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MİGREN HASTALARINDA ARTERYEL SERTLİK VE MİGRENİN 

PROFİLAKTİK TEDAVİSİNİN ARTERYEL SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

ÖZET 

Amaç: Migren kadınlarda daha belirgin olmak üzere toplumda sık görülen primer bir 

baş ağrısı türüdür. Migren hastalarında, iskemik inme ve kardiyovasküler hastalık 

(KVH) risklerinde anlamlı artışlar olduğu daha önce gösterilmiştir. Arterlerin 

fonksiyonel özellikleri ve endotel işlevlerindeki bozulmanın, bu ilişkiden sorumlu 

olabileceği ileri sürülmüştür. Arteryel sertlik tayini endotelyal işlevlerin 

değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda migren hastalarının 

arteryel sertlik değerlerini kontrol grubu ile karşılaştırdık. Ayrıca bu hastalara 

profilaktik tedavi başladıktan sonra, tedavi kollarının arteryel sertlik üzerinde etki 

farklarının olup olmadığını değerlendirdik. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yeni migren tanısı almış 23’ü erkek, 50’si kadın toplam 

73 hasta ve 25’i erkek, 55’i kadın 80 sağlıklı birey dâhil edildi. Tüm hastalara ve 

sağlıklı kontrol grubuna bazal transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve endotel 

fonksiyonlarını değerlendirmek için de arteryel sertlik tayininde kullanılan nabız dalga 

hızı (PWV) ölçümleri yapıldı. Hastalar 3 gruba randomize edilerek profilaksi için 

propranolol, flunarizin, topiramat başlandı ve bir ay sonra bu ölçümler tekrarlandı. 

Bulgular: Aralarında bazal klinik özellikler bakımından fark olmayan, yeni tanı almış 

migren hastaları ve kontrol grubuna uygulanan nabız dalga hızı ölçümlerinde, migren 

hastası grubunun nabız dalga hızı 7.4 ± 1.0 m/sn, kontrol grubunun ölçülen nabız dalga 

hızı 6.0 ± 1.0 m/sn bulundu. İki grup arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.001). 

Çalışmaya alınan hastalar üç farklı profilaksi grubuna ayrıldı ve her gruba propranolol, 

flunarizin ve topiramattan biri başlandı. Bir ay sonra kontrole çağırılarak aynı ölçümler 

tekrarlandı. Tedavi sonrası tüm hasta grubunda bazal değerlere göre nabız dalga hızı 

ölçümlerinde anlamlı düşüş izlendi (p<0.001). Alt grup analizi yapıldığında üç ilaç 

grubunun da nabız dalga hızı değerini anlamlı olarak düşürdüğü görüldü. İlaçların nabız 

dalga hızını düşürücü etkileri kendi aralarında karşılaştırıldığında en belirgin düşme 

oranının topiramat grubunda olduğu izlendi. Tekrarlayan migren atağı sayısı ile nabız 

dalga hızı değişim oranı arasındaki ilişkiye bakıldığında ise migren atağı sayısı 

azaldıkça nabız dalga hızı değerlerinin de anlamlı olarak düştüğü saptandı.  
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Sonuç: KV olaylar için kuvvetli bir risk faktörü ve endotel işlevlerinin bir göstergesi 

olan arteryel sertliğin migren hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde 

artmış olduğunu belirledik. Profilaksi sonrası ise bu sertlik seviyelerinde ilaç 

kullanmadan önceki değerlere göre anlamlı şekilde azalma gördük. Ayrıca nabız dalga 

hızı değerindeki düşmenin, hastaların bir ay boyunca geçirdikleri migren atak sayısı ile 

ters yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğunu tespit ettik. Migren ataklarının 

engellenmesi konusunda daha etkili olduğunu gösterdiğimiz topiramat grubunda nabız 

dalga hızı düzelmelerinin daha fazla olduğunu saptadık. Çalışmamızda migren 

hastalarında göstermiş olduğumuz nabız dalga hızlarındaki artış, bu hastalardaki endotel 

fonksiyon bozukluğuna ışık tutan ek bir parametre olarak ön plana çıkmaktadır. 

Migrenin profilaktik tedavisi ile atak sayısının azaltılması nabız dalga hızını düşürerek 

uzun dönemde kardiyovasküler riskte anlamlı azalmalar sağlayabilir. 
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ARTERIAL STIFFNESS IN MIGRAINE PATIENTS AND THE EFFECTS OF 

PROPHYLACTIC REGIMENS OF MIGRAINE ON ARTERIAL STIFFNESS 

ABSRACT 

Objects:  Migraine is a common primary type of headache which is seen predominantly 

in females. The significant increase in ischemic stroke and cardiovascular disease risks 

in migraine patients was previously shown in some studies. The deterioration in 

endothelial function of large arteries is thought to be responsible for this relationship. 

The measurement of arterial stiffness is a method used to evaluate endothelial functions. 

In our study we investigated the difference in arterial stiffness between migraine 

patients and the healthy control group. In addition, after treatment in these patients we 

evaluated the effects of prophylactic regimens of migraine on arterial stiffness. 

Materials and methods: Seventy-three newly diagnosed migraine patients (23 male, 50 

female) and eighty healthy volunteers (25 male, 55 female) were prospectively enrolled 

in the study. Baseline transthoracic echocardiography was performed and pulse wave 

velocity (PWV) was utilized in both migraine patients and healthy control group for 

assessing the endothelial functions and arterial stiffness. Thereafter, patients were 

randomized into 3 groups according to different drug prophylaxis. Propranolol, 

flunarizine and topiramate were started and these measurements were repeated after one 

month. 

Results:  Not difference was observed in baseline clinical characteristics between the 

groups and the pulse wave velocity measurements in newly diagnosed migraine patients 

and the control groups were found as 7.4 ± 1.0 m/sec vs. 6.0 ± 1.0 m/sec, respectively. 

There was a significant difference between the two groups (p <0.001). Patients were 

divided into three different prophylaxis regimen groups and each group was taken one 

of the propranolol, flunarizine or topiramate. The measurements were repeated after one 

month. There were significant improvements were observed in PWV measurements 

comparing with baseline measurements in all study groups (7.4 ± 1.0 vs. 6.0 ± 1.0 

m/sec, p<0.001), respectively. All off the three drugs was significantly reduced the 

pulse wave velocity values in sub-group analysis. When the compared the effects of 

drugs on PWV, the most reduced measurement was found in topiramate groups. 

Although the relationship between the recurrence of migraine attacks and the rate of 
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change in pulse wave velocity were assessed, there was an inverse and significant 

relationship observed between the rate of change in PWV and pain.  

Conclusions: In this study, we have found that increased arterial stiffness which is a 

strong risk factor for cardiovascular diseases and an indicator of endothelial functions in 

migraine patients comparing healthy subjects. We have also found an improvement in 

arterial stiffness values after the drug prophylaxis in migraine patients. In addition, there 

was an inverse and significant correlation between the change in PWV values and 

migraine attacks which was occurring during one month ago. We demonstrated that 

topiramate was a better drug for prevention of migraine attacks and there was a 

significant improvement in pulse wave velocity measurements when compared with 

others. In our study, we have shown that increased PWV measurements in migraine 

patients. Thus, it may be reflects endothelial dysfunction and useful parameter in these 

patients. Decreased migraine attacks resulted in improved PWV by using prophylactic 

treatment and it may reduce cardiovascular risk in these patients for a long time.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İskemik inme, anjina pektoris (AP) ve miyokard infarktüsü (Mİ) için bir risk faktörü 

olan migren genel popülasyonun %14’ten fazlasını etkileyen ve kadınlarda daha sık 

görülen yaygın bir hastalıktır (1-6). Migren; 4 ile 72 saat arasında devam eden sıklıkla 

tek taraflı, pulsatil, fotofobi/fonofobi, bulantı/kusma gibi belirtilerin bir kaçının veya 

hepsinin eşlik edebildiği, tekrarlayan orta-ciddi baş ağrısı atakları ile karakterize bir 

hastalıktır. Uluslararası Baş ağrısı Derneği (IHS)’nin yapmış olduğu sınıflandırmaya 

göre birincil baş ağrıları arasında gösterilen migren genel olarak, kranial kan 

damarlarının kontraktil disfonksiyonları, nörojenik inflamasyon ve serebral korteksden 

başlayıp yayılım gösteren depresyon mekanizmalarının rol oynadığı nörovasküler bir 

bozukluk olarak tanımlanmıştır. Çeşitli çalışmalarda; nöroinflamatuvar durumlar, 

sitokinler, bazı nöropeptitler ve vazomotor değişiklikler sorumlu tutulmasına rağmen 

migren patogenezi henüz tamamen aydınlatılamamıştır (7, 8).  

Geçmişten beri migrendeki damarsal değişikliklerin sadece kranial damarlarla sınırlı 

olduğu düşünülmüştür (9). Ancak migren atağı esnasında generalize periferal 

vazokontrüksiyon geliştiği gözlemlenmiştir (10). Yapılan çalışmalarda migren 

hastalarında atak anında koroner vazospazm, endotel fonksiyonlarında azalma, brakial 

arter kompliansında düşüş ve periferal arterlerin sertliklerinde artış meydana geldiği 

gösterilmiştir (11-15). 

Son zamanlarda yapılmış çeşitli çalışmalarda vücut kitle indeksinde (VKİ) artma veya 

obezite, hiperkolesterolemi/dislipidemi, hipertansiyon, bozulmuş insülin duyarlılığı, 

genç yetişkinlerde iskemik inme ve koroner kalp hastalığı gibi vasküler patoloji ile 
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birlikteliği bulunan tıbbi durumlar ve migren arasında ilişki bulunduğu gösterilmiştir 

(16-22). Bunların yanında inflamasyon, oksidatif stres, bozulmuş agregasyon ve 

tromboza neden olan C-reaktif protein (CRP), interlökinler, tümör nekroz faktörü-α ve 

adezyon molekülleri gibi inflamatuar belirteçlerin migren hastalarında yükseldiği 

gösterilmiştir (23-26). Tüm bu birliktelikler migrenli hastalarda gelişen 

vasküler/endotelyal bozulmanın bir sonucuymuş gibi gözükmektedir. 

Migren ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) arasındaki ilişkinin altında yatan ana 

mekanizma halen belirsizliğini sürdürmesine rağmen yapılan çalışmalar büyük arterlerin 

fonksiyonel özelliklerindeki bozulmanın bu ilişkiden sorumlu olabileceğini göstermiştir. 

Arterlerin elastikiyetlerindeki azalmanın, yani sertliklerindeki artışın KVH’lar için direk 

olarak risk teşkil ettiği gösterilmiştir (27, 28). Büyük arterlerin sertliğinin ölçümünde 

kullanılan ve arteryel sertlik değerlendirilmesinde altın standart kabul edilen aortik 

nabız dalga hızı (pulse wave velocity=PWV) metodu aynı zamanda kardiyovasküler 

morbidite ve mortalite içinde bağımsız bir risk belirleyicisidir (29-31). Yine nabız dalga 

hızı, endotel işlev bozukluğunun bir göstergeci olarak kullanılmaktadır (32, 33).  

Endotelyal disfonksiyon tüm risk faktörleri içerisinde kardiyovasküler hastalıklar için 

en yüksek riski sunmaktadır (34). 

