: 

1. Dizartri 

2. Vertigo 

3. Tinnitus 

4. İşitme kaybı 

5. Diplopi 

6. Her iki gözde temporal ve nazal görme alanlarını içeren görsel belirtiler 

7. Ataksi 

8. Bilinç düzeyinde bozulma 

9. Eş zamanlı iki yanlı paresteziler 

C. Aşağıdakilerden en az bir tanesi olmalı: 

1. Beş dakika veya daha fazla sürede gelişen en az bir aura belirtisi ve/veya 5 dakika veya 

daha fazla sürede ard arda gelişen farklı aura belirtileri 

2. Her belirti 5-60 dakika sürmeli 

D. Aura sırasında veya aurayı izleyen 60 dakika içinde aurasız migren ölçütlerini taşıyan baş 

ağrısı 

E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı 
 

1.4. Retinal Migren 

Tanım: Tekrarlayan ataklar şeklinde monooküler görsel bozukluk (skotom, körlük) ve 

eşlik eden migren baş ağrısı vardır. 

Tanı Ölçütleri 

A. B ve D’ yi karşılayan en az iki atak, 



10 
 

 
 

B. Atak sırasında tamamen geri dönüşümlü olan monooküler görsel olayların 

(sintilasyonlar, skotomlar, körlük vb) olması (muayene veya hastanın atak sırasında mevcut 

durumu çizmesi ile doğrulanan), 

C. 1.1. Aurasız migren ölçütlerini karşılayan baş ağrısının aura sırasında ya da 60 dk. içinde 

başlaması, 

D. Normal oftalmolojik muayene, 

E. Başka bir hastalığa bağlı değildir. 

 

1.5. Migren Komplikasyonları 

Migren ataklarından sonra nadirde olsa kalıcı sekeller gelişebilir. Sebebi vazokonstrüksiyon 

ve beyin kan akımındaki azalmaya bağlı infarkta sekonderdir. Görme alanı defektleri serebral 

veya retinal kaynaklıdır. Konuşma bozuklukları, duyusal ve motor afazi, disleksi sekel olarak 

görülebilir (31, 32). 

 

1.5.1. Süreğen Migren: İlaç aşırı kullanımının bulunmadığı, ayda 15 ya da daha fazla 

gün olan, toplam 3 aydan uzun süredir devam eden migren baş ağrılarıdır. 

Tanı Ölçütleri  

Son 3 ay için ayda 15 gün veya daha fazla süre için 1.1 aurasız migren ölçütlerinden C ve D’ 

nin karşılanması, başka bir hastalığa bağlı olmaması. 

1.5.2. Migren Statusu: 72 saatten uzun süren ve işten düşüren migren atağının olması. 

Tanı Ölçütleri  

A. Hastadaki mevcut baş ağrısı atağı 1.1. aurasız migren ölçütlerini süre haricinde karşılar.  

B. Baş ağrısında aşağıdakilerden ikisinin olması: 

1. 72 saatten uzun sürmesi. 

2. Ağır şiddette olması. 

C. Başka bir hastalığa bağlı değildir. 

1.5.3. İskemi Olmaksızın Dirençli Aura: 1 haftadan uzun süren aura belirtileri 

vardır. 

1.5.4. Migrene Bağlı İnfarkt: Bir ya da daha fazla migren aurası iskemik beyin 

lezyonu ile ilişkilidir. Görüntülemede ilgili bölgede infarkt alanı tespit edilir. 60 dk’nın 

üzerinde seyreden auralı tek atak dışında tüm ağrıları auralı migrene uyar. 

1.5.5. Migrene Bağlı Epileptik Nöbet (Migralepsi): Migren aurası tarafından 

tetiklenen nöbettir. Burada migren aurası sırasında ya da sonraki 1 saat içinde nöbet vardır. 
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1.6. Olası Migren (Migrenöz Bozukluk): Baş ağrısı ve/veya atağı migren tanı 

ölçütlerinden biri dışında diğerlerini karşılıyorsa olası migren adı verilir. 

 

2.3.Epidemiyoloji 

Epidemiyoloji; hastalıkları ve belirleyenlerini araştıran bir bilim dalıdır. Epidemiyolojik 

çalışmalar sıklıkla prevalans veya insidansa odaklanır (33). İnsidans: Belirli bir zaman dilimi 

içinde hasta olanların popülasyona oranıdır. Prevalans: Belirli bir anda hasta olanların nüfusa 

oranıdır. Bir hastalığın insidansı biliniyorsa, belirli bir zaman diliminde prevalans; (P) = 

insidans (İ) x süre (S) olarak hesaplanır. Söz ile ifade edersek, prevalans, insidans ve sürenin 

çarpımının sonucudur (34). 

Migren en sık 15-40 yaşları arasında görülür ve genellikle çocukluk veya ergenlik 

çağında başlar, yaş ilerledikçe sıklığı azalır (35). Ergenlik öncesinde migren prevalansı 

erkeklerde kızlara göre daha yüksektir; daha sonra ergenlik yaklaştıkça, kızlardaki prevalansı 

erkeklere oranla daha hızlı artar (36, 37, 38). 

Prevalans yaklaşık 40 yaşına kadar artar, ondan sonra da azalmaya başlar (39, 40). 

Kesitsel bir çalışmada ileri yaşlarda (60 yaş ve üstü) da görülmekle birlikte en aktif 

migren hastalarının, 25-40 yaş arasında bulunduğu ifade edilmiştir (41). Epidemiyolojik 

çalışmalarda, migren vakalarının yaklaşık %25-30’u auralıdır (42). Türkiye’de yapılan 

prevalans çalışmalarında ise auralı migren oranının %3.5, aurasız migren oranının ise %12.9 

olduğu rapor edilmiştir (43). 

1989’da yapılan I. Amerikan Migren Çalışmasında kadınların %18, erkeklerin 

%6’sının ve Amerikalıların toplam 23.6 milyonunun migreninin olduğunu ortaya çıkarmıştır 

(39). 2001 yılında mektup yöntemiyle yapılan II. Amerikan Migren Çalışması yayınlanmıştır. 

Toplam 29 727 birey katılmıştır. Kadınlarda %18.2, erkeklerde %6.5 olduğu bulunmuştur. 

Migrenlilerin en az %23’ünde de aile başka bir migren hastası saptanmıştır. Her iki çalışmada 

de IHS kriterleri kullanılmıştır (38). Yapılan birçok migren prevalans çalışmasında farklılıklar 

olmakla beraber %5-20 arasında değişir. Migren de kadın erkek oranı 3/2’ dir. 10-20 yaşları 

arası en sık başlama yaşıdır, ilk dekatta seyrektir. Aile öyküsü %45-80 oranında 

bildirilmektedir (17, 44, 18).  

Lipton ve ark (45) tarafından yapılan bir çalışmada bir yıllık prevalansı %11’dir. 

Erkekler arasında %6, kadınlar arasında %11-17’dir. Ortalama atak süresi ise 24 saattir. 

Hastaların en azından %10’u haftada bir atak yaşarlar. % 20 olguda 2-3 gün süren ataklar 

olur. Yapılan başka bir çalışmada Migren genel nüfusta erkeklerde %3.5, kadınlarda %7.4 

olarak saptanmıştır (13). Başka bir çalışmada yıllık migren prevalansı yaklaşık olarak 
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erkeklerde %6, kadınlarda %15-17, yaşam boyu prevalans ise erkeklerde %8, kadınlarda %25 

olarak saptanmıştır (46). Yine başka bir çalışmada, yetişkin erkeklerde yıllık migren 

prevalansı %2.1-14.9 (ort. %9.2) ve kadınlarda %6.3-25.4 (ort. %16.1) olarak bulunmuştur. 

Kadınlarda erkeklere göre migren 2 kat daha fazla görülmektedir (47). Migren prevalansı 

büyük oranda yaşa ve cinsiyete bağlıdır. Kadın-erkek oranı da yaşla değişir. Adet 

başlangıcından 42 yaşına kadar artar ve sonra azalır. 40 yaşından sonra migren prevalansı 

kadınlarda %12.9- 17.6, erkeklerde %3.4-6.1; cinsiyet oranı 2.5-3.8 olarak tespit edilmiştir 

(46, 47). 

Lars Jacob Stovner ve Colette Andree’nin yapmış oldukları bir derlemede (48)  baş 

ağrısı ve migren prevelansları aşağıda şekilde belirlenmiştir (Tablo 1 ve 2). Migren için 

170.000 üzerinde kişi taranmış ve erişkinler için migren ortalaması %4.7 bulunmuştur. 

(Erkekler %8, kadınlar %17.6). Yapılan bu çalışmalarda cinsiyet ayırt etmeksizin en düşün 

prevelans %9.2 bulunurken, erkekler arasında en düşük %5.2, kadınlar için %9.1’dir. 

Yaşamboyu en yüksek prevelans ise %20 bulunmuştur. 

Ülkemizde gerçekleştirilen çok merkezli bir baş ağrısı epidemiyolojisi çalışmasında, 

15-55 yaş grubunda migren prevalansı %16.4 olarak bulunmuş olup bu oran kadınlar için 

%21.8, erkekler için %10.9'dur. Toplumumuzda migrenin en çok görüldüğü yaş grubu 30-39 

olarak bulunmuştur. Bölgesel olarak bakıldığında Marmara, Orta Anadolu ve Karadeniz 

bölgelerinde prevalans %11.4-14.7 arasında değişmekte, buna karşılık Ege, Akdeniz ve Doğu-

Güneydoğu Anadolu'da artmakta ve %20.6-%24 gibi değerlere ulaşmaktadır (49) 

Migrenle karşılaşılma sıklığı çocukluk döneminde anlamlı bir cinsiyet farkı 

göstermezken, puberteden sonra kadınlarda artmakta ve erişkin nüfusta kadın-erkek oranı, 

2/1'e ulaşmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadınlarda migren prevalansının %15’i geçtiği 

bulunmuştur. Gebelik sırasında kadınların %75-80’inde atakların hafiflediği diğerlerinde ise 

azaldığı saptanmıştır (13, 50). 

Amerikan Migren Çalışmasında haftada 2-6 atak oranı %14.4, haftada 1 atak % 10.8, 

ayda 1-3 atak %36.8, yılda 1-12 atak %38 olarak bulunmuştu (51).  

II. Amerikan Migren Çalışması’nda; migrenli kadınların %25’i ayda 4 veya daha fazla, %35’i 

ayda 1-4 arasında, %38’i de ayda 1 veya daha az atak geçirdikleri saptanmıştır. Erkeklerde de 

benzer sonuçlar bulunmuştur (38).  Atakların süresi %76 migrenlide 12 saatten kısa, 

%12'sinde 12-24 saat, diğer %12'sinde de daha uzun, şiddeti ise %64'ünde şiddetli, 

diğerlerinde orta veya hafif derecelerde tanımlanmıştı. 

Ülkemizde baş ağrısı nedeni ile doktora başvuru oranı %38.9 olarak bulunmuştur. Bu 

oran kadınlarda %46.1, erkeklerde %30.1 dir. Migren'lilerin doktora başvuru oranı %47.1'e 
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yükselmektedir. Migrenlilerin %75.4'ünde, gerilim tipi baş ağrısı olanların ise sadece 

yarısında doğru tanıya varılmaktadır (49, 52). Türk Baş Ağrısı Epidemiyolojisi Çalışması'nın 

(7) en önemli verilerinden biri başı ağrıyan kişilerin ilk olarak hangi doktora gittikleri 

sorusuna verdikleri yanıttır. Buna göre ülkemizde başı ağrıyanların %36.9'u öncelikle bir 

nöroloğa, %27.8'i bir dahiliye, %16.3’ü bir Kulak-burun-boğaz (KBB), %12'side bir 

nöroşirürji uzmanına başvurmaktadır. Birinci basamak hekimlere başvuranların oranı ise 

sadece %16.3’tür.  

Baş ağrısı sırasında ağrı kesici kullandığını belirtenlerin oranı %85.7 olup, bunların 

ancak %33.6'sı söz konusu tedavilerinin bir doktor tarafından verildiğini, %11.4'ü aldıkları 

ilacın bir eczane ve %32.7'si başka bir baş ağrılı kişi tarafından önerildiğini, %29.6'sı ise 

doğrudan kendilerinin seçtiklerini belirtmektedirler. Migren prevalansındaki cinsiyet 

farklılıklarının nedeni tam olarak anlaşılmamıştır. Fakat büyük olasılıkla kadınlardaki 

hormonların farklılığına bağlı olabileceği düşünülmektedir (35).  

Stewart ve ark (53) yaptığı bir çalışmada, migren prevalansının Amerika’da yaşayan 

Kafkas kökenli kadınlarda (%20.4), Afrikalı (%16.2) ya da Asyalı (%9.2) kadınlardan daha 

yüksek olduğunu saptamışlardır. Erkeklerde de benzer bulgular elde edilmiştir. IHS 

ölçütlerine göre tüm baş ağrıları içinde migren baş ağrısı oranı Amerikan zencilerinde %35, 

beyazlarda %61’di. Ayrıca zenci çocuklarda beyazlara kıyasla bulantı %45/78, kusma 

%29/78, gözlerde yaşarma %0/9, fotofobi %47/69, fonofobi %42/67, lateralize ağrı %32/55, 

egzersizle artma %3/16 istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha seyrek olarak görülüyordu 

(54). Bu çalışma sonucunda ırksal özelliklere dikkat çekilmiş ve genetik yatkınlık 

desteklenmiştir. 

Russell ve Olesen (55)  tarafından yapılan çalışmada migrenle genetik arasında güçlü 

bir ili şkinin olduğu ve birçok hastada birinci dereceden akrabalarında da migrenin sık olduğu 

gösterilmiştir. Populasyon temelli başka bir çalışmada da ailesel riskin arttığı gösterilmiştir 

(56). 

Migren insidansı, entellektüel ve sosyoekonomik düzeyi iyi kişiler arasında yapılan 

çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yüksek insidans oranına sahip bir çalışmada 

hastalar kişilik özellikleri incelenmiş ve bu hastaların genellikle ayrıntılara önem veren, 

obsesif, titiz, aşırı kontrollü, mükemmeliyetçi ve mücadeleci kişiler olduğu ifade edilmiştir 

(31). Öte yandan başka bir çalışmada öğrenim düzeyi düşük, eşinden ayrılmış veya dul 

olanlarda migren daha yüksek oranlarda bulunmuş, kırsal veya kent yerleşimli yaşam ve 

genelde sosyoekonomik düzey açısından migren prevalansı önemli farklılık gösterilememiştir 

(49). 
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Migrene toplumda sık rastlanması ve günlük aktiviteleri engellemesinin yanısıra gerek 

yapılan ilaç harcamaları ve gerekse işgücü kaybı nedeniyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik 

sorunların toplumsal açıdan önem kazandığını ve üzerinde durulmasını gerektiren boyutlara 

ulaştığını vurgulumak gereklidir (57). 

Başağrısının ortaya çıktığı durumlarda bazı hastalar işlerini bırakarak evlerine gitmek zorunda 

kaldıklarını, bazıları ise işlerinin başından ayrılmadıklarını ancak verimliliklerinin düştüğünü 

belirtmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların normal aktivitelerini tamamen 

engelleyen veya kısıtlayan bu durumu özürlülük olarak tanımlamıştır (58). Özürlülüğü ölçmek 

için geliştirilmi ş birçok araç olmasına rağmen, en yaygın kullanılan ölçeklerden birisi 

Migraine Disability Assesment Scale (MİDAS)’dır. MİDAS son 3 ay içindeki tüm aktivite 

alanlarında migren özürlülüğünü belirleyen ve hastalar tarafından doldurulan bir testtir (59). 

