
Bafl a¤r›s›, nöroloji polikliniklerine en s›k baflvuru neden-
lerindendir. Bu denli yayg›n olmas›, ço¤u kez “normal”
olarak karfl›lanmas›na da yol açabilmektedir. Oysa özellik-
le aylar ya da y›llard›r süren “kronik” bafl a¤r›lar› veya
“yineleyici” bafl a¤r›s› ataklar› ço¤u kez bafll›bafl›na birer
hastal›kt›r. Birçok neden bafla¤r›s› semptomuna yol aça-
bilmektedir. Bu nedenle tan› koyarken titiz davran›lmal›,
tedaviden beklenen yan›t al›namad›¤›nda mutlaka tan›
tekrar gözden geçirilmelidir. Migrenli bir hastada da bir
gün sekonder bir bafl a¤r›s› geliflebilece¤i veya baflka
primer bir bafl a¤r›s›n›n eklenebilece¤i (gerilim tipi bafl
a¤r›s› ve migren birlikteli¤i gibi) dikkate al›nmal›d›r (1).
Migren, ülkemizde 15-55 yafl aras› popülasyonda yap›lan
bir tarama sonuçlar›na göre, her 5 kad›n, her 10 erkekten
birinde bulunan bir hastal›kt›r. Her ne kadar, çoklukla
stres zemininde geliflen “gerilim tipi bafl a¤r›s›”, ülkem-
izde kad›n erkek fark› gözetmeksizin üç kifliden birinde
bulunmaktaysa da, migrene göre daha az y›prat›c› bafl
a¤r›s› yapt›¤›ndan, bafl a¤r›lar› içinde migren her zaman
en çok doktora baflvuru nedeni olmaktad›r. Yine de
migrenlilerin yar›dan ço¤unun bafl a¤r›s› için bir kez bile
doktora gitmedi¤i bilinmektedir. Her ne kadar tipik bir
migren a¤r›s›n› “yar›m bafl a¤r›s› fleklinde”, “zonklay›c›”,
“bulant›l›”, “hareketle artan”, “›fl›ktan ve sesten
rahats›zl›¤›n efllik etti¤i”, “4 saatten daha uzun ve bazen
3 güne kadar süren”, “fliddetli” bafl a¤r›s› olarak bilsek
de, baz› hastalarda tüm baflta a¤r›ya neden olan, kimisinde
›fl›ktan ve sesten rahats›zl›¤a neden olmayan, kimisinde
bulant›s›z olan migren a¤r›lar›na sahip kiflilerin de
oldu¤unu unutmamak gerekir (2). Poliklinikte bafl a¤r›s›
tan›s› koyarken yap›lmamas› gereken fley sadece “kriter-
ler” ile tan› koymakt›r.

DO⁄RU TEDAV‹N‹N ÖNEM‹: 
Migren tedavisinde ataklar›n tedavisi kadar önleyici (pro-
filaktik) tedavide de önemli geliflmeler yaflanmaktad›r.
Ayda ortalama 4 kezden daha seyrek migren ataklar›
çeken hastalarda yaln›zca ataklarda ilaç kullan›lmas›
uygun olabilirken ayda 4 ve daha s›k ataklar› olan hasta-
lar›n atak tedavisi yan›s›ra önleyici tedaviye de gereksin-
imleri vard›r (3). Atak say›s› ayda 10 veya daha s›k
oldu¤unda ise her atakta atak tedavisi uygulamak yerine
önleyici tedavi ile ataklar›n daha seyrekleflmesini sa¤lay›p
daha sonra atak tedavisini de eklemek ak›lc› görünmekte-
dir. Migrenlilerde gelifligüzel a¤r› kesici kullan›m›, ilaç
ba¤›ml›l›¤› ve sonucunda daha s›k bafl a¤r›s› geliflmesine
yol açabilmektedir. Toplumda bir aydan daha uzun süreyle

her gün veya gün afl›r› bafl› a¤r›yan kiflilerin oran› %5 iken
bunlar›n %80’inde bu kadar s›k bafl a¤r›s› için tek neden
a¤r› kesicilerin veya migren atak ilaçlar›n›n afl›r› kul-
lan›m›d›r. S›k gelen ataklarda her atakta akut tedavi, ilaç
afl›r› kullan›m bafl a¤r›lar› ile sonuçlanabilir. Migreni olan-
larda 3 ay süreyle ergo, triptan, kombine analjezik, opioi-
dlerin ayda 10 gün veya daha s›k, basit analjeziklerin ise
ayda 15 veya daha s›k kullan›ld›klar›nda geliflen bir
bafla¤r›s› durumu olan “ilaç afl›r› kullan›m bafl a¤r›s›”,
ülkemiz ve Avrupa ülkeleri için %2 gibi bir s›kl›¤a sahip
olup, her gün veya gün afl›r› bafl a¤r›s› ile karakterizedir.
Bu tür bafl a¤r›lar› migren tipi bafl a¤r›s› olabilece¤i gibi
bütün bafla yay›lan, migrenden farkl› bir bafl a¤r›s›
fleklinde de ortaya ç›kabilir (transforme migren). Bunu
önlemenin yolu, tedaviyi hastaya göre flekillendirmekten
geçer. Ayda bir kaç kez gelen hafif veya orta fliddette
migren ataklar› örne¤in 1000 mg asetil salisilik asitle
baflar›l› bir flekilde tedavi edilebilirken, fliddetli olan ve
ciddi yetersizliklere neden olan ataklar için bazen triptan
grubu ilaçlar tek çare olabilmektedir (4). Ya da, haftada
birkaç migren ata¤› gibi s›k bafl a¤r› ataklar›nda bu kez
atak ilaçlar›na a¤›rl›k vermeyip bunun yerine önleyici
tedavi (profilaksi) ön plana ç›kmaktad›r.