Daha önce yapılmış bazı çalışmalarda migren hastalarında kardiyovasküler olay 

sıklığında artış olduğu gösterilmiş ancak bu durumun nedeni tam olarak 

açıklanamamıştır. Migrenin, iskemik inme ve kalp hastalığı ile ilişkisi ispatlanmış olan 

endotel işlev bozukluğu için geleneksel olmayan bir risk faktörü olduğuna dair kanıtlar 

çoğalmaktadır (35). Endotel işlev bozukluğunun tayininde çeşitli yöntemler bulunmakla 

birlikte belki de bunlardan en basit, ucuz ve tekrarlanabilir olanı nabız dalga hızı 

tayinidir. Daha önce migren hastalarında nabız dalga hızı kullanılarak yapılan iki 

çalışmada migren hastalarında nabız dalga hızı değerlerinin yükseldiği gösterilmiştir  

(36, 37). Ancak nabız dalga hızındaki bu yükselmenin, migrenin profilaktik tedavisi 

sonrası nasıl değiştiğine dair çalışma bulunmamaktadır. 

Bu prospektif çalışmada, karotis-femoral nabız dalga hızı (KF-PWV) ile profilaksi 

almamış migren hastalarına ait arteryel sertlik değerlerinin kontrol grubuna göre farkını 

saptamayı amaçladık.  Bir β bloker olan propranolol, kalsiyum kanal blokeri olan 

flunarizin ve antiepileptik olan topiramattan birinin verildiği profilaksi sonrası bu 
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migren hastalarının arteryel sertlik değerlerinde değişiklik olup olmadığını inceledik. 

Eğer değişiklik olduysa hangi ilaç grubunda daha belirgin olduğunu ve bu değişiklik 

oranının profilaksi süresince gelişen migren atakları ile ilişkili olup olmadığını, ayrıca 

hangi ilaç grubunun atakları engellemede daha etkili olduğu araştırdık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 MİGREN 

Migren terimi eski Yunanca ‘yarım baş’ demek olan ve birçok hastada baş ağrısının tek 

taraflı dağılımına gönderme yapan hemikranios teriminden gelmektedir. Halen migren 

için güvenilir biyolojik belirteçler bulunmadığından, tanı sınıflaması akut epizodun 

klinik özelliklerine göre yapılır. Migren, tablo 1’de gösterildiği şekilde Uluslararası Baş 

Ağrısı Derneği’nin İkinci Baş Ağrısı Sınıflama Komitesinin yaptığı düzenlemeye göre 

sınıflandırılmaktadır (Baş Ağrısı Sınıflama Komitesi, 2004). 

Tablo 1. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin İkinci Baş Ağrısı Sınıflama Komitesinin 

yaptığı düzenlemeye göre migren sınıflaması 

1 Aurasız migren 5.1 Siklik kusma 

2 Olası auralı migren 5.2 Abdominal migren 

3.1 Auralı migren 5.3 Çocukluk döneminin iyi huylu paroksismal vertigosu 

3.2 Migren baş ağrılı tipik aura 6 Retinal migren 

3.3 Migren olmayan baş ağrılı tipik aura 7 Migren komplikasyonları 

3.4 Baş ağrısız tipik aura 7.1 Kronik migren 

3.5 Ailesel hemiplejik migren 7.2 Migren statusu 

3.6 Sporadik hemiplejik migren 7.3 Enfarktsız ısrarlı aura 

4 Bazailller-tip migren 7.4 Migrenöz enfarkt 

5 Sıklıkla migrenin öncüsü olan çocukluk 
dönemi periyodik sendromları 7.5 Migren ile tetiklenen nöbetler 
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2.1.1 Migren Epidemiyolojisi 

Kadınların % 12-14’nün, erkeklerin ise %6-8’inin yılda en az bir kez geçirdiği kabul 

edilen migren atağı, sık görülen bir baş ağrısı hastalığıdır (38). Kadınlarda auralı migren 

insidansı 12-13 yaşları arasında tepe yaparken (14.1/1000 kişi-yılı), aurasız migren 

insidansı 14-17 yaşları arasında (18.9/1000 kişi-yılı) tepe yapmaktadır. Erkeklerde 

auralı migren insidansı 5 yaş civarında (6.6/1000 kişi-yılı) tepeye ulaşırken, aurasız 

migren insidansının 10-11 yaşları arasında (10/1000 kişi-yılı) tepe yaptığı bildirilmiştir 

(39). Migren prevalansı 8 ila 40 yaşları arasında bir artış gösterir, bu yaştan sonra her iki 

cinste de azaldığı görülmektedir. Migrenin yaşam boyu prevalansı kadınlarda %18, 

erkeklerde ise %6 olarak kabul edilebilir (40). Ergenlik öncesinde migren prevalansı 

erkeklerde kızlara göre daha yüksektir. Daha sonra ergenlik yaklaştıkça kızlardaki 

prevalansı erkeklere oranla artar (40). Migren her yaşta başlayabilmesine karşın, ilk atak 

en çok ergenlik çağında ortaya çıkar. Eğer migren ilk kez ileri yaşlarda ortaya çıktıysa 

kuşku ile yaklaşılmalıdır. Çünkü bu yaşlarda primer baş ağrılarını taklit eden önemli 

intrakranial bozuklukların insidansı fazladır (41). Migren atağı klinik olarak 4 faza 

bölünebilir; 

2.1.1.1 Prodrom fazı: Baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde yavaşça gelişen 

öncü fenomenler görülür. Hastalar genellikle davranışlarında ortaya çıkan ve nörolojik, 

psikolojik, bünyesel veya otonomik özellikler gösterebilen tipik bir değişiklikten 

yakınırlar. Migren hastalarının % 20-60 kadarında görülür. 

2.1.1.2 Aura fazı: Duyusal, görsel veya motor fenomenler şeklinde olabilen ve bazen 

dil veya beyin sapı işlevlerini etkileyebilen migren aurası, bir atağın öncesinde, 

beraberinde veya nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin (pozitif veya 

negatif) karışımıdır. Aura belirtilerinin çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 

dakikadan kısa sürer. 

2.1.1.3 Baş ağrısı fazı: Migrenin tipik baş ağrısı fiziksel aktivite ile şiddetlenir, 

zonklayıcı, tek taraflı ve orta-ağır şiddettedir. Migren baş ağrılarının %85’i 

zonklayıcıdır. Migren tanısı için bunların hepsinin bulunması gerekmez. Hastaların 

%40’ında iki taraflı başlangıç görülebilir. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde 

kullanılan visuel anolog skala’ya (VAS) göre (0 dan 10 a kadar) ortalama ağrı şiddeti 7-

8 puan arasındadır. Tedavi edilmemiş bir migren atağının süresi çocuklarda 1-48 saat 

arasında, erişkinlerde ise 4-72 saat arasında değişebilmektedir.  
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2.1.1.4 Düzelme fazı: Baş ağrısından sonra hasta kendini huzursuz, yorgun, tükenmiş 

ve kayıtsız hissedebilir. Duygu durum değişiklikleri ve konsantrasyon güçlüğü 

görülebilir. Bazı hastalar, ataktan sonra kendilerini aşırı derecede iyi hissedebilir, 

yenilenmişlik hissi, öfori olabilir, bazıları da depresif veya hasta gibi hissedebilir. 

2.1.2 Migren Tipleri 

2.1.2.1 Aurasız migren: 

Aurasız migren epizodik olarak ortaya çıkar ve herhangi bir nörolojik belirti ile birlikte 

veya sonrasında gelişmez. Bu hastalar baş ağrılarından önce aşırı esneme, susuzluk hissi 

veya aşırı yeme isteği, ruhsal durumlarında veya enerji düzeylerinde değişikliklerden 

oluşan bir prodromal dönem tanımlarlar. Bu uyarandan sonra baş ağrısı ortaya çıkar. 

Ağrı genellikle hastalar tarafından pulsatil olarak tanımlanır.  

Tanı ölçütleri: 

A. B-D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak. 

B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmemiş veya başarısızca tedavi 

edilmiş). 

C. Aşağıdaki en az iki özelliği içeren baş ağrısı: 

1. Tek taraflı yerleşme. 

2. Pulsatil nitelikte olma. 

3. Orta veya şiddetli yoğunlukta ağrı. 

4. Günlük fiziksel aktivite ile alevlenme veya bu aktivitelerden kaçınmaya neden 

olma (yürüme veya merdiven çıkma gibi). 

 D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az biri görülür: 

1. Bulantı ve /veya kusma. 

2. Fotofobi ve fonofobi. 

 E. Başka bir bozukluğa bağlanamamış olma. 

2.1.2.2 Auralı migren: 

5-20 dakika ile 60 dakika arasında devam eden, fokal nörolojik belirtilerin olduğu, geri 

dönüşümlü ataklarla kendini gösteren tekrarlayıcı baş ağrısı bozukluğudur. 
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Aura migren hastalarının yaklaşık %15’inde ortaya çıkar ve genellikle her atakta olmaz. 

Auralı migrende periyodik baş ağrılarından önce veya ağrı ile birlikte geçici duyusal, 

görsel veya konuşma bozuklukları veya diğer serebral ve beyin sapı belirtileri ortaya 

çıkar. Bir migren atağı öncesi veya sırasında tek bir aura tipi görülmesine karşın bazı 

kişilerde birbirini izleyen auralar olabilir. Klasik olarak görsel bozukluğu duyusal 

bozukluk ve konuşma bozuklukları izler. 

Tanı ölçütleri: 

A. B’ye uyan en az iki atak. 

B. Aşağıdaki dört özellikten en az üçü: 

1. Fokal serebral, kortikal veya beyin sapı disfonksiyonunu gösteren, tamamıyla geri 

dönüşümlü bir ya da daha çok aura semptomu bulunmalıdır. 

2. En azından bir aura semptomu dört dakikadan daha uzun semptom sırasıyla ortaya 

çıkar. 

3. Aura semptomlarından hiçbiri 60 dakikadan uzun sürmez, eğer birden çok aura 

semptomu varsa, süre orantılı olarak artabilir. 

4. Baş ağrısı, aurayı 60 dakikadan kısa süren semptomsuz arayla izler, aurayla beraber 

veya auradan önce başlayabilir. 

2.1.2.3 Baş ağrısız migren aurası: 

Migren aurasının özelliği olan duyusal, görsel, motor veya psişik bozukluğu baş ağrısı 

izlemezse, bu epizoda baş ağrısız migren aurası, migren eşdeğeri veya baş ağrısız 

migren denir.  

Tanı ölçütleri: 

A. B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az 2 atak olmalı. 

B. Konuşma bozukluğu olan veya olmayan ancak motor güçsüzlük göstermeyen 

aşağıdaki özelliklerden an az birini gösteren aura: 

1. Pozitif özellikleri (ör: yanıp sönen ışıklar noktalar veya çizgiler) ve/veya negatif 

özellikleri (ör: görme kaybı) içeren tamamen geri dönüşlü görsel belirtiler. 

2. Pozitif özellikleri (iğne batması) ve/veya negatif özellikleri (hissizlik) içeren 

tamamen geriye dönüşlü duysal belirtiler. 
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3. Tamamen geri dönüşlü disfazik konuşma bozukluğu. 

C. Aşağıdakilerden en az iki tanesi olmalı: 

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

2. En az bir aura belirtisi 5 dakika veya daha uzun sürede kademeli gelişir ve/veya farklı 

aura belirtileri 5 dakika veya daha uzun sürede ortaya çıkar. 