Migrenin orta ve ileri derecede işlevsellik kaybına yol açtığı vakaların oranı cinsiyet, yaş, 

gelir, kentsel-kırsal yerleşim veya yaşanan bölge ile ilişkili bulunmamıştır (39). Kadınlarda 

aurasız migrenin, auralı migrene oranı 2/1 olup, erkeklerde bu oran tersinedir. Aurasız 

migrende ağrının daha şiddetli olduğu bildirilmiştir (60). 
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Tablo 1 

Başağrısı prevelans çalışmaları  

Ülke (yıl) Referans n Yaş aralığı (yıllar) Başağrısı 

Erkek % Kadın % Toplam % 

Yetişkinler veya tüm yaşlar 

Avusturya (2003)                Lampl                        997                         ≥15                                        43.6                      54.6                         49.4 

Hırvatistan (2001, 2003)     Zivadinov                  3,794                      15–65                                                                                                 65.2 

Danimarka (1991)               Rasmussen                740                         25–64                                     93                         99                            96 

Finlandiya (1981)                Nikiforow                 200                          >15                                        69                         83                            77 

Fransa (2002)                      Henry                       10,585                     >15                                                                                                      29.2 

Fransa (1996)                      Michel                      9,411                       >18                                        39.0                       58.0                         49 

Almanya (2009)                  Pfaffenrath                7,417                       ≥20                                                                                                      49.5 

Almanya (2009)                  Radke                        7,341                       ≥18                                       53.0                       66.6                         60.2 

Gürcistan (2009)                 Katsarava                  1,145                       ≥16                                                                                                     46.3  

Yunanistan (1996)              Mitsikostas                3,501                       15–75                                   19.0                       40.0                         29  

İtalya (1988)                       D’Alessandro            1,154                       >7                                         35.3                       46.2                         46 

Norveç (2000)                    Hagen                        51,383                     ≥20                                       29.6                       45.7                         37.7 

Norveç (2008)                    Russell                      21,800                     20–80                                    69.6                       84.0                        77.2 

Portugal (1995)                  Pereira Monteiro        2,008                       Tüm yaşlar                                                                                          88.6  

İspanya (1994)                   Laı´nez                      2,231                      16–65                                                                                                  86.7 

İsveç (2006)                       Molarius                    43,770                    18–79                                    10.4                        22.9                        16.7 

Türkiye (2005)                   Boru                         1,835                       15–45                                                                   70.9 

İngiltere (1975)                  Waters                       1,718                       >21                                        63.5                        78.4                        71.0 

İngiltere (2005)                  Boardman                  1,589                      18–90                                                                                                   76 

İngiltere (2003)                  Boardman                  1,662                       ≥18                                        90.2                        94.4                        92.6 

İngiltere (2003)                  Boardman                  1,662                       ≥18                                        62.0                        76.8                        70.3 

Çocuklar ve gençler 

Finlandiya (1983)               Sillanpa¨a¨                 3,784                      13                                           79.8                        84.2                         82.0 

Finlandiya (1994)               Metsa¨honkala           3,580                     8–9                                                                                                        36.5 

Finlandiya (1991)               Sillanpaa                    4,405                     5                                                                                                            19.5 

Almanya (2004)                 Roth-Isigkeit              735                         10–18                                     58.9                        73.1                         66 

İtalya (1995)                       Raieli                         1,445                      11–14                                     19.9                        28.1                         23.9 

Norveç (2004)                    Zwart                         8,255                      13–19                                     69.4                        84.2                         76.8  

Sırbistan (2007)                 Milanovic                   1,259                      7–12                                                                                                      32.8 

İsveç (2004)                       Laurell                       1,850                      7–15                                       39.3                        50.3                         44.8 

İsveç (1962)                       Bille                           8,993                      7–15                                       58                           59.3                         58.7 

Türkiye (2005)                   Bugdayci                    5,777                      8–16                                       46.2                        52.8                         49.2  

Türkiye (2007)                   Akyol                         7,721                      9–17                                       79.6                       87.1                          83.4 

Türkiye (2006)                   Karli                           2,387                      12–17                                     45.1                       59.8                          52.2 

Türkiye (2006)                   Unalp                         2,384                      14–18                                     36                           53                            46 

İngiltere (1977)                  Deubner                      600                         10–20                                     74.4                        81.5                         78.0 

İngiltere (1994)                  Abu-Arefeh                 2,165                      5–15                                                                                                      66 

Yaşlılar 

 

İtalya (2001)                     Prencipe                       833                          ≥65                                        36.6                         62.1                         51 

İtalya (2003)                     Camarda                       1,031                       ≥65                                        16.5                         26.3                         21.8 
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Tablo 2 

Migren prevelans çalışmaları 

Ülke (yıl) Referans n Yaş aralığı (yıllar) Migren 

Erkek % Kadın  % Toplam % 

Yetişkinler veya tüm yaşlar 

Avusturya (2003)               Lampl              997                              ≥15                                             6.1                      13.8                         10.2 

Hırvatistan (2001)              Zivadinov        3,794                          15–65                                          13                       20.2                         16.7 

Hırvatistan (2001, 2003)    Zivadinov .      3,794                          15–65                                          14.8                    22.9                         19 

Danimarka (1991)              Rasmussen       740                             25–64                                          6                         15                           10 

Danimarka (1991)              Rasmussen       740                             25–64                                          8                         25                           16.1 

Danimarka (1995)              Russell             4,061                          40                                                12                       24                           18 

Danimarka (2005)              Lyngberg          207                             25–36                                          5.4                      23.5                        15.5 

Danimarka (2006)              Russell             28,195                       12–41                                           13.9                    24.3                        19.1 

Fransa (1992)                     Henry               4,204                         5–65                                             6.1                      17.6                        12.1 

Fransa (2002)                     Henry               10,585                        ≥15                                              10                       23                           17 

Fransa (2005)                     Lante´ri-Minet  10,532                        ≥18                                              6.3                      15.7                        11.2 

Fransa (1996)                     Michel               9,411                         >18                                              8                        18                            15 

Almanya (1994)                 Gobel                 4,061                         ≥18                                             22                       32                            27.5 

Almanya (2009)                 Pfaffenrath         7,417                         ≥20                                                                                                        11.4 

Almanya (2009)                 Radke                7,341                          ≥18                                             5.3                     15.6                          10.6 

Gürcistan (2009)                Katsarava           1,145                         ≥16                                                                                                         15.6 

Macaristan (2000)              Bank                   813                            15–80                                         2.7                      6.9                           9.6 

Hollanda (1999)                 Launer                6,491                         20–65                                         7.5                      25                            16.3 

Hollanda (1999)                 Launer                6,491                         20–65                                         13.3                    33                            23.2 

Norveç(2000)                     Hagen                 51,383                      ≥20                                              7.5                      15.6                         11.6 

Norveç (2006)                    Sjaastad             1,838                         18–65                                          17.5                    28.4                         23.0 

Norveç (2008)                    Russell               21,800                      20–80                                          18.1                    34.1 

Portekiz(1995)                    Pereira Monteiro 2,008                        Hepsi                                                                                                      8.8 

İspanya (1994)                    Laı´nez               2,231                       16–65                                          8                         17                            12 

İsveç (2000)                        Mattsson             722                          40–74                                                                     31 

İsveç (2000)                        Mattsson             728                          40–74                                                                     18 

İsveç (2001)                        Dahlöf                 668                          18–74                                         9.5                       16.7                        13.2 

İsveç (2006)                        Molarius              43,770                     18–79                                         2.4                       5.5                          4.0 

İsviçre(1994)                      Merikangas          379                           29–30                                                                                                   24.6 

Türkiye (2005)                   Boru                    1,835                        15–45                                                                      15.8 

Türkiye(2005)                    Celik                    386                           >14                                             9.3                        29.3                       19.9 

Türkiye(2002)                    Kececi                  947                           ≥7                                              7.9                         17.1                       12.5 

İngiltere(2003)                   Steiner                 4,007                        16–65                                         7.6                         18.3                       14.3 

 

Çocuklar ve gençler 

Finlandiya (1994)             Metsa¨honkala     3,580                        8–9                                              3                             2.3                          2.7 

Almanya (2007)               Fendrich               3,324                        12–15                                          4.4                          9.3                          6.9 

Almanya (2009)               Heinrich               2,553                         9–14                                                                                                         13.1 

Yunanistan (1999)           Mavromichalis     3,509                         4–15                                           5.2                           7.3                          6.2 

İtalya (1995)                    Raieli                    1,445                        11–14                                          2.7                           3.3                          3.0 

Norveç (2004)                 Zwart                     8,255                        13–19                                         4.8                           9.1                           7.0 

Sırbistan(2007)               Milanovic               1,259                         7–12                                          2.1                           4.6                           3.3 

İsveç (2004)                    Laurell                   1,850                         7–15                                          9.8                          12.2                         11.0 
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Türkiye (2005)                Bugdayci               5,777                          8–16                                                                                                        10.4 

Türkiye (2004)                Zencir                    2,490                        11–18                                         6.7                           11.0                         8.8 

Türkiye (2006)                Karli                      2,387                        12–17                                                                                                        14.5 

Türkiye (2007)                Akyol                    7,721                          9–17                                          7.8                          11.7                         9.7 

Türkiye (2006)                Unalp                    2,384                        14–18                                                                                                         9.6 

İngiltere (1994)               Abu-Arefeh          2,165                          5–15                                          9.7                           11.5                        10.6 

Yaşlılar 

 

İtalya (2001)                     Prencipe                833                            ≥65                                           7.4                            13.8                         11 

İtalya (2003)                     Camarda               1,031                         ≥65                                            2.3                             6.4                          4.6 
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2.4. Migrenli Hastaların Ki şilik Özellikleri ve Di ğer Hastalıklarla Birlikteli ği 

Migrenli hastaların kişilik profilleri ile ilgili de ğişik sonuçlar olsada genel görüş;   

migrenli hastaların katı, mükemmelliyetçi, kırılgan, kuralcı, obsesif-kompulsif özelliklere 

sahip, başarılı olmada ısrarcı ve cinsel uyumda zorluk göstermeye yatkın olduklarıdır. 

Migrenli hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğunun sık rastlandığı belirtilmiştir (61). 

Özellikle sık atak geçirenlerde depresyona sık rastlanmaktadır (62). Başka bir çalışmada 

kişilik değişikliklerinin baş ağrısının önemli bir bileşeni olabileceği ve hatta hastalık sürecini 

ve tedaviye yanıtı etkileyebileceği gösterilmiştir (63). Migrenli hastalarda epilepsi ve bipolar 

affektif bozukluğuylada ilişki gösterilmiştir (64, 65). Büyük bir çalışmada epilepsili 

bireylerdeki migren gelişme oranının, epilepsisi olmayanlara göre 2,4 kat daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Her ikisinde de ortak noktanın nöronal hipereksitabiliteden kaynaklandığı ileri 

sürülmüştür (66).  

Patofizyolojik sürecin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte epidemiyolojik 

çalışmalar, migren ile iskemik serebrovasküler hastalıklar arasında anlamlı bir komorbitenin 

olduğunu göstermiştir (67, 68, 69). Auralı migrenlilerde, özellikle de genç bayanlarda, sigara 

içiyor ya da oral kontraseptif ilaç kullanıyorsa bu risk çok daha yüksektir (70). Hatta erkek 

migrenli hastalarda da benzer ilişkinin olduğu rapor edilmiştir (71). Ayrıca migrenli hastaların 

migrenli olmayan kişilere göre, daha yüksek kardiyovasküler risk profiline sahip oldukları 

rapor edilmiştir (72). Migrenin vasküler hastalıkların, retinopatiyle ve küçük damarların 

arteriolar intimal kalınlığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur (71). 

 

2.5.Tetikleyici Faktörler 

Migrenlilerin %85’inde bir veya daha fazla tetikleyici faktör belirlenmektedir. Baş 

ağrısında tetikleyici bir faktörün olması onu organik bir baş ağrısından uzaklaştırır. 

Tetikleyici etkenler arasında en sık olarak sıkıntıdan bahsedilmektedir. Bunun dışında uyku 

bozukluğu, parlak ışık, diyet, travma gibi etkenler sayılmakta, migren eşiğinin ise yaş, 

cinsiyet, genetik yapı, gebelik, menstrüasyon ve ilaç kullanımından etkilendiği 

gösterilmektedir (Tablo 3) (50, 73). 

Bunların dışında vücuttaki içsel değişimler ve koku, hava değişimi, sigara dumanı, 

yüksek rakım gibi dışsal etkenlerinde tetiklenebilmekte, bazı migren hastalarında ise nedensiz 

olarak baş ağrısı ataklarının olabilmektedir. Gıdalar migrenlilerin küçük bir kısmında 

tetikleyicidirler ve bunlar içinde peynir, alkol (özellikle kırmızı şarap) bildirilmiştir (26). 

Açlık, öğün atlamak akut nöbeti tetikleyebilir (74). 
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Migrenli kadınların birçoğunda başağrısı atağı ile adet dönemi arasında bir ilişki 

olmakta, özellikle adet öncesi veya sırasında aktiflenmektedir. Östrojen miktarındaki 

düşmenin baş ağrısını tetiklediğine dair önemli ipuçları vardır. Adet döneminin sonuna doğru 

yüksek miktarda östrojen replasmanı hem adet dönemini hem de baş ağrısını geciktirmektedir. 

Doğum kontrol hapı kullanan kadınların birçoğu, migrenlerinin ağırlaştığını fark etmişlerdir.  

Rezerpin, histamin gibi ajanlarla yapılan provokatif testler ve aynı şekilde yapılan teröpatik 

testlerde güvenilir değildir. Akut vasküler baş ağrısı sendromuna yol açacak bir anevrizma 

kanaması; geçici bir süre triptanlara cevap verebilir (75). 
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Tablo 3. Migrende potansiyel tetikleyici etkenler  

Hormonal  Menarş 
 Menstrüasyon 
 Ovulasyon 
 Gebelik 
 Doğum 
 Doğum kontrol ilaçları 
 Menopoz 
 Östrojen replasman tedavisi 

Diyetle ilişkili 
 

 Nitrit yüklü besinler 
 Turunçgiller 
 Alkol 
 Monosodyum glutamat 
 Aspartam 
 Eskitilmiş peynir 
 Öğünlerin atlanması ya da 
geciktirilmesi 
 Çikolata 

Psikolojik  Sıkıntı üzüntü gibi psikolojik etkenler 
 Sıkıntı sonrası dönem (hafta sonu 
veya tatil) 
 Depresyon 
 Coşku ya da beklenti 

Fiziksel-çevresel  Parlak ışıklar, far ışığı 
 Floresan ışığı 
 Kokular 
 İklim değişimleri 
 Basınç değişiklikleri 
 Yüksek rakım 

Uyku   Uykusuzluk ya da aşırı uyuma 
İlaçlar 
 

 Nitrogliserin 
 Histamin 
 Reserpin 
 Hidralazin 
 Ranitidin 
 Östrojen 

Önemsiz etkenler 
 

 Kafa travması 
 Ağır hareket, egzersiz 
 Yorgunluk 
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2.6. Etiopatogenez 

Çok eski uygarlıklardan beri araştırılan fakat günümüzde bile halen patogenezi 

aydınlatılamayan bu hastalıkla ilgili çeşitli teoriler ileri sürülmüştür (76) 

Migrenin birincil nöronal bir süreç olduğu düşünülmektedir. Migrenin altında yatan ana 

nedenin aşırı uyarılabilir bir serebral korteksin varlığıdır (77, 78). 