M‹GRENDE AKUT ATAK TEDAV‹S‹: 
Migrenin akut tedavisi, profilaksi uygulan›yor olsun veya
olmas›n her atak için geçerlidir. Akut atak tedavisine
ata¤›n özelli¤ine göre a¤r›n›n bafllang›c›ndan itibaren
bafllanabilece¤i gibi, prodrom belirtileri olan hastalarda
(migrenli hastalar›n baz›lar›nda bafl a¤r›s›ndan önceki
saatlerde esneme, tatl› yeme iste¤i veya gerginlik hissi gibi
belirtilerin bulunabildi¤i dönem) bafl a¤r›s›ndan önce pro-
drom döneminde de bafllanabilir veya migren hastalar›n›n
%5-10’unda bulunan aura döneminde de (bafl a¤r›s›ndan
hemen önce ve en çok 1 saat süren nörolojik belirtilerin
oldu¤u dönem, örne¤in bir yan› görememe, ›fl›klar ve
çizgiler görme gibi) bafllanabilir. Prodrom döneminde kul-
lan›lacak ilaç grubu antiemetikler olurken (metoklopramid
veya domperidon, gelmekte olan migren ata¤›n› önleye-
bilir), aura döneminde al›nacak atak ilac› ise nonsteroid
antienflamatuar (NSA‹) ilaçlar olacakt›r, triptanlar›n
aura döneminde kullan›ld›klar›nda ard›ndan gelecek bafl
a¤r›s› dönemini önleyici veya k›salt›c› etkileri yoktur (5).

Akut tedavide kullan›lan ilaçlar genel olarak 3 grupta
toplanabilir: Basit analjezikler; Nonsteroid antienflamatu-
arlar (NSA‹); Migren spesifik abortif ilaçlar (ergotamin,
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triptanlar). Hastan›n migren atak özellikleri, hastan›n
kiflisel özellikleri ve beklentileri, kiflisellefltirilmifl bir akut
tedavide göz önünde bulundurulmal›d›r. Örne¤in, hastan›n
hastal›¤›n›n fark›ndal›¤›, gerek tedaviye sadakatini
artt›racak, gerekse ataklar›na göre kendisinin karar verici
olabilece¤i akut tedavi seçeneklerini oluflturmada kolayl›k
sa¤layacakt›r. Keza, akut tedavide h›zl› bir iyilik beklentisi
yüksek bir hasta ile acelesi olmayan bir hastaya sunulacak
seçimler farkl› olabilir. Uyumakla a¤r›s› geçebilen, bir iflte
çal›flmayan bir migren hastas›na nonspesifik abortif ilaçlar
(NSA‹ ilaçlar gibi) öncelikle önerilebilir (6). 

Akut tedavi için ilaç seçiminde belirleyici olan bafll›ca
noktalar:
Atak s›kl›¤› ve fliddeti: S›k gelen ataklar (haftada 2 veya
daha fazla atak say›s›), sadece profilaksi gere¤ini duyur-
makla kalmazlar, akut tedavi için de belirleyicidir. S›k
gelen ataklarda, akut tedavi ilaçlar› da s›k
kullan›laca¤›ndan, ilaç kötü kullan›m› potansiyeli daha
düflük ilaçlar daha tercih edilen ilaçlar olacakt›r. ‹laç kötü
kullan›m› potansiyeli en düflük olan ilaçlar basit analjezik-
ler (kombine olmayanlar) iken onlar› NSA‹ ilaçlar izler
(2,3). Kötü kullan›m için en potent ilaçlar ise ergo
preparatlar› ve triptanlard›r. Basit analjeziklere ve NSA‹
ilaçlara yan›t›n yeterli olmad›¤› fliddetli ataklar için trip-
tanlar gibi potent ilaçlar kullanmak, atak bafl›na al›nan
ilaç say›s›n› azaltaca¤› için bu kez spesifik ilaç kullanmak
tercih edilebilir.

Hastan›n kay›plar›: Atak nedeniyle fonksiyon kay›plar› da
tedaviyi belirler. Ataklar› fliddetli bile olsa, çal›flan bir
hasta ile çal›flmayan hastan›n kay›plar› farkl› olacakt›r.
Kayb›n fazla oldu¤u durumlarda (örne¤in ö¤retmen,
hekim, hakim, ifl adam› gibi, a¤r› nedeniyle kendisinin
kayb›n›n ve dolayl› olarak toplumsal maliyetin yüksek
oldu¤u durumlarda) daha potent ilaçlara bafl vurulurken
kay›plar›n daha az oldu¤u durumlarda daha az potent
ilaçlar bafllang›ç için tercih edilebilir.

Efllik eden semptomlar: Migren ata¤› s›ras›nda s›kl›kla
bulant› ve bazen kusma ortaya ç›kar. Baz› migrenlilerde
bulant› ve/veya kusma ata¤›n bafllang›c›ndan itibaren
vard›r. Bafllang›çta kusman›n oldu¤u ataklar için oral
preparatlardan kaç›n›lmal›, intranazal, rektal, parenteral
(intravenöz, subkutan injeksiyonlar) yollar kullan›lmal›d›r. 