3. Her belirti 5 dakika ve/veya daha uzun süre ile 60 dakika ve/veya daha az sürer. 

D. Baş ağrısı aura sırasında ortaya çıkmaz veya 60 dakika içinde aurayı takip etmez. 

E. Başka bir bozukluğa bağlanamamış olması.  

2.1.2.4 Baziller tip migren: 

Genellikle baziller tip migren ilk kez çocukluk çağında veya 13-19 yaş arasında başlar. 

Baş ağrısı genellikle şiddetli ve oksipital yerleşimlidir 

Tanı Ölçütleri: 

A. B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az 2 atak olmalı. 

B. Aşağıdaki tamamen geri dönüşlü belirtilerden en az ikisini içeren ancak motor 

güçsüzlük göstermeyen aura: 

1. Dizartri 2. Diplopi 

3. Vertigo 4. Ataksi 

5. Tinnitus 6. Bilinç düzeyinde azalma 

7. İşitme kaybı 8. Eş zamanlı iki taraflı paresteziler 

9. Her iki gözün temporal ve nazal alanlarında eş zamanlı görsel belirtiler 
 

C. Aşağıdakilerden en az ikisi: 

1. En az bir aura belirtisi beş dakika veya daha fazla sürede kademeli olarak gelişir 

ve/veya farklı aura belirtileri 5 dakika veya daha fazla sürede ardı ardına ortaya çıkar. 

2. Her belirti ≥ 5dakika ve ≤ 60 dakika sürer. 

D. Aurasız migren için B-D ölçütlerini karşılayan baş ağrısı aura sırasında başlar veya 

60 dakika içinde aura izler. 

E. Başka bir bozukluğa bağlanamamış olması.  
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 2.1.3 Migren ve İnme: 

Hem migren hem de inme baş ağrısı ile birlikteliği olan ve fokal nörolojik ve serebral 

kan akımında defisitlerle giden kronik nörolojik bozukluklardır. Elli yaş altındaki 

hastalarda inmelerin %1-17’sinin migrene bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Migrenin inme ile ilişkili olduğu,  45 yaş altındaki migrenli kadınlarda dört kat artmış 

inme riski bulunduğu ve bu riskin sigara içen kadınlarda daha da yükseldiği 

bilinmektedir. (42-45). Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu Klasifikasyon ve Tanı 

Kriterlerine göre migrenöz enfarkt tanısı koyabilmek için başlangıçtan itibaren 7 gün 

içinde tam olarak düzelmeyen bir veya daha fazla aura semptomları ve iskemik enfarktı 

doğrulayacak görüntüleme bulgusu gereklidir.  

2.1.4 Migren Patofizyolojisi 

Migren, santral sinir sistemindeki tekrarlayıcı değişikliklerin veya birtakım dış 

uyaranların neden olduğu nörovasküler bir reaksiyondur. Bu olaylar zinciri sırasında 

migren baş ağrısının temelini trigeminal vasküler sistemin aktivasyonu teşkil eder. 

Migrenle ilgili şimdiye kadar yapılan birçok çalışmaya rağmen, patogenezi tek bir 

mekanizmayla açıklamak mümkün değildir. 

Migrenin patofizyolojisini açıklamak için ilk oluşturulan bilimsel hipotez klasik 

vasküler teoridir. Bu teoriye göre bir migren atağı intrakranial arterlerdeki 

vazokonstriksiyon ile başlar ve bunu takip eden ve uzun süren vazodilatasyonla birlikte 

perivasküler sinirlerin aktivasyonu tipik zonklayıcı baş ağrısına neden olur. John 

Graham ve Harold Wolff’ün 1938’de yaptıkları çalışmalar sonucunda ergotaminin kan 

damarlarını daraltarak migren tedavisinde etkili olduğunu göstermeleri bu teoriyi 

desteklemiştir (46). Ancak son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda, migren 

patofizyolojisinde klasik vasküler teoriden tamamen uzaklaşılmıştır (46, 47).  

Nöro-vasküler teori günümüzde daha fazla kabul görmektedir. Bu teoriye göre ise; 

migren atağında nöral aktivasyon meydana gelmekte, ağrıya duyarlı yapılardaki kan 

damarları dilate olmaktadır. Ağrıya duyarlı yapılardaki bu vasküler dilatasyon daha 

fazla trigeminal sinir aktivasyonuna ve daha fazla ağrıya yol açmaktadır (47). 

Beyin zarlarından pia, araknoid ve dura materdeki damarlar ile intrakranial damarların 

proksimal bölgelerini trigeminal sinirin oftalmik dalı inerve etmektedir. Trigeminal 

sinirin bu şekildeki dağılımı perivasküler yerleşimi meninkslerin ve büyük damarların 
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ağrıya duyarlı olmasına sebep olur. Buna karşın beyin parankimi ise ağrıya duyarsızdır. 

Trigeminal aksonların uyarılması ağrı duyusunu, ikinci nöronları oluşturan ve ikinci 

servikal sinirden bulbusa kadar uzanan trigeminal sinirin kaudal çekirdeğine (trigeminal 

nucleus caudalis (TNC)) iletir. Daha sonra antidromik iletim yolu ile nörojenik 

inflamasyon meydana gelir. Bu aksonların içerdikleri nöropeptitlerin (Kalsitonin gen 

ilişkili peptit (cGRP) , Substance P, Nörokinin A) perivasküler alana salınması ile 

nörojenik inflamasyon meydana gelir; vazodilatasyon, kan akımı artışı ve protein 

ekstravazasyonu ile karakterizedir. Vazodilatasyon, protein ve serumun 

ekstravazasyonu ile perivasküler trigeminal aksonların inervasyonu artmakta, bu da 

ağrının artışına sebep olmaktadır. cGRP’nin migren atakları sırasında intrakranial 

vasküler yatakta arttığı ve serotonerjik agonist tedavi ile normale seviyeye döndüğü 

gösterilmiştir (48). 

Ağrının kaudal trigeminal çekirdekten iletimi sırasında beyin sapındaki sinaptik 

bağlantılar nedeniyle superior salivator nukleus uyarılmaktadır. Bunun sonucunda 

pterigopalatin ve otik ganglia aracılığıyla parasempatik aktivasyon oluşarak nitrik oksit 

(NO) ve vazoaktif intestinal peptit (VIP) salınımına ve bu da vazodilatasyona neden 

olmaktadır (47). Pozitron emisyon tomografisi (PET) ve fonksiyonel manyetik rezonans 

görüntüleme (fMRI) çalışmaları ile beyin sapında yer alan yapıların migren atakları 

sırasında aktive olduğu gösterilmiştir. Buna dayanarak beyin sapının migren jeneratörü 

olabileceği düşünülmüştür (49). 

Oksipital lobda yayılan nöronal eksitasyon migren atağından önce ortaya çıkabilen 

görsel semptomlara neden olmaktadır. Migren aurası korteks boyunca yaklaşık 2-

3mm/dk. hızla ilerleyen beyin kan akımı azalması (oligemi) ile ilişkilidir. Genellikle 

oksipital bölgeden başlayıp genişleyerek bütün bir hemisfere yayılabilir. Oligeminin 

öncesinde bir fokal hiperemi fazı bulunabilir. Yapılan fMRI ve PET çalışmaları görsel 

aura oluşmasına neden olan patofizyolojik işleyişin yayılan kortikal depresyon dalgaları 

olduğunu kanıtlamıştır (50). Yayılan kortikal depresyon; kortikal potansiyelde ani bir 

düşüş, hücre dışı iyon ve nörotransmitterlerde geçici artış, hiperemi ve bunları takip 

eden uzun süreli kan akımında ve nöronal uyarılabilirlikte azalma ile karakterize yavaş 

yayılan (3mm/dk.) bir dalganın korteks boyunca ilerlemesidir.  

Aura ve migren arasındaki ilişki 2002 yılında laser speckle diye adlandırılan, serebral 

korteks ve dura materdeki kan akımını aynı anda görüntülemeye imkân veren ve yayılan 
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kortikal depresyonun meningeal trigeminal sinir uçlarını uyarabildiğini ortaya koyan 

yeni bir görüntüleme yöntemi kullanılarak gösterilmiştir (47). Kortikal depresyondan 

sonra korteks oligemi fazındayken dura materde 45 dk. süren kan akımında artış ve 

vazodilatasyon saptanmıştır. Yayılan depresyonun trigeminal sinir uyarımı ile durada 

nörojenik inflamasyona yol açtığı da gösterilmiştir.  

Hipotalamusta bulunan suprakiazmatik nukleus sirkadien ritimlerin düzenlenmesinden 

sorumlu iki ana merkezden biridir ve migrenin prodromal belirtilerinin buradan 

kaynaklandığı, migrenin periyodisitesinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir.  

Auralı migrenin, glutamat ve aspartat gibi eksitatör aminoasitleri kapsayan bir nöronal 

hipereksitabilite hali ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte beyin 

magnezyum konsantrasyonunda azalmanın hem yayılan depresyondan sorumlu 

olabileceği hem de nöronal aşırı eksitabiliteye neden olan N-metil D aspartat 

reseptörünün duyarlılığını artırabileceği düşünülmektedir.  

Serotoninin başlıca metaboliti olan 5-hidroksiindolasetikasit (5-HIAA)’in idrarla 

atılımının migren atakları ile ilişkili olarak arttığı bilinmektedir. Migren atağının 

başlangıcında trombositlerdeki serotonin düzeyinin hızla düştüğü de bilinmektedir. 

Serotonin düzeyinin düşmesi migren atağını başlatabilirken, intravenöz 5-

hidroksitriptamin (5HT) ile akut migren atağı sonlandırılabilir. En az yedi değişik 5HT 

reseptör tipi bunlardan da 5HT1 reseptörlerinin en az beş alt tipi vardır. Triptanların 

5HT 1B/1D reseptörlerine agonist etkileri mevcuttur. 

Hem sağlıklı gönüllülerde hem de ağrısız migrenlilerde anjina pektoris için sık reçete 

edilen ekzojen NO sağlayan gliseril trinitratın baş ağrısı oluşturduğu uzun süredir 

bilinmektedir. Ekzojen NO sağlayan gliseril trinitratın ve vasküler endotelden NO 

serbestleştiren histaminin baş ağrısına sebep olduğunun gözlemlenmesi, NO’in migren 

patogenezinde anahtar molekül olacağını düşündürmektedir (51).  

Sonuç olarak günümüzde, migren patogenezini açıklayabilen tek bir hipotez yoktur. 

Anlatılan mekanizmaların tümü aslında bütünün parçaları olarak kabul edilmelidir. 

Ancak yapılan nöroradyolojik çalışmalarda migrenin patogenezinde vasküler 

hipotezden uzaklaşılmış olup migren hastalarında tespit edilen artmış veya azalmış 

nöropeptidler, ortaya çıkan nörojenik inflamasyon migrenin nörojenik kaynaklı bir 

hastalık olduğunu desteklemekle birlikte tedavi amaçlı çalışmaları bu yöne kaydırmıştır. 
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2.1.5 Migren Tedavisi 

Migren tedavisinin temel amacı; migren atak sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmak, 

migrenden kaynaklanan kayıpları azaltmak, yaşam kalitesini artırmak, ilaç aşırı 

kullanımını engellemek, migren hastalarını normal işlevlerine geri döndürmek, hastanın 

hastalığı ve tedavisi konusunda bilgilendirip eğitmek olmalıdır. Farmakolojik tedavilere 

ek olarak mümkün olduğunca tetikleyici ajanlardan kaçınılması da son derece 

önemlidir.  