Uluslararası Baş ağrısı Derneği’ne (79, 80) göre migren genel olarak, nörojenik 

inflamasyon, kranial kan damarlarının kontraktil disfonksiyonları ve serebral korteksden 

başlayıp yayılım gösteren nöronal depresyon mekanizmalarının rol oynadığı nörovasküler bir 

bozukluk olarak tanımlanmıştır. Çeşitli çalışmalarda; nöroinflamatuvar durumlar, sitokinler, 

bazı nöropeptitler ve vazomotor değişiklikler migren patogenezinden sorumlu tutulmuştur 

(78). 

Yapılan bir çok çalışmada migren patogenezinde; genetik faktörler, 

immünoglobulinler, lenfosit alt gruplarına ve sitokin profillerindeki değişikliklere 

odaklanmıştır (81). Yine migren hastalarında görülen bazı immün parametrelerdeki 

değişiklikler immündisfonksiyon lehine yorumlanmıştır. Sitokinler, immün cevapların şiddeti 

ve kalitesini modüle etmede çok önemli rol oynarlar. Sitokinler son zamanlarda migren 

patogeneziyle ilişkilendirilmiş inflamasyonun önemli mediatörlerindendir (82). Migrenli 

hastalarda, sistemik dolaşımda inflamasyonla ilişkili bazı biyokimyasal markırların 

düzeylerinde değişiklikler bulunmuştur. C-reaktif protein (CRP) bir plazma proteini olup, 

sistemik inflamasyonun hassas bir göstergesi ve oksidatif hasar belirtecidir (80, 83). Farklı 

çalışmalarda, migrenli hastalarda sağlıklı kontrol grubuna oranla, CRP ve bazı inflamatuvar 

sitokinlerin düzeyinde artış olduğu gösterilmiştir (84).  

Oksidatif hasarın da patogenezde rolü olabileceği konusunda yayınlar mevcuttur. Bir 

çalışmalarda; oksidatif hasarın biyokimyasal göstergelerinden lipit peroksidasyon ürünü olan 

malondialdehitin (MDA) kan plazma düzeylerinde anlamlı miktarlarda artış tespit edilmiştir 

(85). Nitrik oksidin (NO), kranial kan damarlarında inflamasyon oluşturarak migren ataklarını 

başlattığı öne sürülmüştür (86, 87). Lipid peroksidasyon ürünleri serbest radikal reaksiyonları 

sonucu ve/veya araşidonik asit metabolizmasında oluşurlar ve ağrılı inflamatuvar 

reaksiyonları başlatabilirler (85).  

Migren ağrısının gelişmesinde iki mekanizmanın sorumlu olduğu düşünülmektedir: 

1. Meningeal damarlarda nörojenik inflamasyon, 

2. Periferik ve santral trigeminal afferentlerin duyarlılaşması (26, 88). 

Beyin sapı yapılarının migren atakları sırasında aktive olduğu PET ve fMRG 

çalışmalarıyla gösterilmiş, buna dayanarak beyin sapının migren jeneratörü olabileceği de öne 
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sürülmüştür (89). Trigeminovasküler nosiseptif uyarıların akomodasyonunda lokus seruleus 

ve dorsal rafe çekirdekleri gibi aminerjik beyin sapı çekirdeklerinin önemli rol oynadığı 

görüntüleme çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu yapılar serebral kan akımını 

düzenleyebilmekte ve kortikal nöronal uyarılabilirliği etkileyebilmektedir. Trigeminovasküler 

sistemi dolaylı veya doğrudan etkilemesiyle de ağrının ortaya çıkabileceği bir ihtimal olarak 

görülmektedir. Ancak başka bazı ağrılı durumlarda da aynı beyin sapı bölgesinde 

aktivasyonun gözlenmesi, söz konusu bölgenin migrene ne kadar özgül olduğunun sorgu-

lanmasına yol açmıştır. Görüntüleme yöntemleri ile saptanan beyin sapı aktivasyonu ağrının 

modulasyonu ile daha ilişkili gibi görünmektedir   

Migren patofizyolojisine açıklık getiren bir gelişme de serotonin reseptörlerinin alt 

tiplerinin ve dağılımlarının keşfi ile birlikte vazokonstriktör özellikleri nedeniyle kullanılan 

ergot alkaloidlerinin 5HT-lB/D reseptör agonisti olduğunun anlaşılmasıdır. Daha sonra bu 

reseptörlerin spesifik agonisti olan triptanlar etkin migren ilaçları olarak geliştirilmi ştir. 5HT-

lB/D reseptörleri trigeminal akson uçlarında yoğun olarak bulunmakta ve trigeminal 

aktivasyonu ve dolaylı olarak nöropeptid salınımını ve nörojenik inflamasyonu inhibe 

etmektedir (26). Migren atağını başlatan olaylar büyük olasılıkla santral orjinli olup ağrı ve 

eşlik eden otonomik bozukluklar ise vasküler kaynaklıdır. Bu bağlamda migren patogenezini 

açıklamaya çalışan vasküler teori, hipoksik teori ve nöronal teori gibi çeşitli teoriler öne 

sürülmüştür (31). 

 

Vasküler Teori 

Graham ve Wolf’un (90) ortaya attığı eski bir teoridir. Aura döneminde; genellikle 

unilateral, intrakraniyal arterioler bir daralma, yani intrakraniyal vazokonstriksiyon gelişir. 

Vazokonstriksiyon ise kan akışında azalmaya neden olur. Bu da fokal nörojenik belirtileri ve 

beyinde CO2 artışının sebebini açıklar. CO2 birikimi ile arteriollerde genişleme yani 

vazodilatasyon; sonuç olarak ağrı fazına girilmiş olur. Kalbin her atışında arterlerdeki kanın 

pulsasyonu; ağrının şiddetlenmesi ve zonklayıcı olmasını açıklar. 

Nörovasküler teori 

‘Vasküler teori’nin yerini günümüzde ‘nörovasküler teori’ almıştır. Nörovasküler teori 

migren başağrısında nöronal aktivasyona ikincil olarak vasküler değişikliklerin görüldüğünü 

öne sürmektedir. Trigeminal sinir aktivasyonu, CGRP, P maddesi gibi nöropeptit salınımı ve 

ağrıya yol açmaktadır. Bu tür bir yaklaşım yeni tedavi seçeneklerini, trigeminal sinirden 

nöropeptit salınımını önleyecek yeni antimigren ilaçlarının geliştirilmesini sağlamıştır (91).  
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Nöral Teoriler ve kortikal yayılan depresyon 

Leo tarafından ilk kez dile getirilmiştir. Migren aurasının altında yatan mekanizmanın 

kortikal yayılan depresyon olduğu kabul edilmektedir (92). Migren atağının aura döneminde 

beyin sapındaki deşarjlar, oksipital kortekste bir elektriksel uyarıya ve kortikal 

mikrosirkülasyonda vazokonstrüksiyona neden olur. Bu sırada nöronal aktivitede oluşan 3-4 

mm/dk hızla hemisferlerde yayılan geçici bir depresyon ve bununla uyumlu hipoperfüzyon 

meydana gelir. Bu durum oligemi olarak ifade edilir (93). Oligemide azalan serebral kan 

akımı genellikle iskemi oluşturacak seviyede değildir (94).  

Olesen ve Lauritzen, SPECT kullanarak yaptıkları çalışmada, karotis anjiografi ile 

atakları tetiklenen auralı migren hastalarında, oksipital polden başlayıp öne doğru yayılan 

oligemi dalgasını göstermişlerdir (95). Migren ağrısı sırasında da oksipital korteksten 

başlayarak öne doğru yayılan hiperemi ve ardından oligemi dalgasının görsel semptomlarla 

korele olarak ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Welch ve ark. (96) fMRG-(BOLD) tekniği 

kulanılarak oksipital kortekste 3-6mm/dk hızla yayılan BOLD sinyal 

değisikliklerigösterilmiştir. Hadjiakani ve ark. (97) spontan auralı migren (MA) atağı olan bir 

hastada aynı teknikle, benzer kan akımı değişikliklerini göstermiştir. Ayrıca yayılan kortikal 

depresyonun trigeminal sinir aktivasyonuna yol açarak durada nörojenik inflamasyona neden 

olduğuve matriks metalloproteinazlarını aktif hale getirdiği de öne sürülmüştür (91).  

Migren hastalarının ataklar arası döneminde düşük uyarılma eşiği ve kortikal 

hipereksitabilitenin fizyolojik temeli, defektif mitokondrial oksidatif fosforilasyon, düşük 

hücre içi magnezyum, nörotoksik amino asit düzeylerinin artması, bozulmuş kalsiyum kanal 

fonksiyonu veya bu faktörlerin kombinasyonuna dayandığı öne sürülmektedir.  

Oksipital korteksin magnetoensefalografi ve transkranyal magnetik stümülasyonu ile 

yapılan elektrofizyolojik çalışmalar, saptanan iktal ve interiktal nöronal hipereksitabilitenin 

migrenli hastalardaki kortikal olayların başlamasında etkili olduğunu düşündürmektedir (98, 

99). Hayvan modellerinde glutamat ve aspartat gibi eksitatör nörotransmitterlerin yayılan 

depresyona yol açtığı gösterilmiştir (100). 

Migrenli hastalarda platelet ve BOS’ta artmış glutamat düzeylerinin saptanması çok 

önemli bir role sahip olduğunu düşündürmektedir (101). 

Kortikal yayılan depresyon dalgasının migren aurasının altında yatan temel 

mekanizma olduğu günümüzde yaygın bir sekilde kabul edilmektedir. Migren proflaksisinde 

kullanılan amitriptilin, B-bloker ve antiepileptik ilaçların, uzun dönem kulanımlarının kortikal 

yayılan depresyonu baskıladığı da bugünkü bilgilerimiz arasındadır (102). 
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Hipoksik Teori  

Migreni olmayan kişilerde hipoksik durumlar, migren atağındaki fokal değişikliklere 

yol açabilir. Fakat yapılan çalışmalarda, beyinde hipoksi gösterilememiş ve oksijen tedavisi 

migren atağında yarar sağlamamıştır (103).  

Nöropeptitler ve migren 

Nöropeptitler düşük molekül ağırlıklı nörotransmitterlerdir. Hiperaljezi oluşumunda 

nöropeptitlerin önemli olduğu belirtilmiştir. Kranial serebral damarlarda vazodilatasyona 

neden oldukları ve ağrı duyusu reseptörlerinin uyarılmasına yol açtıkları ifade edilmektedir 

(104). CGRP ile ilgili yapılan çalışmalarda ağrı duyusunun algılanmasını düzenlediği, 

substans P’nin yapımını arttırdığı öne sürülmüştür (105). 

Endoteliyopati 

Endoteliyal sistem, çeşitli vazodilatör ve güçlü vazosonstriktörler üretmesi nedeniyle, 

vasküler sistemdeki nörolojik etkilerin bir başlatanı olarak görev yapar (103).  

Otonomik Teori  

Birçok sayıda çalışma, migrenlilerde serebral hemodinamiklerin otonomik 

kontrolünün anormal olduğunu göstermiştir. Bu teoriye göre, klasik migrenin prodromal 

fazında vasküler alfa ve beta adrenoseptörler üzerine nöral olarak etkili olan noradrenalin 

salınımına bağlı vasokonstriksiyondan kaynaklandığını öne sürer. Konstriktör faz esnasında 

vasodilatör metabolitlerin birikmesi veya konstriktör aktivitenin refleks bir inhibisyona 

uğraması sonucu vazodilatasyon gelişir (106). Bir çalışmada baş ağrısının olmadığı dönemde 

migren hastalarının, artmış sempatik tonusla ilişkili olduğunu ileri sürmüştür (103).  

2.7.Migren Biyokimyası 

Migren nedenlerinden biride santral ağrı kuramı ile açıklanmaktadır. Neden olarak 

serotonin gösterilmektedir. Serotonin SSS’de ağrı impulslarını inhibe eden bir nöromediatör 

olarak görev yapar. Migrenli hastalarda atak ve ataklar arası dönemlerde yapılan analizlerde; 

trombositlerden serotonin salınımında bozukluk olduğu ileri sürülmüştür (107). Migren 

patofizyolojisine açıklık getiren bir diğer gelişme de serotonin reseptörlerinin alt tiplerinin ve 

dağılımlarının keşfi ile birlikte vazokonstriktör özellikleri nedeniyle kullanılan ergot 

alkaloidleri’nin 5HT-1B/D reseptör (5-hidroksi triptamin reseptör ailesinin 1B/D adı verilen 

alt tipi) agonisti olduğunun anlaşılmasıdır. Daha sonra bu reseptörlerin spesifik agonisti olan 

triptanlar etkin migren ilaçları olarak geliştirilmi ştir (91). 

Migren atağı esnasında 5-HT plazma seviyesi azalır, buna bağlı olarak idrarda 5-HT 

ve onun ana metaboliti olan 5-hidroksi indol asetik asit (5-HIAA) artabilir (108). Yapılan 
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başka çalışmalardaatak esnasında katekolamin düzeylerinde artış saptanmış ve bunun, 

sempatik hiperaktiviteyi gösterdiği vurgulanmıştır (109).  

Migren ve Glutamat 

Glutamat, santral sinir sisteminin en önemli eksitatör nörotransmitteridir. Ektrasellüler 

glutamatın artması ve reseptörlerin aşırı aktivasyonu nöronal hücre ölümüne yol açar. 

Glutamat eksitotoksisitesi olarak bilinen bu fenomenin, iskemi, travma gibi akut nörolojik 

hastalıklarla, Alzheımer, ALS ve Hungtinton gibi kronik nörodejeneratif hastalıkların altında 

yatan mekanizma olduğu düşünülmektedir (110).  

 

Migren ve Dopamin: 

Migren patogenezinde santral dopamin hipersentivitesinin rolü olduğu ve plateletlerde 

dopamin düzeyinin migrenlilerde daha yüksek olduğu gösterilmiştir (111). 

 

2.8. Migren Genetiği 

İlk kez Willis ve ark. migrenin kalıtsal bir hastalık olduğuna dikkati çekmişti. Yapılan 

sayısız çalışmada migrende, pozitif aile öyküsü yaklasık %37 ila %91 arasındaki değişen 

oranlarda bildirilmiştir. Migreni olmayanlarda ise bu oran %5-26 olarak saptanmıştır (112). 

Prevalansın çok yüksek olduğu bir hastalıkta pozitif aile öyküsünün basit bir tesadüf 

olabileceğini düşünen otörler de vardır (113). 

Genetik yatkınlığı olan hastalarda migrenin çevresel faktörlerinde tetiklemesi sonucu 

ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Geçici hemiplejik ataklarını izleyerek ortaya çıkan ailevi 

hemiplejik migren otozomal dominant geçmekte; 19., 1. ve 2. kromozomlarda gen 

mutasyonları bildirilmektedir (91). Aurasız migrenlilerin birinci derece yakınlarında aurasız 

migren sıklığı 2 kat, auralı migrenlilerin birinci derece yakınlarında auralı migren 4 misli 

fazladır (114). 