‹laç öyküsü, yan›t›, tolerans›: Migrenli hastan›n önceden
kulland›¤› atak ilaçlar› ile ilgili ayr›nt›l› öykü, bundan
sonra planlanacak tedavi için de belirleyicidir. Kullanm›fl
oldu¤u ilaç grubu, ona a¤r›s›n›n yan›tl›l›¤› ve bu grubu tol-
ere edip edemedi¤i bilgileri, tedavisi planlan›rken göz
önünde bulundurulmal›d›r.

Birlikteki durumlar: Migrenli hastan›n migren d›fl›ndaki
durumlar›, kullan›lacak akut tedavi seçeneklerinde dikkate
al›nmal›d›r. Örne¤in, kalp hastal›¤› olan veya kontrolsüz
hipertansiyonu olan kiflide ergotamin veya triptan
sak›ncal›d›r. Mide veya duodenal ülseri olan migrenli

NSA‹ ilaçlar› tercih etmemelidir. Gebelik s›ras›nda bafl
a¤r›s› oldu¤unda e¤er etkiliyse parasetamol tercih edilme-
lidir.

Akut tedavide amaçlar: Akut tedavide amaçlanan iyili¤i
her yönüyle sa¤layan ilaç henüz yoktur. Varolan ilaçlar ise
kimi ilaçlar baz› yönlerden kimisi ise di¤er yönlerden bir-
birine üstünlük tafl›rlar. Bununla birlikte, akut tedavide
hasta özelinde hangi amac›n öncelikli oldu¤u, ilaç seçimi-
ni etkiler (1,5). 

Bu amaçlar:
H›zl› etkinlik: Kullan›lan ilaç hangi gruptan olursa olsun,
migrenin do¤as›ndan ötürü, atak ne kadar erken (örne¤in,
ilk bir saat içinde) iyilefltirilmeye çal›fl›l›rsa baflar› flans› o
denli yüksek olur. 

Tutarl› etkinlik: Migren hastas›n›n migren ata¤›nda iyi
gelen bir ilac›n her atakta benzer iyili¤i göstermesi olarak
tan›mlanabilecek etkinlik tutarl›l›¤› ile ilgili çal›flmalar
fazla de¤ildir. Triptanlarla yüksek tutarl›l›k bildirilmifltir.
NSA‹ ilaçlarla da hafif ve orta fliddette a¤r›larda
tutarl›l›k, fliddetli ataklara göre daha yüksektir. Hastan›n
izlemi s›ras›nda tutarl› etkinli¤in hangi grupla veya ilaçla
sa¤land›¤› bilgisinden, sonraki tedavi plan›nda
yararlan›labilir.

Uzun süreli iyilik: Migren ata¤›n›n kendili¤inden sonlan-
mas› halinde, ilaç afl›r› kullan›m› gibi komplike durumlar
d›fl›nda, 24 saat içinde yinelemesi al›fl›lm›fl de¤ildir. Akut
tedavi ilaçlar›n›n etkinli¤ini ölçmede uygulanan bir ölçek
olarak uzun süreli iyilik, ilaç al›m›ndan sonra 2-4 saat
içinde iyilik olufltu¤unda bu iyili¤in yeniden art›fl veya yeni
bir atak olmaks›z›n en az 24 saat (veya günümüzde daha
çok önerilen bir süre olarak 48 saat) sürmesidir. Yar›
ömrü uzun ilaçlar (basit veya kombine analjezikler, NSA‹
ilaçlar gibi) ile bu amaca ulafl›lmaktad›r. Triptanlar›n ise
yar› ömürleri kendi aralar›nda farklar gösterir.
Naratriptan ve frovatriptan uzun yar› ömürlü triptan-
lard›r. Frovatriptan, 1 günden daha uzun yar› ömürle en
uzun yar› ömürlü triptan olup yeni çal›flmalar, frovatrip-
tanla 24 saat içinde a¤r› tekrarlamas›n›n en az oldu¤unu
göstermifltir. K›sa yar› ömürlü triptanlarla ise, 24 saat
içinde a¤r›n›n yineleme riski, di¤er gruplara göre yüksek-
tir (iyileflen ataklar›n %20-30’unda yineleme).

Hastay› yeniden fonksiyonel k›lma: Hastan›n migren ata¤›
nedeniyle e¤er varsa fonksiyon kayb›n› giderme, hastan›n
fonksiyonlar›na göre edinilecek bir amaçt›r. Fonksiyon
kayb› nedeniyle kiflisel ve toplumsal maliyeti yüksek olan
kiflilerde veya migrene ba¤l› olarak a¤›r fonksiyon kayb›
olanlarda akut tedavi olarak, en h›zl› etki gösteren etkin
bir ilaç grubunu seçmek mant›kl›d›r.

Tekrar ilaç al›m›n› en aza indirme: Her bir atak için al›nan
ilaç say›s› artt›kça ilaç kötüye kullan›m riski ve ilaç yan
etki riski artacakt›r. Bu amaca yönelik yaklafl›mlar flunlar
olabilir: akut tedavi ilac›n›n etkinli¤ini artt›rmak için önce
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antiemetik al›nmas›; ata¤›n mümkün olan en erken döne-
minde ata¤› dindirici ilaç kullan›lmas›; veya potent bir
abortif (dindirici) ilaç kullan›lmas›.