2.1.5.1 Migrenin akut tedavisi: 

Atak tedavisinde amaç, migren ataklarını, etkili, hızlı, tutarlı ve 24 saat içinde tekrarı 

olmaksızın kalıcı bir şekilde tedavi etmektir. Ataklar seyrek olduğunda veya hasta 

uyumu sorun olduğunda da akut baş ağrısı ilaçları en iyi yaklaşımdır. Bir ilacın yetersiz 

olduğuna karar verilmeden önce en az iki atak tedavi edilmelidir. Başarılı bir atak 

tedavisi; 2 saat sonra hastanın ağrısız olması, 2 saat sonra baş ağrısının orta-ağır 

şiddetten hafif dereceye azalması veya tamamen düzelmesi, üç atağın ikisinde tutarlı 

etkinlik, başarılı tedaviden sonra 24 saat içinde daha fazla ilaç alınmaması veya baş 

ağrısının tekrarlamaması olarak tanımlanır. Akut migren atağı tedavisinde kullanılan 

ilaçlar; 

Non-spesifik ilaçlar Spesifik ilaçlar 
1. Asetominofen 1. Spesifik triptanlar: 

2. Prostaglandin inhibitörleri a. Almotriptan 

a. Aspirin b. Eletriptan 

b. Non-steroid antiinflamatuar ajanlar (NSAİD) c. Frovatriptan 

c. COX2 (Siklooksijenaz 2) inhibitörleri d. Naratriptan 

3. Kombine analjezikler e. Rizatriptan 

4. Rebound baş ağrısı oluşturma potansiyeli yüksek 
kombine analjezikler; 
 
a. Aspirin / asetominofen /kafein kombinasyonları 

b. Kodeinli ya da kodeinsiz butalbital /kafein/ 
aspirin/asetominofen kombinasyonları 

f. Sumatriptan 

g. Zolmitriptan 

2. Ergo Türevleri: 

a. Ergotamin 

b. Dihidroergotamin 

5. Opioidler 
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2.1.5.2 Migrenin profilaktik tedavisi: 

Profilaktik tedavinin amaçları, migren ataklarının sıklığını, şiddetini ve süresini 

azaltmak, özürlülük yaratan durumu ortadan kaldırarak yaşam kalitesini arttırmak ve 

akut atak tedavilerini en aza indirmektir. Hekimler ve hastalar için profilaktik tedaviye 

ne zaman başlanacağı zor bir karardır. Migrenli hastaların sadece %3-5’inin profilaktik 

tedavi kullandığı tahmin edilmektedir. Migren profilaksisinde kullanılan ilaçların etki 

mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Migren profilaksisinde sık kullanılan 

ilaçlar; 

1. Beta-adrenerjik blokerler: 2. Kalsiyum kanal blokerleri 

a. Propranolol (40-240mg) a. Verapamil 

b. Timolol (20mg a kadar) b. Flunarizin 

c. Nadolol (40-160mg) c. Diltiazem 

d. Metoprolol (50-200mg) 3. 5-HT2 antagonistleri 

4. Trisiklik antidepresanlar a. Metiserjid 

a. Amitriptilin b. Metilergonovin 

b. Nortriptilin c. Siproheptadin 

c. Protriptilin d. Pizotifen 

d. Doksepin 5. Nörotoksinler 

6. Diğer antidepresanlar Botilinum toksin tip A 

a. SSRI (Selektif serotonin gerialım inh.) 7. NSAID’ler ve COX2 inhibitörleri 

b. SNRI(Serotonin noradrenalin gerialım inh.)       a. Naproksen, fenamat 

8. Antiepileptik ajanlar       b. Valdekoksib 

a. Divalproeks sodyum 9. Anjiyotensin inhibitörleri (ARB) 

b. Topiramat 10. ACE(anjiotensin converting enzim) inh. 

11. Diğer yöntemler c. Lamotrijin 

d. Levatirasetam -Riboflavin -Magnezyum 

e. Zonisamid -Koenzim Q10 -Akupunktur 

 -Feverfew  

 

Daha önceleri migren profilaksisinin başlanmasında tek kriter atak sıklığı iken 

günümüzde bu tedaviye karar vermede ana kriter atakların kişinin hayat kalitesine olan 

etkisidir. Sık tekrarlayan, uzun süren, şiddetli veya tedaviye dirençli atakları olanlarda 
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profilaktik tedavi planlanmalıdır. Profilaktik tedavi hastaya özel karar verilmesi 

gereken, her hastaya aynı şablonun uygulanamayacağı bir tedavi şekli olmakla birlikte, 

genel bir yaklaşım olarak ayda 2 veya daha seyrek migren atağı çekenlere yalnızca atak 

tedavisi önerilmektedir. Ayda 2-4 arası sıklıkta migren atakları olan hastalarda, atak 

süresi, tedaviye yanıtsızlık gibi diğer faktörler göz önünde tutularak profilaktik tedaviye 

karar verilir. Ayda ortalama 4'den daha sık atak sayısı olan hastalar ise genellikle 

profilaktik tedavi adayıdır 

Tedavinin başlangıcında profiklaksi ile neyin hedeflendiği açıkça hastaya anlatılmalıdır. 

Bazı hastalar tedavi ile tamamıyla baş ağrılarından kurtulabileceklerini düşünürler. 

Hastalara tedavi ile baş ağrısı sıklığında, şiddetinde ve süresinde azalmanın 

hedeflendiği; akut atakların yine de oluşabileceği açıklanmalıdır. Nihai amaç, ayda en 

fazla 1-2 migren atağı ve bu atakların da semptomatik tedavi ile giderilebilir hale 

gelmesidir. 6 ay ile bir yıllık başarılı bir tedaviden sonra ilacın azaltılarak kesilmesi de 

amaçlanan bir hedeftir. 

1966 yılında Rabkin tarafından, angina pektoris tedavisi için propranolol kullanan 

hastaların migren ataklarında da düzelme olmasının fark edilmesi ile propranolol’ün 

migrendeki etkisi keşfedilmiştir. Propranolol’ün migren profilaksisindeki etkisi 

yapılmış birçok kontrollü çalışma ile gösterilmiş olmakla beraber; nadolol, metoprolol, 

atenolol, timomol ve bisoprolol gibi diğer β blokerler de tedavide etkindir. Migrenin 

profilaktik tedavisinde propranolol ve metoprololün tüm beta blokerler içinde ilk 

seçenek olmalarının nedeni her iki ilacın da etkinliğini gösteren çok sayıda çalışma 

bulunmasındandır. Bisoprolol, timolol ve atenolol de koruyucu tedavide kullanılabilirler 

ancak etkinlikleri metoprolol ve propranolole göre daha zayıftır ve profilakside ikinci 

sıra β blokerlerdir. Beta blokerlerin migren tedavisindeki etki mekanizması bugüne 

kadar tam olarak anlaşılmamış olmakla beraber, migren profilaksisinde ilk seçilecek 

ilaçlardır. Propranololün günlük 40 mg ve üzeri dozları, metoprololün günlük 50-100 

mg dozları tedavide etkilidir (52, 53) (Tablo 2).  
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Tablo 2. Migren profilaksisinde öne çıkan ilaç grupları ve klinik özellikleri 

İlaç Klinik 
Etkinlik 

Klinik 
Etkinliğin 
Bilimsel 
Kanıtı 

Yan Etki 
Potansiyeli

Yan Etkiler / 
Kontrendikasyonlar 

Metoprolol, 
Propranolol 

++++ ++++ ++ 

Yorgunluk, soğuk 
ekstremiteler, kâbus, 

depresyon / astım, diabet, 
AV* ileti defektleri 

Topiramat +++ ++++ +++ Sedasyon, parestezi / gebelik 

Flunarizin +++ ++++ +++ 
Sedasyon, kilo artışı / 

depresyon, parkinsonizm 

Pizotifen ++ ++ +++ 
Kilo artışı, sedasyon / 

obezite 

Valproik 

Asit 

++ / 

+++ 
+++ +++ 

Kilo artışı, tremor, kıllarda 
dökülme / trombositopeni, 
karaciğer hastalığı, gebelik 

Amitriptilin ++ ++ ++ 
Sedasyon, ağız kuruluğu, 

kilo artışı / glokom 

*AV: atriyoventriküler 

Kalsiyum kanal blokerleri de migren profilaksisinde önerilen ilaç grupları arasındadır. 

Bu gruba dâhil birçok farklı ilaç üzerinde yapılan çalışmalarda flunarizinin migren 

profilaksisinde en etkili kalsiyum kanal blokeri olduğu gösterilmiştir. Flunarizin 

piperazin türevi bir kalsiyum kanal blokeridir ve migren, küme tipi baş ağrısı, kulak 

çınlaması ve vertigo tedavilerinde endikasyon almıştır. Kalpten çok periferik damarlar 

üzerinde vazodilatör etki yapar ve antihistaminik özelliği de vardır. Migrenin profilaktik 

tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar gibi flunarizinin de bilinen etkisi ile profilaktik etkisi 

arasında net bir ilişki yoktur. Muhtemelen antimigren etkisi vasküler etkisinden ziyade, 

çeşitli nörotransmitterler ve nöroreseptörler ile olan kompleks ilişkisi nedeniyledir. 

Flunarizin migren tedavisinde eğer β blokerler etkili değilse veya kontrendike ise, ikinci 

ajan olarak tercih edilebilir. Standart dozu günlük 10 mg’dır (53-55) (Tablo 2).  

Topiramatın migren profilaksisindeki etkinliği yapılan çalışmalar ile net bir şekilde 

gösterilmiştir. Topiramat, migrenin profilaktik tedavisinde etkindir ve beta blokerler ve 
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(58). Endotel pek çok vazoaktif madde ile bağ dokusu yapılarının sentezinden sorumlu 

metabolik olarak aktif bir dokudur ve bununla birlikte trombojenik olmayan bir yüzey 

sağlar. Endotelin sağlıklı insanlarda normal fizyolojinin sürdürülmesindeki görevleri şu 

şekilde sıralanabilir; 

 Vazodilatatör ve vazokonstriktör mediatörlerin salınımı ile vasküler 

vazomotor regülasyonun idamesi ve yarı geçirgen bariyerin devamlılığının 

sağlanması. 

 Lökosit ve trombositlere nontrombojenik yüzey sağlanması, gerek olduğu 

takdirde lökosit adhezyonu ve inflamasyonun kontrolü. 

 Trombozis ve fibrinolizis arasındaki dengenin idamesi. 

 Arter duvarındaki lipoproteinlerin değişimi ve oksidasyonu; bazal membran 

yapısındaki kollajen ve proteoglikanlarının devamlılığının sağlanması. 