Russel ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, genel populasyonla karşılaştırıldığında 

aurasız migren (MO)’lı 1. derece akrabalarında MO görülme riski 3 kat, auralı migren( 

MA)’lı birinci derece akrabaları için ise MA ve MO gürülme riski 2.0 kat artmışolarak 

bulunmuştur (112). Başka bir çalışmada ise MO için 1.9 kat artmışrisk saptanırken MA’da bu 

4.0 kat olarak saptanmıştır. MO’da genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığını, 

MA’da ise genetik faktörlerindaha etkili olduğunu düşündürmektedir (115). Migrenli 

ikizlerde yapılan konkordans çalışmalarının hepsinde monozigotik ikizlerde konkordans hızı 

anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (116). Başka bir çalışmada monozigotik ikizlerdeki 

migren konkordansın dizigotik ikizlerden anlamlı olarak daha yüksek olması genetik 
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faktörlerin önemli rol oynadığını, ama basit mendelian kalıtımın olmadığını 

düşündürmektedir (117).  

Migrenin geçiş modeli ile ilgili bir çalışmada migrenin genetik heterojenite gösterdiği 

sonucuna varılmıştır (118). Yapılan başka bir çalısmada ise, migrendeki kalıtım modelinin 

büyük olasılıkla multifaktöriyel olduğu düşünülmüştür (119). Başka bir çalışmada ise 

multifaktöriyel ve otozomal dominant kalıtım gösterilmiştir (115). Sonuç olarak  migrende 

genetik geçiş multifaktöriyel  veya düşük penetranslı otozomal dominant kalıtım modeli 

olduğu söylenebilir (120). 

2.9.Migren Tedavisi 

Migrenin kökten bir tedavisi olmadığından dolayı mümkün olduğunca migrenli kişinin 

hayat kalitesinin düşürülmemesi sağlanmalıdır. Hastayı en çok rahatsız eden belirtilere en 

uygun müdahaleye yönelilmelidir (121). Migrenin farmakolojik tedavisi akut atak tedavisi ve 

önleyici (proflaktik) ayaklarından oluşur (122). 

Tablo 4 
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a. Atak tedavisi  

Migrene özgü ilaçlar arasında ergot türevleri ve triptanlar yer alır. Spesifik olmayanlar 

ilaçlar arasında analjezikler, antiemetikler, anksiyolitikler, nonsteroid antiinflamatuarlar 

ilaçlar (NSAID), steroidler, major trankilizanlar ve opioidler yer alır (123). Migren 

hastalarının bazılarında ağrı, bazende bulantı-kusma ama çoğunlukla her ikisi birlikte rahatsız 

etmektedir. Bu yüzden migren atağında hastanın tek tedavisi ağrı kesici ile ağrısını kesmek 

değil, kusması ve bulantısı çok olan hastalarda özellikle yüksek hacimli dekstroz+potasyumlu 

sıvıların verilmesi (Isolyte M, 1000 cc IV gibi) gerekir. Anksiyetesi ve kaygısı olanlarda 

anksiyolitikler de ağrı kesicilere ek tedavi olarak düşünülmelidir (124). 

Migren atağı sırasında muhtemel oluşan gastrik staz nedeniyle oral alınan ağrı kesicilerin 

emilimi efektif düzeyde olmadığından dolayı öncesinde antiemetik ilaç verilerek gastrik 

motilite düzenlenmeli ve akabinde ağrı kesici verilmelidir.   

Antiemetik ilaç olarak domperidon veya metoklopramid tercih edilebilir. Antiemetik 

ilaçların alınmasından 20-30 dakika sonrasında analjezik etkili bir ilaç alınmalıdır. İlk 

basamak olarak aspirin ve parasetamol gibi ağrı kesiciler verilmelidir. Çocuklarda ve 

hamilelerde parasetamol kullanılabilir. Metamizole de ilk tercih edilebilecek ilaçlardan biridir. 

Bu ilaçlara yeterli yanıt alınmadığında non-steroid antiinflamatuvar ilaçlardan biri (örnek; 

ibuprofen, naproksen sodyum, diklofenak sodyum, diklofenak potasyum) tercih edilebilir. 

Ergotamin ; vasokonstriktör etki ve nörojenik inflamasyonu engellemek yoluyla etkili olduğu 

kabul edilmektedir. Vazokonstüksiyon yaptığından dolayı iskemik kalp ve periferik damar 

hastalığı olanlarda, hipertansiflerde, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde, hamile ve emziren 

kadınlarda kontraendike olmakla birlikte auralılarda kullanımı tartışmalıdır. 

Triptanlar (örnek; sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, eletriptan) 5-

HT1B/D/F reseptör agonisti olup, migren atak tedavisindeki etkilerinin vasokonstriktör ve 

nörojenik inflamasyonu engelleme özellikleri ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Triptanlar 

migrende hem baş ağrısında, hem de ona eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi gibi 

belirtiler üzerinde etkilidir. Triptanların merkezi etkileri yanında sumatriptan ile periferde de 

gözlenen vasokonstriktör etki nedeniyle, iskemik kalp ve periferik damar hastalığı olanlarda 

kullanılması kontraendikedir.  
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Tablo 5 

Migrende, Atak Şiddeti ve Süresine Göre Kullanılan İlaçlar (125) 
 DOZ YAN ETKİ 

 

HAFİF MİGREN ATAKLARI 
Asetilsalisilikasit (ASA) 650-1300 mg 4 saat 

aralıkla 
arointestinal Sistem 

İbuprofen 400-800 mg 6 saat 
aralıkla 

Gastrointestinal Sistem 

Naproksen Sodyum 275-550 mg 2-6 saat 
aralıkla 

Gastrointestinal Sistem 

Asetaminofen 650-1300 mg 4 saat 
aralıkla 

Gastrointestinal Sistem 

 

ORTA ŞİDDETTE M İGREN ATAKLARI 
5HT RESEPTÖR AGONİSTLERİ SELEKTİF OLANLAR 
Sumatriptan 50-100 mg oral, 

20 mg sprey, 24 
saatte tekrar 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

Zolmitriptan 2,5-5 mg, 2 saatte 
bir 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

Naratriptan 2,5 mg, max. 5 mg Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

Eletriptan 40 mg PO ve 
gerekirse 80 mg ek 
doz 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

5HT RESEPTÖR AGONİSTLERİ NON-SELEKTİF OLANLAR 
Dihidroergotamin(DHE) 0,5-1,0 mg SC, IM 

veya IV, 1 saatte 
tekrarlanabilir 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

Ergotamin 1-2 mg PO, saatte 
bir, 3 kez 
verilebilir.  

 

KOMBİNE İLAÇLAR 
ASA+kodein+kafein  

Formülasyona 
göre farklı 

Gastrointestinal Sistem, 
Kronik günlük ağrı Asetaminofen+kodein 

ASA+butalbital+kafein 
AĞIR  ATAKLAR 
Butorphanol 1 mg sprey, 4 

saatte bir 
Bulantı, disfori 

Klorpromazin 50 mg IM veya 
0,1 mg/kg  

Uyku hali, distonik 
reaksiyon 

Deksametazon 12-20 mg IV  
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Metilprednisolon 100-250 mg IV  
Ketorolak 30-60 mg IM, 

max. 120 
mg/gün 

Uyku hali, bulantı, 
dispepsi 

Meperidin 50-100 mg 
IM/IV 

Sedasyon, konfüzyon, 
bağımlılık 

Metoklorpamid 10 mg IV Uyku hali, 
ekstrapramidal reaksiyon 

Proklorperazin 25 mg supp, 
veya 5-10mg 
IV/IM 

Uyku hali, 
ekstrapramidal reaksiyon 

Zolmitriptan 5 mg tablet, PO 
veya SL 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

Sumatriptan 50-100 mg PO 
veya 6 mg SC 

Göğüste sıkışma, 
uyuşmalar 

IM: kas içi,  IV: damar içi,   SC: cilt altı,    PO: ağızdan,  SL: dil altı 
 

Migren hastası atak sırasında genellikle hangi ilaçdan fayda gördüğünü dile getirir. Bu 

yüzden kişiye göre tedavisi düzenlenmeli, sık atak geçiren veya atak tedavisine direnç 

gösteren hastalarda profilaktik tedaviyede başlanmalıdır. Verilecek ilacın olası yan etkileri 

gözden geçirilmeli ve maliyeti düşük tutulmalıdır (124). 

 

b. Profilaktik tedavi 

Sık atak geçiren yada atak tedavisine dirençli olgularda uygulanmalıdır (123). Verilen 

ilacın etkinliğini beklemek için 5 hafta kadar beklenmeli ve bu süre sonunda atakların en 

azından yarıya düşmesi beklenmelidir. Tedaviden fayda görülüyorsa tedavi süresi en az altı 

aya tamamlanmalı ve dozu azaltılarak kesilmelidir.  

Betablokerler, kalsiyum kanal antagonistleri, trisiklik antidepresanlar, serotonin 

antagonistleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ve selektif noradrenalin gerialım 

inhibitörleri (SNRI) ve antiepileptik ilaçlar koruyucu tedavide kullanılan ilaçlardır (18). 

Betablokerlerden en sık propranolol kullanılır. Bradikardi, hipotansiyon, uyku bozuklukları, 

depresyon, halsizlik, kilo alma ve daha nadir olarak impotans gibi yan etkilere yol açabilir. Bu 

yüzden astım, depresyon, konjestif kalp yetmezliği, Raynaud fenomeni ve insüline bağımlı 

diyabeti olanlarda kullanımı kontrendikedir. Migrene eşlik eden hipertansiyon ve anjinalı 

hastalarda ilk sırada düşünülmelidir. 

Kalsiyum kanal blokerleri vazospazmı inhibe ederek etki ederler (17). Muhtemel yan 

etkileri arasında duygulanım bozuklukları ve depresyon olabileceği için ilacın verileceği 
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kişinin psikolojik durumunun çok iyi değerlendirilmesi gereklidir. Diğer yan etkileri arasında 

sedasyon, kilo alma, ekstrapiramidal yan etkiler yer almaktadır. Migren koruyucu tedavisinde 

en çok kullanılan trisiklik antidepresanlar amitiriptilin ve imipramindir. Bu ilaçlar fiyat 

açısından oldukça ekonomik olmasına rağmen yaşlı hastalarda kullanımı kısıtlıdır. Yan etki 

olarak sedasyon, kilo alımı, ağız kuruluğu ve konstipasyon görülebilir. 

Trisiklik antidepresanlara göre daha az yan etki profiline sahip SSRI ve SNRI’ların 

migren koruyucu tedavisinde etkili olduklarına inanılmaktadır. Valproate, migren koruyucu 

tedavisinde en çok tercih edilen antiepileptik ilaçtır. Karaciğerden metabolize olduğundan 

dolayı, başlamadan önce karaciğer enzimlerine bakılmalı ve takibi gerekmektedir. 

Kullanılabilen diğer antiepileptik ilaçlar da gabapentin, lamotrigin, topiramate ve 

vigabatrin’dir. 

• Migren+depresyon olan hastada; SSRI, trisiklik antidepresanlar 

• Migren+epilepsi olan hastada valproat veya topiramat 

• Migren+hipertansiyon olan hastada betabloker veya kalsiyum kanal blokeri 

• Migren+aterosklerozu olan hastada aspirin ve/veya kalsiyum kanal blokeri 

seçilebilir.  
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3. HASTA VE YÖNTEM  

 

Bu çalışma Haziran 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında Erzurum İlinde, Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile Sağlık 

müdürlüğüne bağlı olan il merkezindeki aile hekimleri ile ortak yapıldı. 

Erzurum ilinin 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre merkez 

toplam nüfusu 367.250; erkek 182.971 ve kadın nüfusu ise 184.279’du. Ülkemizde 

gerçekleştirilen başağrısı epidemiyoloji çalışmasında 15-55 yaş grubunda migren prevalansı 

ortalama sıklığı % 16.4 olduğu kabul edildiğinde, %99 güven aralığına ulaşmak için 527 kişi 

üzerinde araştırma yapılması gerektiği hesaplandı. Bu nedenle çalışmamızda, elde edilen 

sonuçların istatistiksel olarak Erzurum ilindeki 15 yaş üzeri kişilerde migren görülme sıklığını 

temsil edebilmesi için en az 527 kişiye ulaşılması amaçlandı. Çalışmamızda, her bir aile 

hekimliğinden il genelindeki nüfus oranına göre ulaşılması gerekli kişi sayısı belirlendi. 

Çalışmaya katılan doktorlara baş ağrısı tanısında standardizasyon sağlanması amacıyla; baş 

ağrısı konusunda tecrübeli olan sağlık bilimleri fakültesi öğretim üyeleri tarafından eğitim 

verildi. Çalışmada toplam altı hekim görev aldı. Bu çalışma ev ev dolaşmak suretiyle yüz 

yüze görüşme yöntemi uygulanarak yapıldı. Çalışmamızda sistematik örnekleme metodu 

kullanıldı. Mahalle muhtarlıkları başlangıç yeri olarak kabul edilip, çekiliş yöntemi 

kullanılarak sağ yön ve dört rakamı belirlendi. Muhtarlıktan başlanarak sağ tarafa doğru 

ilerlenerek dördüncü sokaktaki ilk 4. binadan anket uygulanmaya başlandı. Görüşme 

öncesinde çalışmanın amacı kişilere teker teker anlatıldı, gönüllü olarak çalışmaya katılmayı 

kabul eden kişilere anket uygulandı. 

Çalışma 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Birinci aşamada ön tarama formu uygulandı 

ve toplam 1.461 kişi değerlendirildi. Olguların sosyo-demografik özellikleri (yaş, medeni 

durum, eğitim durumu, ekonomik durum, tıbbi öz geçmiş, meslek) belirlendi ve başağrısı 

yakınması olanlar tespit edildi; Ek-1).  

Başağrısı yakınması olanlardan 246’sı IHS migren kriterlerini karşılamakta olup 

bunlar ikinci aşamaya dahil edildi. İkinci aşamada IHS migren tanı kriterlerini karşılayan 

olgulara baş ağrısı ile ilgili standardize bir anket formu ile başağrısının klinik özellikleri (baş 

ağrısı başlangıç yaşı, sıklığı, süresi, ağrının karakteri, yerleşimi, şiddeti, eşlik eden 

semptomlar, tetikleyici faktörler; Ek-2) değerlendirildi. IHS tanı kriterlerine göre oluşturulan 

aurasız ve auralı migren anketleri ve MİDAS formu uygulandı. Auralı ve aurasız migren 

ayrımı yapıldı.  
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Migrenlilerin ataklara bağlı ev-iş verimliliklerindeki düşme ve normal 

aktivitelerindeki kısıtlanmayı belirlemek amacıyla Türk toplumunda da geçerliliği gösterilmiş 

olan MIDAS uygulandı (126). MİDAS anketi toplam 5 sorudan oluşmakta olup birinci, 

üçüncü ve beşinci sorular önceki 3 ay içinde, baş ağrısı nedeniyle okulda veya işte; ev 

işlerinde; boş vakitlerdeki kayıp günleri belirlemektedir. İkinci ve dördüncü sorular önceki 3 

ay içinde, işte ve ev işlerinde olan verimlilik azalması (verimliliğin en az %50 azalması olarak 

tanımlanır) olan ek günlerin sayısını değerlendirir. İki ek soru (MİDAS A veB soruları) baş 

ağrısı sıklığını ve baş ağrısının yoğunluğunu değerlendirir, fakat toplamMİDAS değerine 

eklenmez MİDAS skoru ilk 5 sorunun puanlarının toplanması ile elde edildi. Bundanda 

MİDAS kısıtlılık derecesi hesaplandı. 0-5 arası puan I.dereceyi (kısıtlılık yok veya çok az), 6-

10 arası puan II.dereceyi (ılımlı veya seyrek kısıtlılık), 11-20 arası puan III.dereceyi (orta 

düzeyde kısıtlılık), 21 ve üzerindeki puan ise IV. dereceyi (ağır kısıtlılık) göstermektedir.  