Kendi bafl›na tedaviye yöneltme: Hastan›n, migren
ata¤›n›n dindirilmesi için hastaneye veya bir sa¤l›k kuru-
muna baflvurmas›na gerek duyurmamak için, hastan›n
a¤r›s› ne kadar fliddetli olursa olsun kendisinin planlay›p
kullanabilece¤i bir tedavi fleklini hasta ile birlikte belir-
lemek gerekir.

Maliyetleri hesaplamak: Migrende maliyet çok yönlü bir
konudur. Maliyetin tek maddesi ilac›n maliyeti de¤ildir.
Maliyet için hesaba kat›lmas› gerekenler: a) hastan›n
kay›plar› nedeniyle kendisinin u¤rad›¤› zarar (kiflisel
maliyet), örne¤in, migren ata¤› nedeniyle ifle gidemeyen
bir ücretlinin ücretinin kesilmesi; b) hastan›n kay›plar›
nedeniyle onunla ilintili baflkalar›n›n u¤rad›¤› zararlar
(toplumsal maliyet), örne¤in, bir hekimin ifl günü kayb›
nedeniyle muayene olamayan hastalar veya ö¤retmenin
kayb› nedeniyle ders göremeyen ö¤renciler gibi; c) atak
için kullan›lan ilaçlar›n maliyeti. Kiflisel ya da toplumsal
kay›plar› az olan bir migrenlide maliyet do¤rudan do¤ruya
ilaç maliyetidir ve e¤er yan›ts›zl›k bilgisi yoksa, düflük
maliyetli ilaçlar (örne¤in asetilsalisilik asit gibi) ilk
seçenek olarak ye¤lenebilir. Kay›plar›n kiflisel maliyet ve
hatta toplumsal maliyeti artt›kça, ilac›n maliyeti önemini
yitirir ve bu kez di¤er amaçlar ön plana ç›kar›larak ilaç
seçimi yap›labilir (7).

Az ya da hiç yan etki: Basit analjezik ilaçlar yan etki önün-
den en masum, fakat etkinlik olarak da en düflük etkinlik-
te ilaçlard›r. Yine de, hafif fliddette migren ataklar› için
seçilebilirler. NSA‹ ilaçlar daha etkin olmakla birlikte
gastrointestinal yan etki riskleri yüksektirler, riskli hasta-
larda kullan›mlar› tercih edilmemelidir. Ergotaminin kro-
nik kullan›mda yan etkileri yaflam› tehdit edicidir.
Triptanlar›n komplike migrenliler, koroner arter
hastal›kl›lar› ve kontrolsüz hipertansiyonlular d›fl›nda kul-
lan›m›n›n k›s›tland›¤› hasta grubu olmamakla birlikte, k›sa
yar› ömürlü triptan kullanan olgular›n %20-25’inde
görülen yan etkiler (gö¤üste s›k›flma hissi, sersemlik hissi,
bulant›, fenal›k hissi gibi) bazen hasta taraf›ndan tolere
edilemez bulunabilir. Uzun ömürlü triptan kullan›m›yla
yan etki en aza iner.
Bafl a¤r›s›n› derecelendirme ve etkinlik de¤erlendirme:
Uluslararas› kabul gören bir bafl a¤r›s› derecelendirmesi 0-
3 puanl›k ölçektir. Buna göre:
0 = Bafl a¤r›s› yok;
1 = Aktiviteyi k›s›tlamayan bafl a¤r›s›
2 = Aktiviteyi k›s›tlayan fakat tümden engellemeyen bafl
a¤r›s›
3 = Aktiviteyi tümüyle engelleyen bafl a¤r›s›

Bu de¤erlendirme, akut tedavinin etkisini de¤erlendirmede
de kullan›l›r. ‹laç çal›flmalar›nda de¤erlendirmeye al›nan 2
ve 3 puanl› a¤r›n›n ‹lac›n al›m›ndan 2 saat içinde 0 veya 1
puana inmesi, “ilaca olumlu yan›t” olarak kabul edilirken

2 saat içinde 0 puana inmesi ise “tam iyilik” olarak
adland›r›l›r.

Akut tedavide kullan›lan ilaçlar: Migren ata¤›n› dindirmek
için kullan›lan ilaçlar “spesifik ilaçlar” (triptanlar, ergot
alkaloidleri) ve “nonspesifik ilaçlar” (antiemetikler, NSA‹
ilaçlar, basit ve kombine analjezikler, opioidler) olarak
gruplanabilir (5,6).

Antiemetikler içinde migren hastalar›nda özellikle kul-
lan›lanlar “metoklopramid” (Metpamid) veya “domperi-
don” (Motilium) olup bu ilaçlar atakta bulant› kesici özel-
liklerinden çok, hemen sonras›nda al›nacak antienflamatu-
ar ilaçlar›n emilimlerini artt›r›c› etkileri nedeniyle kul-
lan›l›rlar. Tüm oral preparatlar›n, gastrointestinal yoldan
emilimi için zamana ihtiyac› vard›r. Emilimi iyilefltiren bir
uygulama, atak dindirici ilaçtan 15-20 dakika önce
antiemetik al›m›d›r (metoklopramid 10 mg, domperidon
10 mg gibi). Triptanlar›n emilim oranlar› (biyoyarar-
lan›mlar›) di¤er grup ilaçlara göre çok daha yüksek
oldu¤undan, antiemetik al›nmad›¤›nda bile yeterince
emileceklerinden, do¤rudan kullan›labilirler. Bulant›n›n
önce bafllad›¤› ataklarda veya ata¤a bulant›/kusma efllik
ediyorsa, atak bafllang›c›nda antiemetik kullan›lmal›d›r. 