Bu derece önemli görevleri üstlenen endotel hücrelerinin fonksiyon bozukluğunun 

(endotelyal işlev bozukluğu = endotelyal disfonksiyon); trombüs oluşumu, vazospazm 

ve damar proliferasyonu ile seyreden hastalıklar ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 

2.2.1 Migren, Koroner Arter Hastalığı ve Endotelyal Fonksiyon Bozukluğu 

Vasküler sistemde dengenin temininde, endotel hücrelerinin fizyolojik ve mekanik 

bütünlüğünün korunması önem arz etmektedir ve bu denge büyük oranda endotel 

hücrelerinin üstlendiği görevleri yerine getirmeleri ile sağlanmaktadır. Endotel 

hücrelerinin damar duvarının en iç tabakasında mekanik bir bariyerden çok daha fazla 

öneme sahip olduğu, aynı zamanda parakrin, endokrin ve otokrin görevlerinin de 

bulunduğu gerçeği son zamanlarda anlaşılmıştır (59). Endotel fonksiyon bozukluğu 

proinflamatuar, proliferatif ve prokoagülan ortam yaratmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Endotel işlev bozukluğu, migren, inme ve iskemik kalp hastalığı arasındaki ilişki 

Genel olarak endotel fonksiyon bozukluğu üzerine yapılan çalışmalar aterosklerozu 

konu edinse de, endotel fonksiyon bozukluğunu sadece aterosklerozun erken bir 

belirteci olarak düşünmek doğru olmaz. Son zamanlarda yapılmış çeşitli çalışmalarda 

obezite, dislipidemi, hipertansiyon, bozulmuş insülin duyarlılığı, genç yetişkinlerde 

iskemik inme ve koroner kalp hastalığı gibi vasküler patoloji/endotelyal işlev bozukluğu 

ile birlikteliği bulunan tıbbi durumlar ve migren arasında ilişki bulunduğu gösterilmiştir 

(16-22). Bunların yanında inflamasyon, oksidatif stres, bozulmuş trombosit 

agregasyonu ve tromboza neden olan C-reaktif protein, interlökinler, tümör nekroz 

faktörü-α ve adezyon molekülleri gibi inflamatuar belirteçlerin migren hastalarında 

yükseldiği saptanmıştır (23). Tüm bu birliktelikler migrenli hastalarda gelişen 

vasküler/endotelyal bozulmanın bir sonucuymuş gibi gözükmektedir. Ayrıca migren 

atağı esnasında oluşan nöronal uyarımın, aksonlardan CGRP, substance P, nörokinin A 

gibi nöropeptidlerin nörovasküler alana salınmasına ve vazodilatasyon, kan akımı artışı, 

protein ekstravazasyonu ile karakterize inflamasyona neden olduğu gösterilmiştir (48).   

Öyle görünüyor ki ateroskleroz patofizyolojisinde önemli rol oynayan, aterosklerozun 

ilk basamağı olarak kabul edilen vasküler inflamasyon ve endotelyal işlev bozukluğu, 

migren patofizyolojisinde de kilit rol oynamaktadır (60) (Şekil 2, 3).  
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ve trombinin yükseldiği gösterilmiştir (65-68). Migren hastalarında serum seviyeleri 

artmış olan protrombotik otoantikorlarının bu hastalarda görülen beyaz cevher 

lezyonları ve inme ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar vardır (69, 70).  

Artmış oksidatif stres kaynaklı endotel işlev bozukluğu, inflamatuar sürecin önemli bir 

tetikleyicisidir (34) (Şekil 2). Endotelyal işlev bozukluğu sonucu geliştiği fark edilen 

inflamasyonun migren hastalığının sebeplerinden biri olduğu ileri sürülmektedir (71) 

(Şekil 2). Literatürde hem migren ve inflamatuar belirteçler arasındaki ilişkiyi (24-26), 

hem de anti-inflamatuar ajanların bu hastalarda sağladığı faydayı gösteren birçok yayın 

bulunmaktadır (72-75). Migren atağı esnasında sonrasında veya ataklar arasındaki 

dönemde oksidatif stres markırları ile yapılan çalışmalar, migren ile oksidatif stres 

arasındaki ilişkiyi desteklemektedir (76). 

Anjiotensin- converting enzim gen delesyon polimorfizmi (ACE-DD) gibi genetik 

faktörler inme, oksidatif strese karşı hassasiyet ve endotelyal işlev bozukluğuna yol 

açmaktadır. Böyle bir mutasyon sonucu oluşan oksidatif stres ve endotelyal işlev 

bozukluğunun, bu hastalarda artmış olan migren sıklığı ile ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir (Şekil 2). Oksidatif strese aracılık eden ve endotel işlev bozukluğu ile 

ilişkilendirilmiş olan ACE-DD’nin, hipertansif popülasyonda vWF ile ilişkili olduğu 

saptanmıştır (77-79). Bu polimorfizmde ayrıca venöz trombofililer, hiperkoagülopati, 

damar kontraksiyon ve dilatasyonlarının kontrolünde azalma, damar düz kaslarının 

tonusunda artma ve bradikinin seviyesinde azalma görülmektedir (80-82). ACE-DD 

polimorfizmi hem auralı hem aurasız migren ile ilişkilendirilmiştir (83, 84) (Şekil 2). 

Migren, inme ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin altında yatan ana 

mekanizma halen belirsizliğini sürdürmesine rağmen yapılan çalışmalar endotel işlev 

bozukluğu ve büyük arterlerin fonksiyonel özelliklerindeki bozulmanın bu ilişkiden 

sorumlu olabileceğini göstermiştir. Endotel işlev bozukluğunun belirlenmesi ve büyük 

arter sertliğinin ölçümünde altın standart olarak kullanılan aortik nabız dalga hızı 

metodu aynı zamanda kardiyovasküler morbidite ve mortalite içinde bağımsız bir risk 

belirleyicisidir (30-33). 
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2.2.2 Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 

Brakial arter akım aracılı dilatasyon (flow mediated dilatation= FMD), aortik nabız 

dalga hızı, augmentasyon indeksi (AI), santral kan basıncı arteryel sertlik ve endotel 

fonksiyonların değerlendirilmesinde sıkça kullanılan noninvazif testlerdir (27, 28, 33).  

2.2.3 Arteryel Sertliğin Oluşum Mekanizmaları 

Özellikle büyük arterlerde korunması gereken bir esneklik ve kompliyans dengesi 

mevcuttur. Kollajen ve elastin liflerinin yapımı ve yıkımı arasındaki düzen, bu 

damarlardaki esneklik ve kompliyans dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Bu 

stabilitenin bozulmasıyla anormal kollajen yapımı artarken, elastin miktarı azalır ve 

dengenin kollajen lehine dönmesiyle arteryel sertlik artar. Sertliği artmış damar duvarı 

patolojik olarak incelendiğinde media tabakasındaki düz kas hücrelerinin, aşırı ve 

düzensiz şekilde bulunan hiyalinize kollajenle yer değiştirmiş olduğu ve elastik 

dokunun azaldığı görülmektedir. Histolojik olarak ise; intima tabakası içinde sitokinler, 

intraselüler adezyon molekülleri, mononükleer hücreler ve makrofajların oluşturduğu 

belirgin bir inflamasyon bulunmaktadır. Bunların dışında growth faktör-B, artmış 

matriks metalloproteinazlar (MMPs), düz kas hücresi infiltrasyonu, artmış kollajen, 

yıpranmış ve kırılgan elastin molekülleri, anormal ve bozulmuş endotel hücreleri dikkati 

çekmektedir (85). 

Ekstraselüler matriks kollajen, elastin, glikoprotein ve proteoglikanlardan oluşmaktadır. 

İlk iki molekül yapısal bütünlüğü ve elastisiteyi sağlar ve çoğunlukla katobolik matriks 

metalloproteinazlarla (MMPs) regüle edilir. MMPs’ler kollajen ve elastini yıkma 

özellikleri sayesinde ekstraselüler matriksi yıkarak daha az etkin olan kollajen yapısının 

oluşmasına ve elastin yapısında bozulmaya neden olur. Kollajen ve elastinde bozulma 

yapan mediatörler aynı zamanda endotel hücrelerine de etki ederek endotelyal 

disfonksiyon gelişimine sebep olur. Endotel fonksiyon bozukluğu ise düz kas tonusunda 

artışa, akım aracılı dilatasyonda (FMD) bozulmaya, anjiogenezisde azalmaya ve 

aterosklerotik plak gelişimine yol açar (85, 86).  

Anjiyotensin-II ve endotelin-1 gibi vazoaktif ajanlar arteryel sertlikte etkili olan 

mediatörlerdendir. Anjiyotensin–II, kollajen oluşumunu uyarırken, elastin sentezini 

azaltır, damar hipertrofisini tetikler, oksidatif stresi artırır ve nitrik oksit üretimini 

baskılar. Endotelin–1 ise güçlü vazokonstrüktif etkiye sahiptir ve damarlarda fibrozis 
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gelişimine neden olur. Diyetle alınan tuz, kollajen ve elastin üretimini stimüle eder, 

vasküler düz kas hücre tonusunu artırır, nitrik oksit üretimini azaltarak endotelyal 

disfonksiyon yapar ve arteryel sertliği artırır (87, 88). 

2.2.4 Arteryel Sertlik Ölçüm Metotları 

Arteryel sertlik ölçümü gündeme geldiği ilk yıllarda nabız dalgası kaydı analizi ve 

vasküler sertlik ölçümü uzun süre invaziv olarak yapılmıştır. Daha sonra, ileri 

teknolojik yenilikler sayesinde çeşitli invaziv olmayan yöntemler geliştirilmiştir. 

Ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) bu yöntemlerden bazılarıdır. Yapılan 

çalışmalar sonrası bu yeni yöntemlerin geçerliliği ispatlandıktan ve arteryel sertlikteki 

artmanın klinik önemi anlaşıldıktan sonra kullanımları daha yaygınlaşmıştır. Arteryel 

sertlik analizi klinik olarak birbirini tamamlayan iki farklı yöntemi içerir. 

a) Arteryel sertliğin saptanması 

I. Regional (bölgesel) stiffness 

II. Lokal stiffness 

III. Sistemik stiffness 

b) Dalga refleksiyon (yansıyan nabız dalgası) analizi 

Sistemik arteryel sertlik sadece dolaşım modellerinden tahmin edilebilir, bunun tersine 

bölgesel ve lokal arteryel sertlik arteryel sistem boyunca farklı yerlerde direkt ve non-

invaziv olarak ölçülebilir. Dalga refleksiyonu analizi ise periferik bir arterden 

(genellikle radiyal arter) non-invaziv nabız dalgası kaydı yapılmasını ve bu dalgadan 

santral nabız dalgasının elde edilerek çeşitli analizler yapılmasını içerir. Bu analizlerde 

nabız dalgasının farklı özelliklerini (basınç, distansiyon, Doppler vb.) ölçen çok sayıda 

invaziv olmayan cihaz kullanılmaktadır. Klinikte arteryel sertliğin göstergesi sayılan 

arteryel elastikiyetin ölçümünde kullanılan birçok girişimsel ve girişimsel olmayan 

yöntem mevcuttur. Girişimsel olmayan yöntemler üç ana gruba ayrılmaktadır;  

1. Nabız dalga hızının ölçümü 

2. Damar duvarına olan gerilim kuvvetlerine bağlı çap veya alan değişimi ölçümü 

3.  Arteryel basınç dalgasının değerlendirilmesi 
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Arteryel sertliği etkileyen parametrelerin başında yaş gelmektedir. İlerleyen yaşla 

birlikte arter duvarında elastik bileşenler arasındaki denge bozulur ve arteryel sertlikte 

artış meydana gelir. İleri yaş kardiyovasküler risk faktörlerinden ve kan basıncından 

bağımsız olarak arteryel sertliği etkilemektedir (90). 

Arteryel hipertansiyon, DM, hiperlipidemi ve metabolik sendrom gibi birçok 

kardiyovasküler risk faktörü, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği arteryel sertliği 

etkiler ve bunların hepsinde aynı zamanda endotelyal işlev bozukluğu bulunur (91). 