İstatistiksel Değerlendirme: Çalışmamızda, istatistiksel değerlendirmeler ‘Statistical 

Package for the Social Sciences’ (SPSS) 18 versiyonu kullanılarak dijital ortamda yapıldı. 

Verilerin karşılaştırılması ki-kare testi ile yapıldı. Migrenli kadın ve erkeklerin, auralı ve 

aurasızların birbirlerine göre oranları karşılaştırıldı. Olgular yaşlarına göre; 15-29, 30-39, 40-

49, 50 ve üzeri yaş olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı ve her yaş grubundaki migren görülme 

yüzdeleri tespit edildi. Baş ağrısı sıklığı ile tahsil seviyeleri ve meslek grupları arasındaki 

ili şki araştırıldı. Kadınlarda başağrısının menstrüasyonla ilişkisi belirlendi. Atak esnasında 

başağrısının niteliği, şiddeti ve lokalizasyonu değerlendirildi. Fiziksel aktivite ile başağrısının 

kötüleşip kötüleşmediği soruldu. Atağa eşlik eden semptomlar (bulantı, kusma, fotofobi, 

fonofobi, kokulara hassasiyet) ve tetikleyici faktörlerin sıklığı belirlendi. Başağrısı nedeniyle 

doktora başvuru oranları ve hangi doktorlara gittikleri karşılaştırıldı.  
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4. BULGULAR  

 

Yapılan çalışma; ev ev dolaşılarak, yüz yüze görüşme yöntemi ile15 yaş ve üzeri 1461 

kişinin taranmasıyla gerçekleştirildi.  

Çalışmadaki genel yaş ortalaması 36.5±14.5yıl olarak bulundu (yaş aralığı: 15-83 yıl). 

Migrenlilerin yaş ortalaması35.8± 11.9 yıl, bütün başağrılı kişilerin 35.1±13.1 yıl olarak 

belirlendi.  

Çalışmamızda 883 vakada (%60.4) başağrısı belirledik. IHS tanı kriterlerine göre 

cinsiyet ayırt etmeksizin bu vakaların 246’sı (%16.8) migren tanısı aldı. Kadınlarda 

%23.1(171 olgu) ve erkeklerde %10.3 (75 olgu) olarak belirlendi. Migrenlilerin %69.5 kadın 

ve % 30.5’i erkekti (Tablo 6). Kadın erkek oranı. 2.3/1 İdi Cinsler arasında migren sıklığı 

istatistiksel olarak anlamlı farklıydı ( p=0.000) (Tablo 6).  

Yaşlarına göre 15-29, 30-39, 40-49, 50 ve üzeri yaş olmak üzere toplam 4 gruba 

ayrıldı. En sık 30-39 yaş grubunda (%35.3) görülüyordu. 40 yaşından sonra migren sıklığında 

belirgin bir azalma mevcuttu. Yaş gruplarına göre baş ağrısı sıklıkları karşılaştırması 

istatistiksel olarak anlamlı farklıydı (p = 0.015). Migrenlilerin %30’u (74) auralı %70 (172)  

aurasızdı. 

Migrenlilerin % 9.8 okur-yazar değildi, % 31.7 ilkokul, %11 ortaokul, % 20.7 lise ve 

% 26.8 yüksek okul mezunuydu. İlkokul ve yüksek okul mezunlarında daha sık görülüyordu. 

(Tablo 6). Meslek olarak  % 46.3’i ev hanımı , %26.9’u çalışan (memur-işçi), %9.8’i öğrenci 

ve kalan diğerleri  %17’diydi. (P=0,00; Tablo 6). Soy geçmişlerinde 106 hastanın (% 43.1) 1. 

Derece akrabalarında migren baş ağrısı olduğu ifade edildi (Tablo 6). 

Migren baş ağrısına eşlik eden belirtiler arasında %91.5’le en sık fonofobiyi belirledik. 

Bulantı  % 15.9 hafif, % 19.5 orta,  % 17.1 ağır şiddette görülürken, migrenli hastaların % 

47,6’ sında bulantı eşlik etmiyordu. Fotofobi (%76.8), koku hassasiyeti %52.4 ve kusma ( 

%29.3) belirlendi. (Tablo 8, 10). Atak esnasında hareketin başağrısını %67.1 kötüleştirdiği, % 

32.9 etkilemediği ifade edildi. (Tablo 8, 10).  

Baş ağrısı 216 kişide (% 87.8) zonklayıcı, 18 kişide (%12.2) diğer nitelikte olduğu 

saptandı (Tablo 8, 10).  

Olguların %58.5’inde tek taraflı baş ağrısı tespit edildi, %41.5’inde yaygın şeklindeydi 

(Tablo 8, 10). Olguların %24.4’ü hafif-orta ve %35.4 orta-şiddetli başağrısı geçirmekteydi. 

(Tablo 8, 10). Olguların % 40.2’sinde fonksiyon kaybı yapacak ve yatmak zorunda bırakacak 

şiddette başağrısı atağı olduğu ifade edildi. Migren atak sıklığını ayda 4 veya daha fazla, 1-4 

arası, 1 veya daha az olarak toplam 3 gruba ayrıldı. Atak sıklığı; migrenlilerin %20’sinde 
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ayda 1 veya daha az, %38’inde ayda 1-4 arasında ve %42’sinde ayda 4 veya daha fazla 

görülüyordu (Tablo 8, 10). 

Tetikleyici faktörler arasında en sık emosyonel stres saptandı (% 85.4). Diğer 

tetikleyici nedenler olarak gürültü (% 69.5), uyku düzensizliği (% 67.9), parlak ışık (%45.9),  

açlık-öğün atlama (%38.6), sıcaklık (%33.7), sigara (%31.7) (Tablo 11). Migrenli kadınların 

% 36.6’ sında migren atakları adet dönemlerinde kötüleşmekteydi. (Tablo 11) 

Genel olarak MİDAS anketi değerlendirilmesinde, MİDAS I. Derecede %37.8, 

MİDAS II. derecede %20.7, MİDAS III. derecede %23.2 ve MİDAS IV. derecede %18.3  

saptandı. MİDAS değerlendirilmesindeki ağrı şiddet saptama ölçeği ele alındığında, hastaların 

%7.3’ü baş ağrılarının 4 ve daha düşük şiddette olduğunu ifade etti. MİDAS daki vizuel 

anolog skalada hastaların %36.9’unda 5-6; %41’inde 7-8 ve %14.6’sında 9-10 şiddetinde baş 

ağrıları olduğu saptandı(Tablo 12). 

Yapılan çalışmada migren ataklarında hastaların %12.2’sinin ilaç kullanmadığını, 

%74.4’ünün analjezik kullandığı öğrenildi.(Tablo 12). Kullandığı ilaçların etkili olduğunu 

ifade eden olgular %73.2 idi (Tablo 12). 

Migrenli hastaların % 45.1’i daha önceki dönemlerde baş ağrıları için nöroloji uzmanına, 

%11’i diğer uzmanlara, %7.3’ünün pratisyen hekime gittiği, %36.6’sının ise hekime 

başvurmadığını tespit ettik.(Tablo 12).  
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5. TARTI ŞMA  

 

Çalışmamızda Erzurum ilindeki 15 yaş ve üzeri kişilerdeki migren görülme sıklığı 

%16.8 olarak belirlendi. Erkeklerde %10.3, kadınlarda ise %23.1’di. Migrenlilerin %69.5 

kadın ve % 30.5’i erkekti. Migren prevalans çalışmalarında genel popülasyonda %3-28 

sıklığında, kadınlarda %4-33, erkeklerde ise %2-22 oranlarında görüldüğü ileri sürülmektedir 

(2, 5, 127). Ülkemizde çok merkezli Türkiye Başağrısı Epidemiyoloji Çalışması’nda 15-55 

yaşları arasında cinsiyet ayırımı olmadan migren prevalansı %16.4 olup,  kadınların % 21.8’ i, 

erkeklerin % 10.9’unda migren belirlenmiştir. Bölgesel olarak Marmara, Orta-anadolu ve 

Karadeniz bölgelerinde prevalans %11.4-14.7 arasında değişmekle beraber Ege, Akdeniz, 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da %20.6-24 gibi değerlere ulaşmaktadır (7). 

Yaptığımız çalışmada Türkiye ortalaması ile benzer sonuçlara ulaştık. Fakat Erzurum ili de 

Doğu Anadolu Bölgesinde olmasına rağmen Türkiye Başağrısı Epidemiyoloji Çalışması Doğu 

Anadolu Bölgesi prevelansına göre (%24 karşı %16.8) daha düşük belirledik. Bunun 

muhtemel sebepleri metodolojik farklılıklar, Türkiye Başağrısı Epidemiyoloji Çalışmasında 

Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Elazığ ilinde gerçekleştirilmi ş olması, Erzurum ilinin 

coğrafi konumu, kültürel farklılıklar ve çevresel faktörlerinin farklı olması ileri sürülebilir. 

Erzurum ili 1.800 metrenin üzerindeki yükseltisi (deniz seviyesinden yüksekliği 1.859 metre) 

ile Türkiye’nin en zirve yerleşim şehri ve yıllık ortalama sıcaklık değeri en düşük illerden 

biridir. (Erzurum’ un topografik yapısı ve coğrafi konumu, il genelinde şiddetli bir karasal 

iklimin oluşmasına sebep olur, kış dönemi 6 aydan uzun bir süreyi kapsar) (128). Migren ve 

çevresel faktörlerle ilgili yapılan bir çalışmada, yüksek sıcaklık %25 vakada tetikleyici faktör 

olarak görülmüştür (129). Çalışmamızda da tetikleyici faktör olarak sıcaklık %33.7 olarak 

ifade edilmiştir. 

 Türkiye’ de yapılan başka çalışmalarda 2005 yılında Böru ve ark ev ev dolaşıp yüz yüze 

görüşme metoduyla, İstanbul ilinde 15-45 yaş arası doğurganlık çağındaki kadınlarda 1835 

kişiyle yaptığı migren prevalansını %15.8 olarak bulmuşlar. Bizim bulduğumuz kadın prevalans 

değerinin altında olması; çalışmanın doğurganlık çağındaki kadınlarla sınırlanmasına bağlı 

olabilir (130). 2005’de Çelik ve ark (131) 14 yaş üzerindeki 386 kişiyle yaptığı toplum temelli 

çalışmada genel olarak migren prevelansı %19.9, erkeklerde %9.3 ve kadınlarda %29.3 olarak 

bildirmişlerdir. Çalışmamıza göre erkekler benzer sıklıkta olmakla birlikte kadınlarda daha 

yüksek prevelansta belirlemişlerdir. Çalışmalardaki olgu sayısındaki farklılıklar, yine Trakya ve 

Doğu Anadolu bölgesi arasındaki kültürel, iklim ve coğrafi farklılıkların buna katkısının 

olabileceği ileri sürülebilir. Ama fark ihmal edilebilecek düzeydedir. 2002’de Keçeci ve ark 7 
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yaş ve üzeri kişilerde yaptığı migren prevalansını %12.5; erkeklerde %7.9 ve kadınlarda %17.1 

olarak tespit etmişlerdi. Yapılan çalışmalarda puberteye kadar kız ve erkek çocukların 

prevalansının aynı olduğunu, oniki yaşından sonra kadınlarda daha yüksek prevalansa sahip 

olduğu gösterilmiştir (11). 

Yaş aralıkları değişmekle beraber migren sıklığı genelde kadınlarda, erkeklere göre 2-

3 kat daha fazla görülmektedir. Çalışmamızda da kadınlarda erkeklere göre anlamlı bir şekilde 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.   

Stovner ve Andree’nin yapmış oldukları bir derlemede erişkinlerden oluşan 170.000 

üzerinde kişide migren prevalansı %14.7 olarak bildirilmiştir. (Erkekler % 8, kadınlar % 

17.6). Avrupa’daki yapılan çalışmalarla korele olarak bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar 

bulunmuştur (48). Domenico D’Amico ve ark yaptığı bir derlemede erkeklerde %6-8, 

kadınlarda % 12-14 arasında gösterilmiştir (132). Stovner ve arkadaşlarının yaptığı başka bir 

çalışmada Dünya’da migren prevalansı % 15, erkeklerde %10, kadınlarda % 22 belirlenirken 

Afrika’ da % 9, Avustralya’da % 15, Avrupa’ da % 13, Kuzey Amerika’ da %9 olarak 

bulmuşlardır (127). 

Çıkan sonuçlardaki muhtemel farklılıkların uygulanan teslerdeki farklılıklar, yaş 

sınırlarının değişiklik göstermesi, sosyo-kültürel ve coğrafi farklılıklarla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

                  

Dünyada ve Türkiye’ de yapı lan migren prevalans çalışmalarında olduğu gibi bizim 

çalışmamızda kadınlarda migren prevalansı anlamlı bir şekilde kadınlarda erkeklere göre 2-3 

kat daha fazla görülmekteydi. Migrenin kadınlarda menarj sonrası artışının muhtemel  

nedenleri; menstrüasyonla ilişkili migrenin olması, doğum kontrol haplarının kullanılması ve 

kadın sex hormonlarının değişikliklerin etkisi olduğu düşünülebilir. Yapılan bir çalışmada 

migrenli ve migrensiz kadınların serum östradiol seviyeleri karşılaştırılmış; migrenli 

kadınlarda bu hormonda iki kez yükselme tesbit etmişlerdir. Migrensiz kadınlarda ise bu 

dalgalanma izlenmemiştir (133). Ülkemizde yapılan alan veya poliklinik tabanlı çalışmalarda 

da benzer şekilde kadın oranı yüksek bildirilmektedir. Bu oranın yüksekliği kadınların 

başağrısıyla doktora daha sık başvurdukları şeklinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte 

kadınların ağrıya daha duyarlı oldukları ve daha fazla cevap verdikleri şeklinde görüşler de 

ileri sürülmektedir (134). 

Çalışmamızda migren sıklığı yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 30-39 yaş 

grubunda (%35.3) en yüksek, 50 yaş üzerinde  (%17.1) en düşük olarak belirlendi. Genel 

olarak 19-40 yaş arasında % 62.1’le en yüksek oranlara ulaştığı belirlenmiştir. Steiner ve ark 
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(135)  İngiltere’de erişkinlerde yaptığı çalışmada; yaş gruplarına göre sınıflandırdığında 16–

29 yaş arasında; % 17.1, 30-39 yaşlar %25.9, 40-49 yaş % 22.8, 50-59 yaş % 21.5, 60 yaş ve 

üzeri % 12.1 olarak bulmuşlardır. Lipton ve ark (136) yaptığı Amerikan migren çalışmasında 

yaş aralıklarına göre 12-17 yaş % 10.5, 18-29 yaş % 16.1, 30-39 yaş %18.6, 40-49 yaş %19.0, 

50-59 yaş %14.5 olarak belirlemişlerdir. Zivadinov ve ark  (137) Hırvatistan’da yaptığı 

toplum temelli migren çalışmasında 15-19 yaş  % 24.5, 20-29 yaş % 12.2, 30-39 yaş % 13.6, 

40-49 yaş %23.5, 50-59 yaş % 14.2, 60-65 yaş %18.4 olarak bulmuşlardır. Çalışmamızda da 

olduğu gibi migren başağrısının 3.-4. dekatlarda pik yaptığı daha sonra düştüğü dikkati 

çekmektedir. Amerikan migren çalışmasında da 25-55 yaşlar arasında en yüksek prevelansa 

ulaştığı, sonra bu oranın tekrar düştüğü ileri sürülmektedir. Ancak Rasmussen (138) 

Danimarka’da farklı yaş grupları arasında prevelansın değişmediğini rapor etmişlerdir.  