Basit Analjezikler: Parasetamol veya metamizol gibi,
antienflamatuar olmayan basit analjeziklerin bulant›s›z
hafif migren ataklar›nda etkilidirler. Bu nedenle, akut teda-
vide ilk s›ra seçilecek ilaçlar de¤ildirler. Akut tedavide kul-
lan›m yerleri, gebelikte parasetamolün güvenli kullan›ma
izin vermesi, veya gastrointestinal sorunlar nedeniyle NSA‹
ilaç kullan›lamamas› gibi özel durumlarla s›n›rl›d›r. Basit
analjezikler, kullan›lacaklarsa, parasetamol ve metamizol
için 1000 mg veya üzeri dozlar›n bir defada ve gerekirse 2
saat sonra yinelenerek kullan›lmas› önerilir.

Kombine analjezikler: Ülkemizde en yayg›n olarak bulu-
nan kombinasyonlar “parasetamol + kafein” olup bunu
“parasetamol + propifenazon + kafein”, “parasetamol +
kodein + kafein”, “propifenazon + kafein”, “metamizol
+ kafein”, “asetilsalisilik asit + parasetamol + kafein”
kombinasyonlar› izler. Kombine analjezikler, migren
ata¤›n›n dindirilmesinde basit analjeziklere göre daha etk-
ili olmalar›na karfl›n s›k kullan›ld›klar›nda (s›k gelen atak-
larda oldu¤u gibi), ba¤›ml›l›k riskleri yüksektir ve ilaç
kötüye kullan›m›nda basit analjeziklere göre sorumluluk-
lar› çok daha yüksektir.

Nonsteroid antienflamatuar (NSA‹) ilaçlar: NSA‹ ilaçlar,
akut tedavide özellikle “hafif ve orta fliddette” migren
ataklar›nda etkinlikleri kan›tlanm›flt›r. “fiiddetli” ataklar-
da ise etkinlikleri zay›ft›r ve triptan grubu ilaçlar öne
ç›karlar. Akut tedavide en çok kullan›lan ilaçlar bu grup-
tand›r. Asetiksalisilik asitin de dahil oldu¤u bu grup ilaçlar
için genel do¤rular flunlard›r:

a)migren ata¤›n›n ancak erken evresinde al›nd›klar›nda
etkindirler;
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b)aural› migrende veya prodrom bulgular› belirgin
oldu¤unda bafl a¤r› faz›ndan önce al›nd›klar›nda etkinlik-
leri yüksektir ve bu özellikleri, bafl a¤r› faz›ndan önce
al›nd›klar›nda etkileri yok ya da düflük olan triptanlara
üstünlüklerini oluflturur;
c)mideden emilim ve kana geçen etkin madde oranlar›
düflük oldu¤undan, bafllang›çta yüksek doz verilmesi
(Pratik bir bilgi olarak pazardaki en yüksek dozun iki kat›;
Örne¤in 1000 mg asetil salisilik asit, 200 mg flurbiprofen,
1000 mg naproksen, 800 mg etodolak, 100 mg ketopro-
fen, 50 mg deksketoprofen gibi) ve 15-20 dakika
öncesinde al›nan bir antiemetikten sonra verilmesi etkin-
liklerini belirgin artt›rabilir.
d)az ya da çok gastrointestinal yan etkilere sahiptirler, bu
nedenle mide veya duodenal ülserli veya kanama geçirmifl
hastalarda kullan›mlar› sak›ncal›d›r.

Ergot alkaloidleri: Ülkemizde ergotamin oral preparat-
lar›n›n tümü kafein kombinasyonlu ilaçlard›r. Ergotamin
migren için spesifik ilaç olmakla birlikte özellikle tedavi
için agonist etkinin gerekti¤i 5-HT1 reseptörü için selektif
de¤ildir, hem 5-HT1 hem de 5-HT2 reseptörüyle
etkileflime girer ve bu da yan etkileri için nedeni oluflturur.
Gerek periferik damar daralt›c› etkisi, gerek kolayca
kötüye kullan›m›n geliflebilmesi, özellikle s›k ataklarda
kullan›m›n› sak›ncal› hale getirir. Ergotamin preparat-
lar›n›n a¤r› kesici afl›r› kullan›m›na ba¤l› bafl a¤r›lar›nda
en s›k neden oldu¤u düflünüldü¤ünde ve ergotizme yol
açmalar› nedeniyle bu grup ilaçlardan olabildikçe
kaç›n›lmas› yerinde olur. Triptan grubu ilaçlar›n da s›k
kullan›ld›klar›nda benzer ba¤›ml›l›¤a yol açabilmeleri
ak›lda tutulmal›d›r fakat ergo grubuna göre güvenlikleri
daha yüksektir ve triptan ba¤›ml›l›¤›nda triptan kesimi
ard›ndan ç›kan yoksunluk belirtileri, ergolara göre çok
daha k›sa süre içinde kaybolur.