Yaşam tarzı açısından bakıldığında uzun süreli sigara ve kafein kullanımının, obezitenin 

ve diyetle fazla miktarda tuz alımının da arteryel sertliği arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca 

düzenli egzersiz yapanlar ile sedanter yaşam sürenlerin karşılaştırıldığı çalışmalarda 

sedanter yaşam sürenlerde arteryel sertliğin artmış olduğu gözlenmiştir (91) (Tablo 3).       

 2.2.5 Arteryel Sertliğin Klinik Anlamı Ve Önemi 

Bilinen bir hastalığı olmayan ve özellikle 70 yaşının üzerindeki kişilerde aortik sertlik 

değerlerinin artışı koroner arter hastalığı, inme ve total mortalitenin bağımsız 

prediktörüdür (92). Arteryel sertlikteki yükselme, büyük arterlerin tamponlama 

kabiliyetlerini bozarak sistolik kan basıncında yükselmeye, diyastolik kan basıncında 

ise düşüşe neden olur. Sistolik kan basıncının ve doğal olarak ardyükün artması 

dekompanse kalp yetmezliğine zemin hazırlar. Yine bunların sonucunda gelişen sol 

ventrikül hipertrofisi ise kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve inme için risk 

faktörüdür (93). Diyastolik kan basıncının ve diyastol süresinin azalması sonucunda ise 

koroner perfüzyon bozularak angina ve akut koroner sendromlara neden olabilir. 

Ayrıca, ortalama arteryel basınç artışı nedeniyle inme riski de artmaktadır (94). 

Genç hastalarda artmış nabız dalga hızları koroner arter hastalığını gösterebilmektedir. 

Esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda, arteryel sertlik artışının, aterosklerotik 

hastalığın yaygınlığı ve kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir 

(91, 95).  

 

 

 

 



 

25 
 

Tablo 3. Arteryel sertliği etkileyen parametreler (The Framingham heart study. 
Circulation 1999;100:354–60) 

1. Yaş 2. Cinsiyet 

3. Kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleri  4. Beslenme ve yaşam tarzı 

a. Hipertansiyon  a. Yüksek oranda tuz tüketimi  

b. Koroner arter hastalığı  b. Obezite  

c. Periferik arter hastalığı  c. Sigara  

d. Kalp yetmezliği  d. Kafein  

e. Kardiyak sendrom X  e. Kronik alkol tüketimi  

f. Endotel disfonksiyonu  f. Sedanter yaşam tarzı  

5. Endokrinolojik ve metabolik bozukluklar  6. Diğer nedenler 

a. Diyabetes mellitus  a. Genetik  

b. Bozulmuş glukoz toleransı  b. Menapoz  

c. Dislipidemi  c. İnflamasyon  

d. Metabolik sendrom  d. Son dönem böbrek hastalığı  

e. Hipotiroidizm  e. Uyku apne sendromu  

f. Hiperhomosisteinemi  f. Ailesel aterosklerotik hastalık  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Çalışma Protokolü 

Çalışma kasım 2010 ve eylül 2011 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji Anabilimdalı bünyesinde yapıldı. Çalışma protokolü Erciyes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından incelendi ve kabul edildi. Belirtilen tarihler 

arasında Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniğine başvuran, International Headache Society 

(IHS) tanı kriterleri kullanılarak yeni migren tanısı alan, daha sonra belirtilecek olan 

‘çalışmaya dâhil etme’ ve ‘çalışmadan dışlama’ kriterlerine uygun, 18-45 yaş arasında 

90 migren hastası çalışma kapsamına dâhil edildi.  Çalışma protokolü açıklandıktan 

sonra 5 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi. 6 hasta ulaşım ve sevk sorunları 

nedeniyle kontrollere gelemeyeceklerini belirterek çalışma dışında kalmayı tercih etti. 2 

hasta çalışma protokolünde yer alan kardiyolojik tetkikler sonrasında ciddi kapak 

patoloji saptanması nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. 4 hasta ise hiçbir mazeret 

belirtmeden kontrollere gelmemeleri ve verdikleri telefon numaralarından 

ulaşılamamaları nedeni ile çalışmadan çıkarıldı. Sonuçta IHS’ye göre migren tanısı alan 

ve belirtilecek olan uygun kriterleri karşılayan 73 hasta çalışmaya alındı (Şekil 5). Tüm 

hastalara çalışmanın amacı hakkında bilgi verildi ve yazılı onayları alındı. 

Çalışmaya katılanların 23’ü erkek (%31,5), 50’si kadın (%68,5) hastaydı. Çalışmaya 

alınma kriterleri; 

1. Son üç ayda başka herhangi bir hastalık öyküsü nedeni ile migren 

profilaksisinde de ortak kullanılan ilaçlardan almamış olanlar. 



 

27 
 

2. Ayda 2 ve daha fazla atak öyküsü olan ve nöroloji uzmanı tarafından migren 

profilaksisi endikasyonu alan hastalar. 

3. Kadın hastalar için menstrual siklusun 5 ile 15. günleri arasında olanlar. 

4. Profilaksi için verilecek ilaçlara kontrendike bir durumu olmayan hastalar. 

Çalışmadan dışlama kriterleri; 

1. Hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, kalp kapak hastalığı dahil kardiyovasküler 

hastalık öyküsü. 

2. Koroner arter hastalığı açısından yüksek risk taşıyan hastalar. 

3. Diyabet, bozulmuş glikoz toleransı, dislipidemi, metabolik sendrom veya 

tiroit hastalığı bulunanlar. 

4. Obez hastalar (VKİ ≥ 30 kg/m2). 

5. Alkol ve yoğun kafein tüketen hastalar. 

6. Gebeler veya oral kontraseptif kullananlar. 

7. Sigara kullananlar. 

Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniğinde migren tanısı alan ve çalışmaya dâhil edilen her 

hastaya Henry Ford Baş Ağrısı Yetersizlik Envanteri (HDI) ve tedavi öncesi migren tipi 

baş ağrısı anketi doldurularak ayrıntılı öyküleri alındı. Nörolojik ve sistemik 

muayeneleri yapıldı. Kan basıncı, nabız ölçümleri alındı. Kan sayımı, serum elektrolit 

düzeyleri, tiroit, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri yapıldı. Tüm hastaların 

elektrokardiyografileri çekilerek kardiyak muayeneleri yapıldı. Kardiyak, nörolojik ve 

diğer açılardan propranolol, flunarizin ve topiramat kullanımı ile ilişkili kontrendike bir 

hastalık varlığını dışlamak için hastalara gerekli değerlendirmeler uygulandı. Bu 

incelemeler neticesinde ilaç kullanımı açısından sakıncalı herhangi bir tıbbi sorun 

saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların bazal transtorasik ekokardiyografi 

(TTE) ve nabız dalga hızı (pulse wave velocity=PWV) kayıtları alındı. 

Çalışmaya cinsiyet, yaş, TTE parametreleri, kan basınçları, kalp hızı ve diğer bazal 

klinik özellikler bakımından fark olmayan 25’i erkek, 55’i kadın 80 sağlıklı kontrol 

grubu dâhil edildi (Tablo 4). Bu gruba da aynı şekilde TTE ve nabız dalga hızı 

ölçümleri uygulandı. 

Çalışmaya alınan ve migren profilaksisinin endike olduğu 73 hasta, cinsiyet, yaş, TTE 

parametreleri, kan basınçları ve kalp hızı bakımından benzer üç gruba randomize edildi. 

Bu gruplardan her birine nöroloji uzmanı tarafından uygun görülen, hasta için en uygun 
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3.2 Nabız Dalga Hızı (PWV) 

Damar çalışmaları hasta yatar pozisyonda, istirahat halinde, sessiz ve ısısı sabit (27 

derece) odada yapıldı. Nabız dalga hızı ölçümü tüm katılımcılara uygulandı. Karotis-

femoral nabız dalga hızı ölçümü için önce hastalara cihazın elektrokardiyografi (EKG) 

leadleri bağlandı. Cihaz ölçüm ayarları için hasta bilgilerine ek olarak karotis ve 

femoral arası mesafe elastik bir metre yardımı ile ölçüldü. Elde edilen değer mm olarak 

cihaza kaydedildi. 

Karotis-femoral nabız dalga hızı ölçümü için önce karotis, hemen sonrasında da femoral 

alanlardan EKG eşliğinde ardışık nabız dalgası kaydı yapıldı. Karotis ve femoral arterler 

kullanılarak nabız dalga hızı değerlendirme aleti ile (Micro medical Pulse Trace, 

Rochester, UK) ölçümler gerçekleştirildi. Her iki ölçüm alanında EKG’ deki R dalgası 

ile nabız ayağı arası zaman ölçülerek, transit zamanı hesaplandı ve total mesafeye 

bölünerek nabız dalga hızı değeri elde edildi (m/sn). Daima sağ femoral ve karotis 

arterler kullanıldı. Sinyal alımı tercihen 15 nabız dalga atımı sağlandıktan sonra 

deneyimli bir operatör tarafından kaydedildi. Üretici tarafından önerilen standart sapma 

değerine uyuldu (standart sapma <5,1).  

3.3 Ekokardiyografi 

Tüm katılımcılar 2.5-MHz transduserin kullanıldığı GE-Vingmed Vivid 7 sistem 

ekokardiyografi cihazı ile değerlendirildi.  Amerikan Ekokardiyografi Derneği'nin (96) 

önerilerine göre; hastalar sol lateral dekübit pozisyonunda olacak şekilde incelenip, 

parasternal uzun aks, kısa aks, apikal dört boşluk, beş boşluk görüntüleri eşliğinde iki 

boyutlu, M-Mode ve renkli Doppler kulanılarak ölçümler yapıldı. Sinüs ritmindeki en 

az 3 ardışık atım kaydedilerek ortalaması alındı. 

Parasternal uzun aks görüntüsünden M-mode çubuğu mitral yaprakçıkların hemen 

altından geçecek şekilde sol ventrikül çapları (sol ventrikül sistolik ve diyastolik çapları 

(SVSÇ ve SVDÇ)), interventriküler septum (İVS) ve posterior duvar (PD) kalınlıkları 

ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) Amerikan Ekokardiyografi Derneği'nin (96) 

önerilerine göre ölçüldü. 

3.4 Kan Basıncı Ölçümü 

Kan basıncı ölçümü en az 10 dakika oturur pozisyonda istirahatten sonra, sağ koldan, 

iki dakika aralıkla iki kez MEC 1000 hasta monitör cihazı ile oscillometric yöntemle 
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yapıldı. İki ölçümün ortalaması alınarak kaydedildi. Joint National Committee 

(JNC)’nin 7. raporuna göre kan basıncının sistolik ≥ 140 mmHg ve diyastolik ≥ 90 

mmHg olması hipertansiyon olarak tanımlandı (97). 