Amerikan Migren Çalışması I ve II’de (38, 39) migren sıklığı gelir düzeyi ile ters 

orantılı olduğu gösterildi. Yani gelir düzeyi arttıkça migren sıklığı azalıyordu. ABD ülkesinde 

yapılan Ulusal Sağlık Görüşmesi Çalışmasında (139) migren prevalansının düşük gelir düzeyi 

gruplarında en yüksek sıklıkta olduğunu göstermiştir; en düşük prevalans orta gelir düzeyi 

grubunda gözlenmiş, sonra yüksek gelir düzeyi grubunda tekrar yükselmiştir. Kentucky’den 

ABD’de (140) toplum temelli, nüfusa dayalı bir sosyal güvenlik sistemi çalışmasında ABD’de 

bu ters ilişki doğrulanmıştır (28). Çalışmamıza katılanların %90’nının gelir düzeyi 2011 Ocak 

ayı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı (141) olan: 2 bin 835 TL ( biz 2 bin TL aldık ) nin 

altındaydı. Bu dikkate alındığında düşük gelir düzeyinin migren sıklığı ile ilişkili olduğu ileri 

sürülebilir. Migren prevalansının düşük gelir düzeyi gruplarında yüksek görülmesi düşük gelir 

düzeyinin kötü beslenme, yetersiz tıbbi bakım ve emosyonel faktörlerle ilişkisinden 

kaynaklanabilir.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda migren prevelansının yüksek okul mezunu ve ev 

hanımlarında yüksek olduğu gösterilmiştir (142, 143, 144). Aygül ve ark (8) Erzurum’da 

gerçekleştirmiş oldukları hastane temelli migren çalışmasında; erkek/kadın oranı 1:3.2’di. 

Yarıdan fazlası (%61.4) ev hanımıydı. Aynı zamanda %70.8’ evliydi. Vakaların çoğu (%75.7) 

şiddetli başağrısı atakları yaşıyordu.  Çoğu (%79.5) düşük ve orta gelir düzeyine sahipti ve 

yarısı 11 yıllık okul mezunuydu. Çalışmamızda da ev hanımlarında daha sık olduğu (%46.3) 

dikkati çekmekteydi ve erkeklerde yüksekokul (%44) mezunları daha yüksekti. Ülkemizde 

yüksekokul mezunlarının hastalıkları hakkında daha bilinçli olması ve bundan dolayı ilgili 

poliklinik hekimine başvurularının yüksek olması en muhtemel sebep gibi görünmektedir. Ev 

hanımları arasında daha sık olarak görülmesinin sebebi bölgemizdeki kadınların büyük 

kısmının ev hanımı olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Migrenin temel tanı koydurucu özellikleri 4-72 saat arasında süren, fiziksel aktiviteyle 

kötüleşen, bulantı-kusma veya fotofobi-fonofobinin eşlik ettiği, zonklayıcı, unilateral 

başağrısıdır. Unilateral ağrı migren için spesifik kabul edilmesine rağmen, duyarlılığı az bir 

kriterdir (145). Bulantı, fotofobi, fonofobi migren için daha spesifik özelliklerdir. 

Olgularımızın %97.3’ünde başağrısı süresi 4-72 saat arasında değişmekteydi. Çalışmamızda 

fonofobi %91.5, fotofobi %76.8, bulantı %53.4 ve kusma %29.3 bulduk. Aygül ve ark (8) 

atakların % 71.9 vakada unilateral başladığını ve %63.2’sinde fiziksel aktivite ile başağrısının 

şiddetlendiğini belirlemişlerdi. Ataklara %84.9’da bulantı, %50.3’ünde kusma, %80.0’de 

fotofobi ve %78.4’ünde fonofobi eşlik etmekteydi ve bu vakaların %58’i günlük 

aktivitelerinde bozulma oluyordu. 2008 yılında Türkiye’de Yoldaş ve ark 103 migren 

hastasını incelemişler fonofobi ve fotofobi %69.9, bulantı-kusma olanlar %68.9 bulmuşlardır. 

Hırvatistan’da yapılan çalışmada auralı migrenlerde bulantı %27.9, kusma 18.6, aurasız 

migrenlilerde; bulantı %20.3, kusma: %9.1 olarak bildirilmi ştir (137). Amerikan çalışmasında 

fotofobi %80, bulantı %73, kusma %36 bulmuşlardır (136). Ülkemizde Zencir ve ark okul 

çağındaki çocuklar arasında yaptığı çalışmada fotofobi %75, bulantı: %43.2, kusma %13.6 

belirlemişlerdir (146).  

Olguların %85.2’inde; kadınların %85.7, erkeklerin %84.3’ünde zonklayıcı özellikte 

baş ağrısı tespit ettik. Lipton ve ark (38) migrenlilerde %85 oranında zonklayıcı özellikte baş 

ağrısı tespit etmiştir.  Köseoğlu ve ark (144) Kayseri’de yaptıkları bir çalışmada, migrenli 

kadınların %96.6’sında zonklayıcı baş ağrısı bildirirken, Börü ve arkadaşları (130) ise 

yaptıkları çalışmada migrenlilerin %86.3’ de zonklayıcı başağrısı rapor etmişlerdir. 

Erzurumda hastane temelli bir baş ağrısı çalışmasında migrenlilerde pulsatil karakterli baş 

ağrısı oranı %77 olarak bildirilmiştir (147). Olgularımızın başağrısı sıklığı, lokalizasyonu, 

karakteri, eşlik eden semptomlar, fiziksel aktiviteyle kötüleşme gibi klinik özellikleri 

açısından literatürle uyumludur (136, 137). 

Çalışmamızda baş ağrısı olguların %58.5’inde tek taraflı ağrı olduğu belirlendi. 

Yapılan bazı çalışmalarda (148, 149) migrenlilerde yarım başağrısı  %79 üzerinde olduğu ileri 

sürülmektedir. Özge ve ark yaptığı çocukluk çağı migren başağrısı çalışmasında tek taraflı 

başağrısı %11.1 olarak belirlemişlerdir (150). Hırvatistan migren prevalans çalışmasında 

auralı migrenlilerde %67.4, aurasızlarda ise %63.3 bulunmuştur (137) Celentano ve ark (151) 

Amerika’da yaptıkları başağrıları ile ilgili epidemiyoloji çalışmasında baş ağrısının tek taraflı 

lokalizasyon %60 olarak bildirilmiştir. Selby’nin (27) 500 vaka üzerinde yaptığı çalışmada 

hastaların ağrı başlangıcından itibaren %40’ında iki yanlı olduğu gösterilmiştir. Çalışmalar 

arasındaki muhtemel farklılıklar; vakaların baş ağrısının zaman içinde değişkenlik göstermesi, 
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ifade etmekte zorluk ve ataklarda başağrısı lokalizasyonlarının değişmesinden 

kaynaklanabilir.  

 

 Migrenli olgularının %53‘ünde orta veya ağır işlevsel bozukluk rapor edilmiştir. Migren 

başağrısına bağlı  işlevsel bozukluk, yatak istirahati gerektiriyorsa ağır; iş görme etkinliğini 

belirgin  aksatıyorsa orta; iş görme etkinliğini kısmen aksatıyorsa hafif olarak tanımlanmaktadır 

(39). 

Olgularımızın %75.6’sında şiddetli başağrısı bildirilmekteydi ve %40.2’sinde 

fonksiyon kaybı yapacak ve yatmak zorunda bırakacak şiddette başağrısı atakları olduğu ifade 

edildi. Ülkemizde İstanbul ilinde yapılan bir başağrısı prevalans çalışmasında şiddetli migren 

başağrısını auralı migrenlilerde %83.3, aurasızlarda ise %68 bulmuşlardır (152). Börü ve ark 

şiddetli başağrısını %47.2 ve çok şiddetli başağrısı oranı %36.9 bulmuşlardı. Yoldaş ve ark 

(153) migrenli olguların ağrının şiddetini 0-10 puanlık sayısal bir skalda puanlamalarını 

istemiş ve ağrı şiddetini 8.6 puan olarak tespit etmişlerdir. Genel olarak sonuçlar gösteriyor ki 

migren baş ağrısı şiddetli, hayat katilesini belirgin olarak etkilemekte ve önemli fonksiyonel 

kayba sebep olmaktadır.  

Çalışmamızda migren atak sıklığını ayda 4 veya daha fazla, 1-4 arası, 1 veya daha az 

olarak toplam 3 gruba ayrıldı. Atak sıklığı; migrenlilerin %20’sinde ayda 1 veya daha az, 

%38’inde ayda 1-4 arasında ve %42’sinde ayda 4 veya daha fazla görülüyordu. Amerikan 

Migren Çalışması'nda migren atak sıklığı ayda birden az olanların oranı %36, 1-3 arası olanlar 

%38, daha sık olanların oranı ise %26 olarak bulunmuşlardır (38). Zivadinov ve ark (137) ise 

auralı hastalarda haftada 1‘den fazla %49.2, ayda birden fazla %37.6, yılda birden fazla 

%13.2; aurasızlarda ise haftada 1 den fazla %23.4, ayda birden fazla % 53.5, yılda birden 

fazla % 23.2 olarak bulmuşlardır. Özge ve ark (150) çocuklardaki çalışmasında ise bir ay 

içindeki atak sayısını ortalama 4.4 olarak bulmuşlardır. Yoldaş ve ark. 3 ay içindeki ağrı 

sıklığını 7.1 olarak bulmuşlardır. Diğer çalışmalara benzer şekilde çalışmamızda ayda 4ten 

fazla atak geçirenler olguların 1/3’ten fazlasını teşkil etmektedir. Bu sonuç bölgemizde 

migren başağrısı sık görülmekle birlikte yeterli hassasiyet gösterilmediğini, takip ve 

tedavilerinin yetersiz olduğunu düşündürmüştür. Bu hastaların takip ve tedavilerinin daha sıkı 

yapılmasının uygun olacağı anlaşılmaktadır.  

Çalışmamızda aurasız migren prevelansı %11.8 (172) ve auralı migren %5.1(74)’di. 

Migrenlilerin %30’u (74 kişi) auralı %70 (172 olgu) aurasızdı. Aygul ve ark aurasız 

migrenlileri %74.6, auralıları ise %25.4 olarak belirlemişlerdi. Amerikan migren çalışmasında 

auralı migreni %29 bulmuşlardı. Yoldaş ve ark auralı migren oranı % 19.4 bildirmişlerdir. 



40 
 

 
 

Börü ve arkadaşları ise auralı migren oranını  % 47.6 bulmuşlardı. Migrenli hastalarımızda 

saptadığımız aura oranını, başka toplumlarda yapılan öncekiçalışmalara göre benzer bulduk. 

Lipton ve ark migrenli hastalardan %37’sinde aura tespit edilmiştir (38). Çalışmalarda ortak 

sonuç; aurasız migrenin, auralı migrene göre daha fazla görüldüğü ve genetik faktörlerin 

bunda önemli bir rol aldığıydı.  

Çalışmamızda tetikleyici faktörlerden en sık görülen emosyonel stresti %85.4. 

Kadınların %36.6’inde ataklar menstruasyonla ilişkiliydi. Di ğerleri gürültü %69.5, uyku 

düzensizliği %67.9,parlak ışık %45.9, öğün atlama %38.6, sıcaklık %33.7 şeklinde belirlendi. 

En düşük olarak belirlenen tetikleyici faktör %31.7 ile sigara kullanımıydı. Kötü kokular ve 

sigara migren ataklarını tetikler. Erzurum’da kültürel olarak kadınlar arasında sigara kullanımı 

yaygın değildir ve olguların çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu için relatif olarak sigara 

kullanma diğer tetikleyicilere göre daha düşük belirlenmiştir. Erzurum’da yapılan hastane 

temelli başka bir çalışmada (154) emosyonel stres migrenlilerde %70, uyku değişimi; %49, 

menstrüasyon; %30, sıcaklık değişimi; %17 bulunmuştur. Friedman ve ark (155) hava 

sıcaklığının %25 oranında tetikleyici faktörler arasında olduğunu ileri sürmektedir. Börü ve 

ark çalışmalarında ise tetikleyici etken olarak emosyonel stresi en yüksek oranda saptanmıştır 

(%81) ve diğer tetikleyici nedenler olarak gürültü (% 54,5), uykusuzluk (% 41), açlık (% 

37,2) ve parlak ışığa maruz kalma (% 27,6) tespit edilmiş. Yapılan başka bir çalışmada da 

sıkıntı en sık tetikleyen faktörler arasında görülmektedir (156). Migren atakları sayısız 

internal ve eksternal faktör tarafından tetiklenebilir. Pek çok otör tarafından da migrende en 

sık bildirilmiş precipitanlardan stres ve mental gerilimin sıklığı diğer çalışmalarla uyumludur.  

Stres dışında sık olarak belirlenmiş diğer başağrısını precite edici faktörler (gürültü, yeme 

düzensizliği, uyku düzensizliği gibi) başağrısı tipinden bağımsız olarak genel başağrısı 

triggerleri olarak kabul edilebilirler. Stres ve mental gerginlik direkt olarak asendan retiküler 

aktivatör sistemi aktive ederek, yeme düzensizliği relatif hipoglisemiyle adronomedüller 

sistemi aktive ederek, uyku düzensizliği yorgunlukla sempatik sinir sistemini aktive ederler ve 

enerji metabolizmasını artırırlar. Migren ataklarının tipik olarak sempatik sinir sisteminin 

aktivasyonunu takip eden bir dönemde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Baş ağrısını 

tetikleyicilerinin belirlenmesi yeterli ve etkili bir tedavi açısından önem arzeder. 

 

Migren atakları kadınların %14.2’sinde adet öncesinde, %19.1’sinde adet sırasında ve 

%3.3’ünde adet sonunda tetiklenmekte veya kötüleşmekteydi. Zencir ve ark (146) migrenli 

kadınların %37.8’ inin mens öncesi, %36.7’sinin mens sırasında, %22.2’sinin ise mens 

sonrasında başağrısına sahip olduklarını rapor etmişlerdir. Börü ve ark kadınların %33.1’inde 
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başağrıları ile adet dönemleri arasında ilişki olduğunu bildirdi. Köseoğlu ve ark (144) 

migrenli kadınların %35.6’sında adet dönemleri ile baş ağrıları arasında ilişki saptanmıştır. 

Sonuçlar menstrüasyonda oluşan hormonal değişikliklerin (ösrojen miktarındaki düşmenin) 

migren ataklarını tetiklediğini ve özellikle östradiolun rol oynadığını göstermektedir. 

 

 Migren aile yüklülüğü ve soya çekim özelliği yüksek olan bir hastalıktır. Migrenli vakalar 

yaklaşık %45-70 arasında değişen oranlarda başağrısı aile öyküsü vermektedir (11). 