Triptanlar: Migren spesifik ilaçlar›n en son keflfedilen
molekül grubu olan triptanlar 5-HT1 reseptörüne selektif
agonistik etkiye sahip olduklar›ndan ergotaminin periferik
damar daralt›c› yan etkisinden ar›nm›fllard›r. Ayn› zaman-
da, çok düflük emilim oranlar›na sahip ergotamine k›yasla
çok yüksek emilim oranlar›na sahiptirler (8). Bu da, etkin
dozlar›n rahatça uygulanabilme f›rsat›n› do¤urur. Bununla
birlikte, triptanlar da s›k ataklarda kolayca kötüye kul-
lan›m gelifltirebileceklerinden, s›k gelen ataklarda (hafta-
da 2’yi aflan dozlarda) kullan›lmamal›d›rlar. Ülkemizde
bulunan triptan grubu seçenekler sumatriptan 50 ve 100
mg tablet formu, 20 mg nazal sprey formu ve 6 mg sub-
kutan injeksiyon formu, zolmitriptan 2.5 mg tablet,
eletriptan 40 mg tablet, naratriptan 2.5 mg tablet ve
frovatriptan 2.5 mg tablet olup eletriptan, zolmitriptan ve
sumatriptan h›zl› etkili fakat k›sa yar› ömürlü triptanlara
örnek olup frovatriptan ve naratriptan ise yavafl etkili
fakat uzun yar› ömürlü triptanlara örnektir. K›sa ömürlü
ve h›zl› yar› ömre sahip triptanlar h›zl› fliddetlenen migren
ataklar›nda daha yüksek etkinli¤e sahiptir. Bununla birlik-
te, k›sa yar› ömürleri nedeniyle, uzayan migren
ataklar›nda a¤r›n›n tekrarlamas› (relaps) veya yeniden

fliddetinin artmas›na bu grupta daha s›k karfl›lafl›l›r. Uzun
yar› ömürlü triptanlarda ise etki bafllang›c› daha geç
olmakla birlikte a¤r›n›n tekrarlama riski daha düflüktür.
En uzun yar› ömre frovatriptan sahip olup (bir gün kadar)
daha yavafl etki süresine karfl›l›k düflük yan etki profili ve
uzun süreli (bir günü aflan) yar› ömrü ile di¤er triptanlar-
dan ayr›l›r. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar›n avantaj›,
fiyat olarak triptanlara göre çok düflük olufllar›d›r. Zay›f
yönleri ise fliddetli migren ataklar›nda etkili olma
flanslar›n›n düflük oluflu ve yüksek gastrik yan etki risk-
leridir.

Triptan kullan›m›nda ak›lda tutulmas› gereken noktalar
afla¤›da s›ralanm›flt›r. Bunlar:

� bir triptana yan›ts›z ataklar baflka bir triptana
yan›t verebilir

� triptanlar, NSA‹ ilaçlar gibi ata¤›n yaln›zca
erken evresinde de¤il tüm evresinde etkilidirler fakat erken
evrede etkinlikleri daha yüksektir

� triptanlar, yüksek emilim oranlar›na sahip
olmalar› nedeniyle, antiemetik ard›ndan al›nmay› gerek-
tirmez, bununla birlikte etkisiz kald›¤› durumlarda
antiemetik ard›ndan al›m› denenmelidir

� say›lan tüm triptanlar 5-HT1B ve 1D reseptör
agonistleri olduklar›ndan, tümünde “gö¤üste s›k›flma
hissi”; “sersemlik”, “fenal›k hissi” gibi yan etkiler,
de¤iflik oranlarda görülürler (k›sa yar› ömürlülerde %20-
25)

� “naratriptan” ve ‘’frovatriptan’’ d›fl›nda tümü
h›zl› etkinlik gösterir. Bu iki ajan, özellikle frovatriptan,
düflük yan etki oran› ile, yan etkinin sorun oldu¤u hasta-
larda seçenek olarak öne ç›kar

� triptanlar akut tedavi amac›yla
kullan›ld›klar›nda a¤r›da 2 saat içinde iyileflme olur fakat
sonra a¤r› tekrar ortaya ç›kar veya art›fl gösterirse,
bafllang›çta al›nan doz bir kez daha tekrarlanabilir, fakat
e¤er 2 saat içinde a¤r›da azalma veya kaybolma olmazsa
o gün için tekrar triptan kullanman›n tedavide anlam›
olmayacakt›r.

� triptan etkinli¤i genellikle 3 ayr› atakta kul-
lan›larak test edilir. 3 ataktan 2 veya 3’ünde iyi sonuç
al›n›rsa etkili oldu¤una karar verilir. Etkisiz oldu¤una
karar verilirse baflka bir triptan denenebilece¤i gibi, ayn›
triptan›n bu kez iki misli dozu (kabul edilebilir üst dozu
aflmamak kofluluyla) da yine 3 kez test edilebilir.

� tüm triptanlar, koroner iskemililerde, kontrol
edilemeyen hipertansiyonlu hastalarda ve komplike
migrenli olgularda (hemiplejik migren, baziler migren,
oftalmoplejik migren gibi) kullan›lmamal›d›r.