3.5 İstatistik: 

Parametrik değişkenler ortalama ± SD, nonparametrik değişkenler ortanca, en küçük ve 

en büyük değerler şeklinde ifade edildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda sürekli 

değişkenler için parametrik testlerden independent-samples T testi, paired-samples T 

testi, one-way ANOVA testi ve Tukey’s HSD yöntemi; nonparametrik testlerden Mann-

Whitney U testi ve Wilcoxon testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-kare testi kullanıldı. Korelasyon analizi Spearman korelasyon 

yöntemi kullanılarak yapıldı. Analiz sonuçları %95 güven aralığında değerlendirildi ve 

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık seklinde değerlendirildi. SPSS 15.0 yazılımı 

(Version 15, SPSS Inc, Chicago, IL, USA) temel istatistiksel analiz için kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya 50’si kadın 23’ü erkek, yaş ortalaması 32.8 olan, yeni migren tanısı almış 73 

hasta dâhil edildi. Buna ilaveten 55’i kadın 25’i erkek, yaş ortalaması 33.8 olan 80 

sağlıklı katılımcı kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. İki grubun klinik ve demografik 

özellikleri (yaş, cinsiyet, SVSÇ, SVDÇ, İVS, PD, EF, SKB, DKB, dakikadaki kalp atım 

hızı (HR)) benzerdi (p>0.05) (Tablo 4). Başlangıçta hipertansiyon, diyabet, bozulmuş 

glikoz toleransı, dislipidemi, metabolik sendrom, obezite, oral kontraseptif ve sigara 

kullananlar dışlandığı için hasta ve kontrol grupları arasında kardiyovasküler risk 

faktörleri açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05).  

İki gruba da nabız dalga hızı ölçümleri uygulandı. Bunun sonunda migren hastası 

grubunun nabız dalga hızı 7.4 ± 1.0 m/sn, kontrol grubunun ölçülen nabız dalga hızı 6.0 

± 1.0 m/sn bulundu. Nabız dalga hızı açısından iki grup karşılaştırıldığında anlamlı bir 

fark olduğu görüldü (p<0.001) (Tablo 4, Şekil 6). İki grup karotis intima media (KİM) 

kalınlıkları açısından karşılaştırıldığında anlamlı olmamakla birlikte (p=0.073), migren 

hastalarında karotis intima medianın daha kalın olduğu gözlendi (Tablo 4).  
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Çalışmaya alınan hastalar, cinsiyet, yaş, TTE parametreleri (SVSÇ, SVDÇ, İVS, PD, 

EF), kan basınçları ve kalp hızı bakımından benzer üç gruba ayrıldı. Bu gruplardan 

birine profilaktik tedavide kullanılan β bloker olan propranolol 40 mg 2x1 (Dideral® 40 

mg), ikinci gruba kalsiyum kanal blokeri olan flunarizin 5 mg 2x1 (Sibelium® 5mg), 

üçüncü gruba ise bir antiepileptik olan topiramat 50 mg 1x1 (Topamax® 50 mg) 

başlandı (Tablo 5). Hastalar bir ay sonra kontrole çağırılarak TTE, KİM kalınlığı, nabız 

dalga hızı, SKB/DKB ölçümleri tekrarlandı. 

Tablo 5. Profilaktik tedaviye göre hasta grubu bazal özelliklerinin karşılaştırılması 
(ortalama ± SD). 

 Parametreler 
β Bloker 

(Propranolol) 
n=24 

Kalsiyum Kanal 
Blokeri 

(Flunarizin) 
n= 24 

Antiepileptik 
(Topiramat) 

n=25 

p 

Yaş 32.0 ± 11.8 32.2 ± 9.2 34.2 ± 8.7 0.6 

Cins(K/E) 17/7 16/8 17/8 0.6 

SVSÇ, mm 29.9 ± 2.3 28.6 ± 2.7 30.0 ± 2.5 0.1 

SVDÇ, mm 45.0 ± 3.5 44.0 ± 3.7 45.1 ± 3.4 0.4 

İVS, mm 9.3 ± 1.0 9.0 ± 1.2 9.5 ± 1.3 0.3 

PD, mm 9.0 ± 1.2 8.7 ± 1.5 9.1 ± 1.0 0.5 

EF, % 65.3 ± 4.3 67.9 ± 4.3 66.1 ± 4.0 0.1 

SKB, mmHg 121.3 ± 9.1 115.8 ± 11.4 118.6 ± 10.5 0.1 

DKB, mmHg 72.2 ± 7.3 72.2 ± 9.5 74.0 ± 11.0 0.7 

HR atım/dk 74.6 ± 8.7 74.4 ± 9.4 69.5 ± 9.0 0.09 

 

Hastaların kontrol ölçümleri bazal değerleri ile karşılaştırıldığında SVSÇ, SVDÇ, İVS, 

PD, EF, DKB ve KİM kalınlığında anlamlı bir değişikliğin olmadığı görüldü (p>0.05). 

Nabız dalga hızının profilaksi öncesi ve sonrası ölçülen değerleri karşılaştırıldığında, 

tedavi sonrası hastaların nabız dalga hızı değerlerinde istatistiksel olarak anlam ifade 

edecek şekilde düşme olduğu görüldü (7.4 ± 1.0, 6.7 ± 1.0, p<0.001) (Tablo 6, Şekil 8). 

SKB’nın profilaksi öncesi ve sonrası ölçülen değerleri incelendiğinde, benzer şekilde 

tedavi sonrası anlamlı bir düşüş oluştuğu saptandı (118.6 ± 10.5, 115.3 ± 10.8 p=0.005) 

(Tablo 6). Nabız dalga hızı düzelme oranı açısından erkekler ve kadınlar 

karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p=0.32). 
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Migren hastalarının bir aylık profilaksi sonrası kontrolleri esnasında bu bir ay boyunca 

kaç kez migren atağı geçirdikleri kayda alındı. Hastaların geçirdikleri migren ataklarının 

sorgulanmasından sonra, profilaksinin başarılı sayıldığı, tedavi sonrası ayda bir ve daha 

az atak sınırı temel alınarak ‘bir ve daha az atak oldu’, ‘birden çok atak oldu’ şeklinde 

gruplara bölündü. Bu bir aylık periyotta, propranolol kullanan hastaların % 75’inde 

(18/24 hasta), flunarizin kullanan hastaların % 71’inde (17/24) ve topiramat kullanan 

hastaların % 96’sında (24/25) bir ve daha az migren atağının olduğu tespit edildi (Tablo 

7, Şekil 10). Profilaksi etkinliği açısından karşılaştırıldığında üç ilaç arasında anlamlı 

fark saptanmazken (p= 0.052), ikili karşılaştırmalar yapıldığında propranolol ile 

flunarizin arasında da anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p=0.74). Topiramatın ise 

profilaksi etkinliği açısından hem flunarizinden hem de sınırda da olsa propranololdan 

anlamlı bir şekilde üstün olduğu saptandı (sırayla p=0.023, 0.049).  

 
Tablo 7. Profilaksi için kullanılan ilaç grupları ve profilaksi süresince gelişen baş ağrıları 

İlaçlar Ağrı Toplam 

 ≤ 1 > 1  

Propranolol n, % 18, (75) 6, (25) 24, (100) 

Flunarizin n, % 17, (71) 7, (29) 24, (100) 

Topiramat n, % 24, (96) 1, (4) 25, (100) 

Toplam n,% 59, (81) 14, (19) 73, (100) 
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5. TARTIŞMA ve SINIRLAMALAR 

Arteryel sertliğin değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilen nabız dalga 

hızı ölçümü kullanarak yaptığımız çalışmada; migren hastalarının arteryel sertlik 

değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artmış olduğunu gösterdik. 

Hastalara profilaksi amacı ile β bloker (propranolol 80 mg), kalsiyum kanal blokeri 

(flunarizin 10 mg) veya antiepileptik (topiramat 50 mg) başladıktan bir ay sonra 

kontrole çağırdık. Bir aylık profilaksi sonrası hastaların kontrolleri yapıldığında nabız 

dalga hızı değerlerinde ilaç kullanmadan önceki ölçümlere göre anlamlı şekilde düşüş 

gördük. Nabız dalga hızındaki düzelme oranları açısından üç ilaç grubu arasında ve bu 

ilaçlardan da flunarizin ve topiramat arasında anlamlı fark olduğunu saptadık.  Ayrıca 

nabız dalga hızı değerindeki düzelmenin, hastaların bir ay boyunca geçirdikleri migren 

ağrı sayısı ile ters yönlü ve anlamlı bir şekilde korale olduğunu tespit ettik. Migren 

ataklarının engellenmesinde en etkili ilacın topiramat olduğunu ve bu grupta nabız dalga 

hızı düzelmelerinin daha fazla gerçekleştiğini saptadık.  

Bir ay sonraki kontrol ölçümlerde tedavi grubu ile kontrol grubu tekrar 

karşılaştırıldığında tedavi grubunda nabız dalga hızı kontrol grubuna göre hala anlamlı 

olarak daha yüksekti. Bundan farklı olarak ilaç alt gruplarından topiramatın bir aylık 

profilaksi sonrası nabız dalga hızını normal sağlıklı bireylerin seviyelerine indirdiğini 

saptadık. Migren hastalarındaki endotel fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi olan 

yüksek nabız dalga hızı değerleri, bu hastalardaki daha önce nedeni tam açıklanamamış 

olan KV olay riskindeki artışı açıklayabilir (16, 18-22). 

Yapılan çalışmalarda migren hastalarının, iskemik inme  ve diğer kardiyovasküler 

hastalıklar  bakımından yüksek risk altında oldukları gösterilmiştir(1-4, 98).  Kurth T ve 
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ark. yaptıkları çalışmada, erkek migren hastalarında sağlıklı kontrollere göre majör 

kardiyovasküler hastalık açısından 1.24, iskemik inme açısından 1.12 ve ilginç olarak 

miyokard infarktüsü açısından 1.42 oranında risk artışı saptamışlardır (98). Yine Kurth 

T ve ark.’nın kadın migren hastaları arasında yaptıkları çalışmada da benzer anlamlı 

sonuçlar görülmüştür (4). Rose ve ark.’nın yaptıkları çalışmada migren hastalarında 

anjina riskinin normal gruba göre neredeyse 2 kat arttığını ve riskin auralı migren 

hastalarında en yüksek olduğunu göstermişlerdir (3). Daha önce yapılmış çalışmalarda 

migren hastalarında görülen bu KVH risk artışının nedeni tam olarak açıklanamamış ve 

tek bir faktörden ziyade birçok nedenle ilişki kurulmuştur.  

Arteryel sertlik kardiyovasküler hastalık ve ölümleri öngördürmede kullanılan değerli 

bir yöntemdir (30, 31). Arteryel sertlik değerinin belirlenmesi için günümüze kadar 

birçok yöntem uygulanmıştır. Bunlardan altın standart sayılan yöntem karotis femoral 

nabız dalga hızının ölçülmesidir (29). Bu yöntemin avantajları yaygın olarak 

kullanılması, girişimsel bir işlem gerektirmemesi, verdiği sonuçların doğruluğunun 

yüksek olması ve testin tekrarlanabilir olmasıdır. Literatüre baktığımızda migren 

hastalarında arteryel sertliğin değerlendirildiği birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat 

görebildiğimiz kadarı ile bunlardan sadece ikisinde nabız dalga hızı metodu 

kullanılmıştır (36, 37). Ancak migren profilaksisinde kullanılan tedavi protokollerinin 

nabız dalga hızına etkisini inceleyen çalışma bulunmamaktadır. 