Çalışmamızda ailede birinci derece akrabalarda migren öyküsü  %43.1 gibi yüksek bir oranda 

bulundu. Russell ve ark (157) çalışmasında migren aile öyküsü %58 olarak verilmekte ve hasta 

yakınlarıyla görüşüldüğünde bu oranın 1.6 kat artacağı bildirilmektedir. Özge ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada migrenli çocukların % 68.7’sinde annelerinde, % 49.3’ ünde babalarında 

migren olduğu bildirilmiştir (150). Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada ise migrenlilerin % 

56.5’ inde pozitif aile hikayesi olduğu tespit edildi (146). Börü ve ark migrenli kadınların 

%33.1’inde, birinci derece akrabalarında migren baş ağrısı olduğu saptandı. Yurt dışından 

yapılan bir çalışmada, migrenli hastaların %56’sının 1.derece akrabalarında migren tespit 

edilmiştir (158). Çalışma sonuçları migren ile genetik geçiş arasında sıkı bir ilişki olduğunu 

ortaya koymaktadır. Migrenli ebeveynlerin çocukları migrene aday olduğu ileri sürülebilir. 

Çalışmamızda, migren baş ağrısına bağlı kısıtlılığı değerlendirmek için MİDAS 

skalası uygulandı. Formun Türkçe geçerlilik ve güvenilirli ği belirlenmiş olup (126) kolay 

uygulanabilir ve migrene bağlı kısıtlılığı belirleyebilecek bir skaladır. Migrenin hayat 

kalitesini bozma yanısıra önemli fonksiyonel disabilite ve iş gücü kaybıyla ekonomik kayba 

sebep olmaktadır. Dünyada yıllık maliyeti 14 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (159). 

ABD çalışmasında (160) migrenin maliyeti incelenmiş, dolaylı olarak işteki veya evdeki 

üretkenliğin azalmasının önemli mali kayba yol açtığı gösterilmiştir. Hu ve ark (161) migrene 

bağlı üretim kaybının ABD’li işverenlere yıllık maliyetinin yaklaşık 13 milyar dolar olduğunu 

hesaplamıştır.  

Türkiye Başağrısı Epidomyoloji çalışmasında son bir yıl içinde Migren'e bağlı işgücü 

kaybının yılda ortalama 5.4 gün olduğu belirlenmiştir (7). Yoldaş ve ark migrenli hastaların 

yarısından fazlasında özürlülük oranını MİDAS-IV olarak bulmuşlardır. Börü ve arkadaşları 

ise I.derece %44.5, II.derece %37.3, III.derece %11.7 ve IV.derece %6.5 bildirmişlerdir. 

Fransa’da yapılan bir çalışmada MİDAS skorları migrenli hastaların %72.3’ünde I. derece, 

%15.1’inde II. derece, %8.1’inde III.derece ve %4.4’ünde IV.derece kısıtlılık tespit edilmiştir 

(156). Bizim çalışmamızda MİDAS I. Derecede 93 kişi (%37.8), MİDAS II. derecede 51 kişi 

(%20.7), MİDAS III. derecede 57 kişi (%23.2) ve MİDAS IV. derecede 45 kişi (%18.3) 
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belirlendi. Sonuçlar arasında farklılıklar olmakla birlikte migren önemli ölçüde kısıtlılık 

yaparak iş gücü kaybına sebep olmakta ve ekonomik yük getirmektedir. Hayat kalitesini 

bozup kişilerin üretkenliğini anlamlı şekilde azaltabilir.  

 

Çalışmamızda migrenlilerin %36.6’sının hiçbir hekime başvurmadığını, %45.1’inin 

nöroloji uzmanına, %11’ının diğer uzman hekimlere, % 7.3’ünün ise pratisyen hekime 

başvurduğunu tespit ettik. Ataklarda %12.2’sinin ilaç kullanmadığı, %74.4’ünün analjezik 

kullandığı öğrenildi. Bazı çalışmalarda kadın ve erkek migrenlilerin yarıdan fazlasının migren 

tanısı almadığı bildirilmekte, migren veya diğer primer baş ağrısı olan kişilerin doktora 

başvuru oranlarının %50'yi geçmediği kaydedilmektedir. Memleketimizde baş ağrısı nedeni 

ile doktora başvuru oranı %38.9 olarak bulunmuştur. Bu oran kadınlarda %46.1, erkeklerde 

%30.1'dir. Migrenlilerin doktora başvuru oranı %47.1'e yükselmektedir. Migrenlilerin 

%75.4'ünde, gerilim tipi baş ağrısı olanların ise sadece yarısında doğru tanı almaktadır. Diğer 

yandan bu tür baş ağrıları nedeni ile doktora başvuranlara nadir olmayarak yanlış tanılar 

konulmaktadır. Memleketimizde başağrısı olanların %36.9'u nöroloğa, %27.8'i bir dahiliye, 

%16.3 ü bir KBB, %12'side bir nöroşirürji uzmanına başvurmaktadır. Birinci basamak 

hekimlere başvuranların oranı ise %16.3’tür (7). Çalışmamızda migren için bir hekime 

başvurunun diğer çalışmalara göre daha yüksek oranda belirlenmiş olup, muhtemelen 

çalışmanın yakın zamanda yapılmasına, sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşılabilmesine ve 

insanların bu konuda bilinçlenmesine bağlı olabilir. Ataklar sırasında ağrı kesici kullandığını 

belirtenlerin oranı %85.7 olup, bunların ancak %33.6'sı söz konusu tedavilerinin bir doktor 

tarafından verildiğini, %11.4'ü aldıkları ilacın bir eczane ve %32.7'si başka bir baş ağrılı kişi 

tarafından önerildiğini, %29.6'sı ise doğrudan kendilerinin seçtiklerini belirtmektedirler (7). 

Sonuç olarak migren en sık görülen primer epizodik başağrısı hastalığıdır. Beraberinde 

değişik nörolojik kombinasyonlar la karakterizedir. Bu çalışma gösterdi ki; migren daha sık 

olarak kadınlarda görülmektedir. Düşük ekonomik düzey ile, yüksek okul mezunları arasında 

sıktır. Birçok sempton eşlik edebilir. Migrenlilerin %43.1’de birinci derece yakınlarında 

migren öyküsü vardır. Yaşam kalitesini belirgin bir şekilde etkilemekte ve günlük aktiviteleri 

önemli önemli ölçüde kısıtlamaktadır.  

Erzurum çevresinde genel populasyonda görülme sıklığı Türkiye ortalamaları ve 

Avrupa çalışmalarına benzerdir.  
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6.TABLOLAR 

 

Tablo 6. Migrenli Cinsiyete göre Sosyodemografik Özelliklerinin sıklık ve yüzdelerinin 

dağılımı  

  Toplam (%)  KADIN(%)  ERKEK(%)  X2  p=0.05 

veya < 0.05  

Çalışmaya Katılan Kişi Sayısı (%) 1461 (%100) 738 (%50.5) 723 (%49.5)  

Çalışmaya Katılanların Ortalama Yaşı (Yıl) 36,5±14,45 35.8±13.9 37.3±14.9  

Baş ağrılı Olgu Sayısı 883(%60.4) 544(%73.1) 339(%46.9)  

Migrenli Olgu Sayısı 246(%16.8) 171(%23.1) 75(%10.3) 0.000 

Migren Olmayan Baş ağrısı Olgu Sayısı 637(%43.6) 373 (%50.5) 264 (36.5)  

Migrenlilerin Ortalama Yaşı (Yıl) 35,87±11,9 34.5±11.1 39.8±13.4  

Auralı Migren Olgu Sayısı 74(%5.1) 55(%7.4) 19(%2.6) 0.010 

Aurasız Migren Olgu Sayısı 172(%11.8) 116(%15.7) 56(7.7)  

Eğitim (%) 

1. Yok  

2. İlkokul 

3. Ortaokul 

4. Lise  

5. Yüksekokul  

 

24(%9,8) 

78(%31,7) 

27(%11,0) 

51(%20,7) 

66(%26,8) 

 

20(%11.7) 

64(%37.4) 

17(%9.9) 

37(%21.6) 

33(%19.2) 

 

4(%5.3) 

14(%18.6) 

10(%13.3) 

14(%18.6) 

33(%44.0) 

 

0.000 

Ekonomik Durum 

1. Düşük  

2. Orta  

3. İyi veyaYüksek  

 

180(%73.1) 

57(%23.1) 

9(%3.7) 

 

124(%72.5) 

43(%25.1) 

4(%2.3) 

 

56(%74.6) 

14(%18.7) 

5(%6.7) 

 

0.000 

Yaş Aralıkları (Yıl) 

1. 15-29 yaş 

2. 30-39 yaş 

3. 40-49 yaş 

4. 50 yaş ve üzeri 

 

79(%31.7) 

87(%35.3) 

38(%15.8) 

42(%17.1) 

 

58(%33.9) 

69(%40.3) 

22(%12.8) 

22(%12.8) 

 

21(%28.0) 

18(%24.0) 

16(%21.3) 

20(%26.6) 

 

0.015 

Meslek 

1. Evhanımı  

2. Öğrenci  

3. Çalışan  

4. Diğer  

 

114(%46.3) 

24(%9.8) 

66(%26.9) 

42(%17.0) 

 

114(%66.7) 

14(%8.2) 

20(%11.7) 

23(%13.5) 

 

- 

10(%13.3) 

46(%61.3) 

19(%25.4) 

 

0.000 

Migren Aile Öyküsü 

1. Var  

2. Yok  

 

106(%43.1) 

140(%56.9) 

 

79(%46.2) 

92(%53.8) 

 

27(%36.0) 

48(%64.0) 

 

0.000 

 

 

 

 



44 
 

 
 

Tablo 7. Migrenlilerin Migren Tipine göre Sosyodemografik Özelliklerinin sıklık ve 

yüzdelerinin dağılımı  

  Toplam (%)  Aurasız (%) Auralı (%) X2  p=0.05 

veya < 0.05  

Çalışmaya Katılan Kişi Sayısı (%) 1461 (%100) 738 (%50.5) 723 (%49.5)  

Çalışmaya Katılanların Ortalama Yaşı (Yıl) 36,5±14,45 35.8±13.9 37.3±14.9  

Baş ağrılı Olgu Sayısı 883(%60.4) 544(%73.1) 339(%46.9)  

Migrenli Olgu Sayısı 246(%16.8) 171(%23.1) 75(%10.3) 0.000 

Migren Olmayan Baş ağrısı Olgu Sayısı 637(%43.6) 373 (%50.5) 264 (36.5)  

Migrenlilerin Ortalama Yaşı (Yıl) 35,87±11,9 34.5±11.1 39.8±13.4  

Auralı Migren Olgu Sayısı 74(%5.1) 55(%7.4) 19(%2.6) 0.010 

Aurasız Migren Olgu Sayısı 172(%11.8) 116(%15.7) 56(7.7)  

Eğitim (%) 

6. Yok  

7. İlkokul 

8. Ortaokul 

9. Lise  

10. Yüksekokul  

 

24(%9,8) 

78(%31,7) 

27(%11,0) 

51(%20,7) 

66(%26,8) 

 

20(%11.7) 

64(%37.4) 

17(%9.9) 

37(%21.6) 

33(%19.2) 

 

4(%5.3) 

14(%18.6) 

10(%13.3) 

14(%18.6) 

33(%44.0) 

 

0.000 

Ekonomik Durum 

4. Düşük  

5. Orta  

6. İyi veyaYüksek  

 

180(%73.1) 

57(%23.1) 

9(%3.7) 

 

124(%72.5) 

43(%25.1) 

4(%2.3) 

 

56(%74.6) 

14(%18.7) 

5(%6.7) 

 

0.000 

Yaş Aralıkları (Yıl) 

5. 15-29 yaş 

6. 30-39 yaş 

7. 40-49 yaş 

8. 50 yaş ve üzeri 

 

79(%31.7) 

87(%35.3) 

38(%15.8) 

42(%17.1) 

 

58(%33.9) 

69(%40.3) 

22(%12.8) 

22(%12.8) 

 

21(%28.0) 

18(%24.0) 

16(%21.3) 

20(%26.6) 

 

0.015 

Meslek 

5. Evhanımı  

6. Öğrenci  

7. Çalışan  

8. Diğer  

 

114(%46.3) 

24(%9.8) 

66(%26.9) 

42(%17.0) 

 

114(%66.7) 

14(%8.2) 

20(%11.7) 

23(%13.5) 

 

- 

10(%13.3) 

46(%61.3) 

19(%25.4) 

 

0.000 

Migren Aile Öyküsü 

3. Var  

4. Yok  

 

106(%43.1) 

140(%56.9) 

 

79(%46.2) 

92(%53.8) 

 

27(%36.0) 

48(%64.0) 

 

0.000 
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Tablo 8. Migrenlilerin Cinsiyete göre klinik özellikleriyle ilgili sıklık ve yüzdelerin 

dağılımı  
  Toplam 

n(%) 

KADIN 

TOPLAM 

n(%) 

 

ERKEK 

TOPLAM 

n(%) 

 

X2  p=0.05 

veya < 0.05 

Migren Başağrısı Şiddeti 

1. Hafif  

2. Orta  

3. Şiddetli +Günlük 

Aktiviteleri Engeller 

 

6(%2.4) 

54(%22.0) 

186(%75.6) 

 

3(%1.7) 

32(%18.7) 

136(%79.6) 

 

3(%4.0) 

22(%29.3) 

50(%66.7) 

 

0.000 

Migren Başağrısı Karakteri  

1. Pulsatif (Zonklayıcı) 

2. Diğer Nitelikte  

 

 

216(%87.8) 

30(%12,2) 

 

 

152(%88.9) 

19(%11.1) 

 

 

64(%85.3) 

11(%14.7) 

 

 

0.000 

Migren Başağrısı Lokalizasyonu  

1. Unilateral  

2. Değişken 

 

 

144(%58.5) 

102(%41.5) 

 

 

106(%61.9) 

65(%38.1) 

 

 

38(%50.7) 

37(%49.3) 

 

 

0.032 

Migren Başağrısı Sıklığı  

1. Ayda 4 veya daha 

Fazla 

2. Ayda 1-4 Arası 

3. Ayda 1 veya Daha Az  

 

103(%42) 

 

94(%38) 

49(%20) 

 

78(%45.6) 

 

67(%39.1) 

26(%15.2) 

 

25(%33.3) 

 

27(%36.0) 

23(%30.7) 

 

0.000 

Fiziksel aktivite ile kötüleşme  

1. Var  

2. Yok  

 

 

165(%67.1) 

81(%32.9) 

 

 

124(%72.5) 

47(%27.5) 

 

 

41(%54.6) 

34(%45.4) 

 

 

0.000 

Eşlik eden semptomlar  

1. Bulantı  

2. Kusma  

3. Fotofobi 

4. Fonofobi  

5. Koku Hassasiyet  

 

129(%52.4) 

72(%29.3) 

189(%76.8) 

225(%91.5) 

129(%52.4) 

 

78(%45.6) 

45(%26.3) 

148(%86.5) 

153(%89.4) 

96(%56.1) 

 

51(%68.0) 

27(%36.0) 

41(%54.7) 

72(%96.0) 

33(%44.0) 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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Tablo 9. Migrenin cinsiyete ve auraya göre dağılımı 

 

 

 

 

Tablo 10. Migrenlilerin Migren tipine göre klinik ö zellikleriyle ilgili sıklık ve yüzdelerin 

dağılımı  
  Toplam 

n(%) 

Kadın Auralı  

n(%) 

 

Kadın Aurasız  

n(%) 

 

MA ERKEK  

n(%) 

 

MO ERKEK 

n(%) 