M‹GRENDE PROF‹LAKS‹:
Migrende profilaksi genel kural olarak s›k migren ata¤›
geçirenlere uygulanmakla birlikte bunun için tek belirleyi-
ci olan fley atak say›s› de¤ildir, yani örne¤in haftada 5 atak
kimi durumda profilaksi gerektirebilirken kimi zaman
gerektirmeyebilir. Profilaksi için, ana kullan›m alanlar›
birbirinden farkl› bir çok molekül kullan›lmaktad›r (9,10).
Bununla birlikte tümü için geçerli temel kurallar flunlard›r:
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� Atak olan günleri bir a¤r› günlü¤üne veya her-
hangi bir takvime iflaretlemek

� ‹laç kullan›m›na düflük doz ile bafllan›p dozu
giderek artt›rmak

� Etkin olup olmad›¤›n› anlamak için en az 2 ay
kullanmak

� Etkin oldu¤una karar verilirse (atak s›kl›¤›
ve/veya fliddetinde %50 veya daha fazla azalma) tedaviyi
en az 6 aya uzatmak

� Tedavi s›ras›nda afl›r› miktarda akut tedavi
ilaçlar›ndan kaç›nmak

� Profilaksi ilac›n› belirlemede komorbid durum-
lar› dikkate almak (örne¤in depresyonu olan kifliye,
depresyonu artt›rabilecek bir beta bloker profilaksi tek
bafl›na verilmemeli, veya depresyonu olan bir migrenliye
profilaksi için tercihan bir antidepresan özelli¤i olan bir
migren profilaksi ilac› verilmeli).
Profilaksi ihtiyac›n› do¤uran durumlar flunlard›r:

� Atak tedavisine ra¤men günlük aktiviteleri
engelleyen ataklar: 2-3 gün süren ve fonksiyon kayb›na (ifl
veya ev ifllerinde yetersizlik gibi) yol açan haftada 2 veya
daha fazla atak ve daha seyrek fakat ciddi fonksiyon
bozuklu¤una yol açan ataklar

� Atak ilaçlar›na yan›ts›zl›k, kontrendikasyon,
ciddi yan etkiler

� Atak ilaçlar›n›n afl›r› kullan›m›
� Hemiplejik migren, kal›c› nörolojik defisit riskli

ataklar gibi özel durumlar  
� Çok s›k ataklar (haftada 2’den fazla)
� Giderek s›klaflan ataklar (ilaç afl›r› kullan›m bafl

a¤r›s› geliflme riski tafl›r)
� Hastan›n profilaksi iste¤i (hastan›n olabildi¤ince

az atak istemesi)

Profilaksi, farmakoterapi ile sa¤lanabildi¤i gibi, ilaç d›fl›
yöntemler de kullan›lmaktad›r (akupunktur, biofeedback
gibi). Farmakoloji tedavide kullan›lan ilaç gruplar› bafll›ca
beta blokerler, antikonvülzanlar, antidepresanlar,
kalsiyum kanal blokerleri ve daha seyrek kullan›lan di¤er
grup ilaçlard›r. Profilakside çok etkili bir ilaç bulunma-
maktad›r. Bu ilaçlar›n etki mekanizmalar› 5-HT2 reseptör
antagonizmi (beta blokerler), antitrobosit etkiler (asetil
salisilik asit), vazodilatasyonun engellenmesi, vazokon-
striksiyonun engellenmesi, serotonerjik iletimin
kuvvetlendirilmesi, lökotrien antagonizmas›, prostaglandin
ve monoamin arac›l›kl› etkilerdir. Migren profilaksisinde
kullan›lan ilaçlar, biriken çal›flma bilgileri ile etkinli¤e ve
yan etkilere göre s›n›flanabilir (11).

Profilaksi ilaçlar› seçilirken birlikteki di¤er durumlar
(depresyon, obezite gibi) dikkate al›nmal›d›r.
Hipertansiyonun oldu¤u durumlarda öncelikli ilaç olarak
beta bloker, koroner iskemisi oldu¤unda kalsiyum kanal
blokeri, stresin yo¤un olarak bulundu¤u durumlarda beta
bloker, depresyon efllik etti¤inde trisiklik antidepresan
veya SSRI, uykusuzluk efllik etti¤inde trisiklik antidepre-
san, epilepsi ile birlikteyse valproat seçilebilir. Epilepsi ve
migren birlikteli¤i varsa trisiklik antidepresanlar

sak›ncal›d›r, migren ve depresyon birlikteyse beta bloker-
ler sak›ncal›, migren ve bronkial ast›m varsa yine beta
blokerler kullan›lmamal›, migren ve obezite varsa valproat
ve flunarizin tercih edilmemeli, zay›f bedenlilerde beta
blokerler yan etkileri nedeniyle tercih edilmemeli, dikkat
gerektiren ifl yapanlarda yine trisiklik antidepresanlar ve
beta blokerler seçilmemelidir.

Beta blokerler: Profilakside en çok kullan›lan ilaç
grubudur. Bu grupta propranolol ilk kullan›ma girmifl
olan›d›r. Atak s›kl›¤›n› %50 veya daha fazla azalma, olgu-
lar›n %60-80’inde görülür. Beta blokerlerle 75’den fazla
kontrollü çal›flma mevcuttur. Propranolol ve timolol profi-
lakside en etkili olanlar›d›r. Ülkemizde bunlardan yaln›zca
propranolol bulunmakta fakat uzun etkili formu bulunma-
maktad›r. Metoprolol, uzun etkili formlar› ve migrendeki
etkinli¤i ile, propranolole alternatif olabilir. Propranolol
non selektif beta bloker olup 4-6 saat yar› ömürlüdür.
Profilakside etkili dozlar› günlük 40-200 mg’dir. Tedaviye
bölünmüfl olarak günlük 40 mg ile bafllanmal› ve 80 mg,
veya gere¤inde daha yüksek dozlara ç›k›lmal›d›r.
Metoprolol uzun etkili formu, günde tek doz olarak günlük
100 mg do¤rudan veya 50 mg bafllan›p artt›r›larak kul-
lan›labilir. Metoprololün etkili dozlar› günlük 100-200
mg’d›r. Atenolol profilakside kullan›labilecek di¤er
seçenektir. Beta blokerlerin profilaktik etkisi haftalar
sonra bafllar.

Antidepresanlar: En etkili ajan amitriptilin olup ven-
lafaksin de etkinli¤i kan›tlanm›fl bir SNRI grubu ilaçt›r.
Amitriptilinin en etkin dozu günlük 75 mg olmakla birlik-
te daha düflük dozlarda da etki görülebilir. Venlafaksin
için günlük doz 75-300 mg olup 150 mg ve üstü dozlarda
tedavi etkinli¤i daha güçlüdür. SSRI ilaçlar tek bafl›na
migren tedavisi için ilk seçenek ilaçlar de¤ildir. Bununla
birlikte, depresyonun efllik etti¤i durumlarda, yan etki
istenmedi¤inde SSRI ilaçlar seçilebilir. SSRI grubu içinde
fluoksetin ve sertralin ile yap›lm›fl çal›flmalar cesaret veri-
cidir. Mirtazapin de tedavide bir alternatif olup günlük
dozu 30 mg olarak kullan›labilir.

Kalsiyum kanal blokerleri: Verapamil otonomik sefalaljil-
erde, özellikle küme bafl a¤r›s›nda ilk seçenek ilaç iken
migrende etkinli¤i son derece düflüktür. Flunarizin ise
migrende ve özlellikle çocukluk migreninde etkilidir, gün-
lük 10 mg tek doz kullan›l›r. Afl›r› ifltah aç›c› yan etkisi ve
depresyon oluflturabilme riski nedeniyle kullan›m›nda
dikkatli olunmal›d›r.

Antiepileptik ilaçlar: Antiepileptik ilaçlar içinde valproat
ve topiramat en etkin profilaksi ilaçlar›d›r. Valproat uzun
etkili formu günlük tek doz 1000 mg kullan›lmal›d›r.
Kullan›m›n› en çok k›s›tlayan yan etkileri belirgin ifltah
art›fl› ve saç dökülmesine neden olmas›d›r. Ayr›ca,
karaci¤er hastal›¤› olanlarda verilmemelidir. Topiramat,
migren profilaksisinde valproat kadar veya daha etkili bir
di¤er antikonvülzand›r. Topiramat’›n migren profilaksisi
için önerilen günlük dozlar› 100-200 mg’d›r. Kilo kayb›na
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neden olmas›, ayr›ca el-ayaklarda uyuflmalar, kullanan
hemen herkeste görülen yan etkiler olup genellikle tolere
edilebilir düzeyde kal›rlar. Böbrek tafl› öyküsü olanlarda
kullan›m›, tafl oluflum riskini art›raca¤› için önerilmemek-
tedir. Sadece aural› migren ata¤› yaflayanlarda Lamotrijin
günlük 50-200 mg dozlarda etkin bir seçenektir, bununla
birlikte bu ilac›n auras›z migren ataklar› üzerine etkinli¤i
bulunmad›¤› bilinmelidir. 

Di¤er ilaçlar: “lisinopril” ACE inhibitörüdür, 5-40 mg
günlük dozlar kullan›labilir. “Botulinum toksini” injeksiy-
onu ile 3-6 aya uzayan etkili profilaksi sonuçlar›
bildirilmektedir. Simetrik olarak glabellar injeksiyon,
frontal ve temporal kaslara injeksiyon, ve ayr›ca posterior
perikranyal ve servikal injeksiyonlar uygulan›r.
“Magnezyum”, gebelikte kullan›labilmesi nedeniyle öne
ç›kar, fakat diyare ve gastrointestinal irritasyon yan etki-
leri, kullan›m›n› k›s›tlayabilir. Ayr›ca, yap›lan az say›da
çal›flma da birbiriyle çeliflen sonuçlar vermifltir.
“riboflavin (B2 vitamini)”, kullan›ld›¤› olgular›n üçte
birinde etkili olmakla birlikte, gebelikte kullan›labilmesi,
di¤er profilaksi ilaçlar›n›n yan›na eklenebilmesi, yan etk-
isinin olmamas› nedeniyle bir seçenek olabilir, fakat gün-
lük 400 mg olan kullan›m dozunu sa¤layabilecek bir
preparat ülkemizde bulunmamaktad›r. “Montelukast
sodyum”, ülkemizde de olan, bronkial ast›m tedavisi pro-
filaksisi için kullan›lan bir ilaç olup günlük 10-20 mg
dozlarda migren profilaksisi için de önerilmektedir.
Migren için kullanan olgular›n yar›s›nda etkili
bulunmufltur. Yan etkisinin hemen hiç olmamas› ve çok iyi
tolere edilebilmesi nedeniyle tercih nedeni olabilir (12).

Akupunktur: Pratikte çok kullan›lan bir yöntem olan
akupunktur ile ilk çal›flmalar etkisiz bulunmufl, sonraki
çal›flmalar da güçlü olmayan etkinlik göstermifltir. Yak›n
zamanl› çok merkezli büyük bir kör çal›flmada yalanc›
akupunktur ile akupunktur aras›nda hiç bir fark görülme-
mifltir (13).
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