 

 p=0.05 

veya < 

0.05 

Migren Başağrısı Şiddeti 

4. Hafif  

5. Orta  

6. Şiddetli 

+Günlük 

Aktiviteleri 

Engeller 

 

6(%2.4) 

54(%22.0) 

186(%75.6) 

 

-(%0.0) 

13(%23.6) 

42(%76.4) 

 

3(%2.6) 

19(%16.4) 

94(%81.0) 

 

2(%10.5) 

7(%36.8) 

10(%52.6) 

 

1(%1.8) 

15(%26.8) 

40(%71.4) 

 

0.000 

Migren Başağrısı 

Karakteri  

3. Pulsatif 

(Zonklayıcı) 

4. Diğer Nitelikte  

 

 

216(%87.8) 

30(%12,2) 

 

 

44(%80.0) 

11(%20.0) 

 

 

108(%93.1) 

8(%6.9) 

 

 

14(%73.7) 

5(%26.3) 

 

 

50(%89.2) 

6(%10.7) 

 

 

0.000 

Migren Başağrısı 

Lokalizasyonu  

3. Unilateral  

4. Değişken 

 

 

144(%58.5) 

102(%41.5) 

 

 

31(%56.4) 

24(%43.6) 

 

 

75(%64.7) 

41(%35.3) 

 

 

11(%57.9) 

8(%42.1) 

 

 

27(%48.2) 

29(%51.8) 

 

 

0.032 

Migren Başağrısı Sıklığı  

4. Ayda 4 veya 

daha Fazla 

 

103(%42) 

 

 

23(%41.8) 

 

 

55(%47.4) 

 

 

6(%31.6) 

 

 

19(%33.9) 

 

 

0.000 
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5. Ayda 1-4 Arası 

6. Ayda 1 veya 

Daha Az  

94(%38) 

49(%20) 

24(%43.6) 

8(%14.6) 

43(%37.1) 

18(%15.1) 

7(%36.8) 

6(%31.6) 

20(%35.7) 

17(%30.6) 

Fiziksel aktivite ile 

kötüleşme  

3. Var  

4. Yok  

 

 

165(%67.1) 

81(%32.9) 

 

 

37(%67.3) 

18(%32.7) 

 

 

87(%75.0) 

29(%25.0) 

 

 

10(%52.6) 

9(%47.4) 

 

 

31(%55.4) 

25(%44.6) 

 

 

0.000 

Eşlik eden semptomlar  

6. Bulantı  

7. Kusma  

8. Fotofobi 

9. Fonofobi  

10. Koku 

Hassasiyet  

 

129(%52.4) 

72(%29.3) 

189(%76.8) 

225(%91.5) 

129(%52.4) 

 

31(%56.4) 

18(%32.7) 

49(%89.1) 

51(%92.7) 

34(%61.8) 

 

47(%40.5) 

27(%23.3) 

99(%85.3) 

102(%87.9) 

62(%53.4) 

 

16(84.2) 

9(%47.4) 

11(%57.9) 

19(%100) 

9(%47.4) 

 

35(%62.5) 

18(%32.1) 

30(%53.8) 

53(%94.6) 

24(%42.9) 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

 

Tablo 11. Migrenlilerin precipitan faktörlerle ili şkili sıklık ve yüzdelerin dağılımı 

 Genel Aurasız  Auralı  

p=0.05 veya < 0.05  
 % % % 

Mental gerginlik ve stress  85.4 83.7 89.2 0.000 

Uyku düzensizli ği 67.9 70.3 62.2 0.000 

Gürültü  69.5 66.9 75.7 0.000 

Açlık  38.6 41.9 31.1 0.000 

Parlak ı şığı 45.9 48.3 40.5 0.000 

Menstrüasyon † 36.6 35.3 40.0 0.000 

Hava değişikli ği (Sıcak -Soğuk)  33.7 34.3 32.4 0.000 

Sigara 31.7 35.5 25.7 0.000 
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Tablo 12. Migrenlilerin M İDAS skorları ve bazı genel özellikleri 
 Genel (%) Kadın  Erkek   p=0.05 veya  < 0.05 

MİDAS Skorları  

1. (0-5)  I. Derece 

2. (6-10) II.Derece 

3. (11-20) III.Derece 

4. (21 ve Üzeri) IV.Derece 

 

% 37.8 

% 20.7 

% 23.2 

% 18.3 

%36.8 

%15.8 

%26.3 

             %21.1 

%40.0 

%32.0 

%16.0 

%12.0 

0.000 

Olguların  Kullandı ğı Atak İlaçları  

1. İlaç Kullanmıyor 

2. Ağrı Kesici 

3. Diğer İlaçlar 

 

% 12.2 

% 74.4 

% 13.4 

% 12.3 

% 71.9 

% 15.8 

% 12.0 

% 80.0 

% 8.0 

 

0.000 

Olguların Hekime Ba şvurusu 

1. Başvurmadım 

2. Pratisyen Hekim 

3. Nöroloji Uzmanı 

4. Diğer Uzman Hekimler 

 

% 36.6 

% 7.3 

% 45.1 

% 11.0 

% 33.3 

% 7.0 

% 49.1 

% 10.5 

% 44.0 

% 8.0 

% 36.0 

% 12.0 

 

0.000 

Atak İlacının Etkinli ği 

1. Etkili 

2. Etkisiz 

 

% 73.2 

% 26.8 

% 70.2 

% 29.8 

% 80.0 

% 20.0 

 

0.000 
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8. EKLER 

 

EK 1 

 

FORM 1. BAŞ AĞRISI ÖN TARAMA FORMU 

 

TARİH:         ANKET NO: 

HASTA ADI VE SOYADI:      TEL.NO: 

CİNSİYET :          YAŞ: 

o BAY  

o BAYAN  

TIBBİ ÖZGEÇMİŞ (BAŞKA HASTALIK):………………  

MEDENİ HAL: 

o Evli 

o Bekar 

o Dul 

o Ayrı 

 

MESLEK: 

o Ev hanımı 

o Memur:  

o Beden işçisi  

o Serbest  

o Sağlık çalışanı  

o Öğrenci:  

o Emekli  

o Asker/ Polis/ Güvenlik görevlisi  

o İşsiz:  

o Diğer: 

 

EĞİTİM DÜZEYİ: 

o İlkokul 

o Orta okul 

o Lise 
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o Yüksek 

o Okuma-Yazması yok 

EKONOMİK DÜZEY: 

1. Eviniz kira mı?  a. Evet  b. Hayır 

2. Kiraya verdiğiniz gayri menkulünüz var mı? a. Evet  b. Hayır 

3. Arabanız var mı? a. Evet  b. Hayır 

4. Ortalama Aylık Gelir: 

o 2.000 TL den az 

o 2.000-4000 TL arası 

o 4000 TL den fazla 

Evde Yaşayan Sürekli Kişi Sayısı: 

Aurasız Migren Anket Formu 

 

( IHS kriterlerine göre ‘Aurasız Migren’ teşhisi için aşağıdaki sorulardan 

1. ve 10. sorulara MUTLAKA EVET, 2. sorudan 5. soruya kadar en az 2 EVET, 

6. sorudan 9. soruya kadar en az 1 EVET cevabı verilmelidir. ) 

A. 

1. İlaç almazsanız veya tedavi etkili olmazsa baş ağrısı ataklarınız 4-72 saat sürer mi? 

E......H….. 

B. 

2. Baş ağrınız bazen yarım şekilde olur mu? 

E......H….  

3. Baş ağrınız bazen zonklayıcı özellik taşır mı? 

E......H…. 

4. Baş ağrınız günlük aktivitelerinize engel olur mu? 

E......H…. 

5. Baş ağrınız merdiven çıkmak gibi fiziksel aktivitelerle şiddetlenir mi? 

E......H… 

C. 

6. Baş ağrıları ile birlikte bazen bulantı olur mu? E......H… 

7. Baş ağrıları ile birlikte bazen kusma olur mu?E......H…. 

8. Baş ağrıları ile birlikte bazen ışığa karşı duyarlılık olur mu? E......H…. 

9. Baş ağrıları ile birlikte bazen sese, gürültüye karşı aşırı duyarlılık olur mu? 

E......H 
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D. 

10. Yukarıdaki tanıma uyan en az 5 baş ağrısı atağınız oldu mu? E......H…. 

( IHS kıstaslarına göre ‘Auralı Migren’ teşhisi için ) 

Yukarıdaki A.1. sorusuna mutlaka EVET ve aşağıdaki kriterlerin en az 3 tanesine uyan 2 ya 

da daha fazla migren atağı. 

 

Aura Anket Formu 

 

1. Baş ağrınız başlamadan önce kendiliğinden düzelen gözlerde parlama, ışık çakmaları, zig 

zag çizgilenmeler; elde, ayakta ve dilde uyuşmalardan en az biri mevcut mu? 

E......H 

2. Yukarıdaki şikayetlerin 4 dakikadan daha uzun bir sürede gelişmesi ya da birbirini izleyen 

2 veya daha fazlası mevcut mu? 

E......H 

3. Yukarıdaki şikayetlerden herhengi birinin 60 dk. dan uzun sürmemesi ve birden fazlası 

mevcut ise bu sürenın orantısal olarak artması var mı? 

E......H 

4. Yukarıdaki şikayetlerden sonra başağrının 60 dk içinde başlıyor mu? 

E......H 

EK 2 

FORM 2.MİGREN BAŞ AĞRISI TANI FORMU 

Baş ağrınız için doktora başvurdunuz mu? 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Evet ise; Ne Tanısı Konuldu:............................. 

Baş ağrısının sıklığı: 

1. Ayda 1 veya daha az 

2. Ayda 1-4 arası 

3. Ayda 4 veya daha fazla 

Baş ağrısının karakteri: 

1. Zonklayıcı 

2. Sıkıcı 

3. Patlayıcı 

4. Ağırlık hissi 



63 
 

 
 

5. Oyucu 

6. Uyuşma-yanma-karıncalanma 

7. Birden fazla:................................. 

Baş ağrısının özelliği: 

1. Sürekli 

2. Ataklar halinde 

3. Düzensiz aralıklarla gelen 

4. Diğer:.......................................... 

Baş ağrısının adetle (menstrüasyon) ile ilişkisi: 

1. Yok 

2. Var:  

1. adetten önce  

2. adet sırasında 

3. adet bitiminde 

Baş ağrısının şiddeti 

1. Hafif 

2. Orta 

3. Şiddetli 

4. Çok şiddetli (yatağa düşürecek kadar şiddetli) 

Baş ağrısına eşlik eden aura (şikayet ya da belirti) var mı? 

1. Evet 

2. Hayır 

Evet ise: 

1. Auranın zamanı: 

a. Ağrıdan önce 

b. Ağrı sırasında 

c. Ağrıdan sonra 

 

2. Auranın özelliği: 

a. Görsel bulgular (gözlerde parlama, ışık çakmaları, zig zag 

çizgilenmeler, bulanık görme, .................................................................. 

b. Diğer (dikkat toparlayamama, ışığa, sese ve kokuya hassasiyetlik; elde, 

ayakta, dilde uyuşmalar; kabızlık, ishal, terleme, ensede sertlik) 

3. Auranın süresi: 
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a. 5 dk.dan az 

b. 5-20 dk arasında 

c. 20-60 dk arasında 

d. 60 dk.dan uzun 

Baş ağrısı sırasında: 

1. Bulantı................................................ 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

2. Kusma................................................. 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

3. Işığa hassasiyetlik............................... 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

4. Sese ve gürültüye hassasiyetlik.......... 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

5. Kokulara hassasiyetlik........................ 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

6. İştahsızlık............................................ 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

7. Fiziksel aktivite ile ağrıda artış........... 

1. Var  

2. Yok  

3. Bazen 

Baş ağrısının yerleşimi 
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1. Tek teraflı yarım başağrısı 

2. İki taraflı 

3. Diğer:................................ 

Baş ağrısının gün içindeki başlangıç dönemi 

1. Sabah saatlerinde 

2. Öğleden sonra 

3. Akşam saatlerinde 

4. Uyku sırasında 

Baş ağrısı sonrasındaki dönemdeki genel durum 

1. Yorgun/bitkin 

2. İçe kapanık/ sersem gibi 

3. Diğer: 

Baş ağrısını geçiren faktörler: 

1. Ağrı kesici ilaçların kullanımı 

2. Sessiz, karanlık ortamda dinlenme 

3. Uyumak 

Baş ağrısının tetikleyen faktörler 

1. Stres 

2. Açlık 

3. Uykusuzluk 

4. Menstrüasyon 

5. Yiyecek/ içeçekler (çay, kahve, çikolata, peynir, kırmızı şarap,...............) 

6. Parlak ışık, güneş 

7. Gürültü, ses 

Ağrı kesici kullanımı var mı? 

1. Hayır 

2. Evet 

Hiç migren için koruyucu tedavi aldınız mı? 

1. Hayır 

2. Evet 

Evet ise; Etkisi:  

1. Yok 2. Zayıf 3. Orta 4. İyi 

Başağrısı için hekime başvurdunuz mu? 

1.Başvurmadım 
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2.Pratisyen Hekim 

3.Nöroloji Uzmanı 

4.Başka Uzman 

Uyku durumunuz nasıl? 

1. İyi/ düzenli 

2. Uykusuzluk/ uykuya dalma güçlüğü 

3. Sık uyanma ve/veya tekrar uyuma güçlüğü 

4. Sabah erken uyanma/ yorgun uyanma 

5. Sabah uyanamama ve genel olarak aşırı uyku hali 

MİDAS kriterleri 

( Aşağıdaki 5 soruya GÜN olarak verilen cevapları toplayarak kaybedilen toplam gün 

sayısını(skor) tespit edin ve MİDAS derecesini belirleyerek aşağıya işaretleyin) 

1. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün işe veya okula gidemediniz? ................ 

2. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle işteki veya okuldaki verimliliğiniz yarı yarıya 

veya daha fazla azaldığı gün sayısı nedir? ................ 

3. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün ev işlerini yapamadınız? ................ 

4. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle ev işlerindeki verimliliğiniz yarı yarıya veya 

daha fazla azaldığı gün sayısı nedir? ................. 

5. Son 3 ay içinde baş ağrıları nedeniyle kaç gün ailenize, sosyal yaşamınıza veya boş 

vakitlerinizde yaptığınız faaliyetlere zaman ayıramadınız) .................... 

Kaybedilen toplam gün sayısı (SKOR) :.................... 

Hastanın MİDAS derecesi: 

Skor 0-5 (I. Derece) : ...... Skor 6-10 (II. Derece) : ...... Skor 11-20 (III. Derece) : ...... Skor 21 

ve üzeri (IV. Derece) : ......  

A. Son 3 ay içinde kaç gün baş ağrınız oldu? ......................... 

B. 0-10 arasında değişen bir ölçekte başağrılarınızın ortalama şiddeti nedir? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Ailede migren baş ağrısı olan var mı? 

1. Evet 

2. Hayır 

Hiç madde kullanımınız oldu mu? ( sigara, eroin, kokain, ....... ) 

1. Evet ( ......................................; süresi:................Yıl) 

2. Hayır 

Hamilelik dönemlerinizde baş ağrınızın şiddetinde ve sıklığında değişme oldu mu? 
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1. Hayır 

2. Evet 

Evet ise; 

1. İlk trimesterde  

1. Değişmedi 2. Arttı 3. Azaldı 

2. İkinci trimesterde  

1. Değişmedi 2. Arttı 3. Azaldı 

3. Son trimesterde 1. Değişmedi 2. Arttı 3. Azaldı



 

 