 Genç migren hastalarında yapılan ve nabız dalga hızı ölçümünün ilk kullanıldığı 

çalışmada, Schillaci ve ark. migren hastalarında nabız dalga hızına ek olarak aortik 

sertliğin belirlenmesinde başka bir yöntem olan augmentasyon indeksini de 

değerlendirmişlerdir. Çalışmaya dâhil edilen 60 migren hastasının nabız dalga hızlarının 

ortalaması 7.6 ± 1.2 m/sn, sağlıklı 60 gönüllünün nabız dalga hızlarının ortalaması 6.4 ± 

1.1 m/sn ölçülmüş ve aralarında anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0.001). Aortik 

sertliğin başka bir göstergesi olan augmentasyon indeksi ölçümleri arasında da anlamlı 

fark tespit edilmiştir (sırayla; 0.17 ± 0.13, 0.08 ± 0.15 p<0.001) (36). Schillaci ve 

ark.’nın yaptıkları bu çalışmada hastalar ile seçilen kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, 

brakial kan basıncı değerleri, VKİ, sigara içiciliği, lipit profili, kan şekeri değerleri ve 

Framingham risk skorlamasına göre 10 yıllık koroner arter hastalık riski açısından fark 

yoktu. Yapılan bazı çalışmalarda, migren hastalarında KVH risk faktörlerinin normal 

sağlıklı bireylere göre yüksek olduğu tespit edilmiş  ve bu yüksek KVH risk 
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faktörlerinin de migren hastalarındaki arteryel sertlikteki artış ve iskemik vasküler 

olaylardan sorumlu olabileceği düşünülmüştür (19, 20, 22). Bu görüşün aksine yukarıda 

bahsedilen çalışmada Schillaci ve ark. bize migren hastalarındaki yüksek nabız dalga 

hızının tek nedeninin KVH risk faktörleri olamayacağını göstermiştir.  

2011 yılında Ikeda ve ark.’nın yaptığı ve nabız dalga hızı ölçümünün kullanıldığı ikinci 

çalışmada da benzer şekilde katılımcıların hepsinin KVH risk profili çıkarılmış ve risk 

faktörü bulunmayan migren hastaları ve sağlıklı bireyler çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Kol-ayak bileği nabız dalga hızı ölçümlerinin kullanıldığı çalışmanın sonunda erkek ve 

kadın migren hastalarının nabız dalga hızları ortalamaları sırayla 1356 ± 126 cm/sn, 

1247 ± 189 cm/sn iken sağlıklı erkek ve kadın gönüllülerde bu değerler sırayla 1250 ± 

121 cm/sn, 1138 ± 136 cm/sn tespit edilmiştir. Kontrol grupları ile karşılaştırıldığında 

hem erkek migren hastalarının hem de kadın migren haslarının nabız dalga hızlarının 

anlamlı olarak arttığı görülmüştür (37). Ikeda ve ark. migren hastalarında tespit ettikleri 

yüksek arteryel sertlik değerlerinin aterosklerozdan ziyade, aşikar vasküler bozukluktan 

kaynaklandığı yorumunu yapmışlardır.  

Bizde yaptığımız çalışmada benzer şekilde KVH risk faktörleri bakımından fark 

olmayan hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında arteryel sertliğin bir göstergesi olan 

nabız dalga hızı açısından anlamlı fark olduğunu gösterdik. Bu parametrelerin migren 

grubunda anlamlı şekilde bozulduğunu tespit ettik. Buradan yola çıkarak klasik KV risk 

faktörlerinden bağımsız olarak migren patofizyolojisindeki bazı mekanizmaların, bu 

hastalardaki KV risk artışı ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda migren patofizyolojisi tam açıklanamamıştır. Yine bu 

hastalardaki yüksek arteryel sertlik değerleri ile KVH ve inme olaylarındaki artışın 

nedeni tam olarak belirlenememiştir. Migren genel olarak, kranial kan damarlarının 

kontraktil işlev bozukluğu, nörojenik inflamasyon ve serebral korteksden başlayıp 

yayılım gösteren depresyon mekanizmalarının rol oynadığı nörovasküler bir bozukluk 

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

nöropeptitler ve vazomotor değişiklikler sorumlu tutulmasına rağmen migren 

patogenezi henüz tamamen aydınlatılamamıştır (7, 8). 

Önceleri migrendeki vasküler değişikliklerin sadece kranial damarlarla sınırlı olduğu 

düşünülmüştür. Iversen ve ark.’nın 1990 yılında yüksek çözünürlüklü ultrasound 

kullanarak yaptıkları çalışmada yüzeyel temporal arter ve radial arter çaplarının migren 
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atakları esnasında, ataklar arasındaki döneme göre daha küçük olduğunu ve migren 

atağı esnasında yaygın periferal vazokontrüksiyon geliştiğini göstermişlerdir (10). 

Yapılan çalışmalarda migren hastalarında atak anında koroner vazospazm, endotel 

fonksiyonlarında azalma  ve brakial arter kompliansında düşüş meydana geldiği 

gösterilmiştir (11-14, 99-101). Migren hastalarında koroner vazospazm ilk kez Leon-

Sotomayor tarafından 1974 yılında öne sürülmüştür (99). Daha sonra yapılan 

çalışmalarda, koroner vazospazmla ilişkili anjina pektorisi bulunan hasta gruplarında 

migren sıklığının fazla olduğu tespit edilmiştir (100, 101). Heupler ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada koroner vazospazmla ilişkili anjina pektorisi bulunan 30 hastanın % 27’sinin 

migren hastası olduğu görülmüştür (100). Bunların dışında migren ile vasküler bir 

hastalık olan Renyoud’s fenomeni arasında ilişkinin gösterildiği çalışmalar da 

mevcuttur (101, 102).  

Yetkin ve ark.’nın yaptıkları iki ayrı çalışmada ise migren hastalarındaki endotel ve 

vasküler işlev bozukluğu akım aracılı dilatasyon ve nitrat aracılı dilatasyon yöntemleri 

kullanılarak gösterilmiştir. Yetkin ve ark. normalde vasküler kan akımının kısa süreli 

kesilmesinden sonra endotel tarafından verilmesi gereken vazodilatör yanıtın migrenli 

hastalarda daha az görüldüğünü tespit etmişler ve migrenin sadece intrakranial 

damarlarla sınırlı bir hadise olmayıp,  sistemik vasküler fonksiyon bozukluğunun lokal 

bir yansıması olabileceğini belirtilmiştir (12, 13). Migren ile birlikteliği gösterilmiş olan 

bu endotel işlev bozukluğunun aynı zamanda; obezite, insülin direncinde artma, 

hipertansiyon, dislipidemi, erken yaştaki iskemik inmeler ve koroner arter hastalığı ile 

ilişkisi daha önce yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır (91-95, 103-105). Tüm bu 

hastalıkların ve metabolik durumların hem kendi içlerinde hem de migren ile aralarında 

anlamlı bir ilişkinin varlığı, migren de dâhil olmak üzere hepsinin patofizyolojisinin 

temelinde endotel ve vasküler işlev bozukluğu olabileceği ihtimalini arttırmaktadır (16-

22, 103, 106). Migren hastalarında iskemik inme ve akut koroner sendromların fazla 

görülmesi ve endotel fonksiyon bozukluğunun tespitinde kullanılan nabız dalga hızının 

hem bahsedilen hastalıklar ve metabolik durumlarda hem de migrende yükselmiş olması 

bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.  

Normal endotel; sinir sisteminden veya trombositlerden salınan çeşitli maddeler, 

hormonlar, sitokinler ve ilaçlar gibi fiziksel veya kimyasal uyaranlara cevap olarak 

birçok farklı maddenin yapımından sorumludur. Endotel tarafından sentezlenen ve 
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dolaşıma salınan maddelerin; anjiogenezis, inflamatuar cevap ve hemostasis gibi 

vasküler tonus ve geçirgenliğin belirlenmesinde esas teşkil eden görevleri vardır. 

Bunlardan bazıları adenozin, prostasiklin, nitrik oksit, hidrojen peroksit 

epoksieikosatrienoik asit ve C-natriüretik peptit gibi gevşetici; tromboksan A2, 

izoprostan, 20-hidroksieikosatetraenoik asit, süperoksit anyon, endotelin-1, anjiotensin 

2 ve üridinadenozintetrafosfat gibi kontrakte edici maddelerdir. Endotel hücreleri 

ürettiği ve dolaşıma saldığı maddeler ile vazokontrüksiyon / vazodilatasyon, trombosit 

agregasyon / adezyon inhibisyonu ve aktivasyonunu gibi trombogenez ve fibrinoliz 

arasındaki dengeyi sağlarlar. Bu dengenin bozulması endotel fonksiyon bozukluğu ile 

sonuçlanır (86, 107). Endotel işlev bozukluğunun neden olduğu trombojenik ve 

inflamatuar ortamın özellikle ateroskleroz ve hipertansiyon patofizyolojisinde önemli 

rol oynadığı yapılmış birçok çalışmada gösterilmiştir (60, 86, 107-109). Ayrıca 

literatüre bakıldığında yaşlanma, kalp ve böbrek yetmezliği, akut koroner sendromlar, 

mikroalbüminüri, diyaliz, trombozis, intravasküler koagülasyon, preeklamsi, tip 1 ve 2 

diyabet, bozulmuş glukoz toleransı, insülin direnci, hiperglisemi, obezite, postprandiyal 

lipemi, hiperkolesterolemi, inflamasyon ve uyku-apne sendromu gibi birçok hastalığın 

patofizyolojisinde endotel fonksiyon bozukluğuna dair kanıtlar bulunmaktadır (86).  

Migrende de benzer şekilde inflamasyon, oksidatif stres, bozulmuş agregasyon ve 

tromboza yatkınlık daha önce yapılmış çalışmalarda dikkati çekmektedir (23, 35, 48, 

110).  

Hamed ve ark.’nın 2010 yılında yaptıkları çalışmada migren hastalarında akım aracılı 

dilatasyon, endotelin-1 seviyesi ve karotis intima media kalınlığı bakılmıştır. Akım 

aracılı dilatasyon (FMD) yaygın olarak endotel fonksiyon bozukluğunun tayininde 

kullanılan bir testtir. Endotelyal vazoreaktivitedeki bozulmaya dair bilgi vermektedir 

(33, 110, 111). Karotis intima media kalınlığı erken ateroskleroz için yapısal bir 

belirteçtir (110, 112). Endotelin-1 ise endotel hasarını gösteren bir biyokimyasal belirteç 

olmasının yanında ateroskleroz ile ilişkisi gösterilmiş inflamatuar bir belirteçtir (110, 

113). Hamed ve ark. yaptıkları çalışmada migren hastalarında karotis intima media 

kalınlığının arttığını, FMD değerlerinin azaldığını ve endotelin-1 seviyelerinin 

yükseldiğini göstermişler; sonuçta migren hastalarında vasküler bir hasar olduğunu, 

endotelyal vazoreaktivitenin bozulduğunu ve migren hastalarında vasküler risk 

faktörlerindeki bu artışın ateroskleroz için de kuvvetli bir risk teşkil ettiğini dile 

getirmişlerdir.  
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Sarchielli ve ark. yaptıkları çalışmada migren atağı ile interselüler adezyon molekülü-1 

(sICAM-1),  tümör nekroze edici faktör-α (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) seviyelerinin 

atak başladığı andan itibaren ilk 2 saat içerisinde başlangıca göre anlamlı şekilde 

arttığını göstermişler ve migren atağı esnasında steril bir inflamasyon geliştiğini öne 

sürmüşlerdir (23).  

Migren atağı esnasında oluşan nöronal uyarımın, aksonlardan CGRP, substance P, 

nörokinin A gibi nöropeptidlerin nörovasküler alana salınmasına ve bunun migren 

hastalarında vazodilatasyon, kan akımı artışı, protein ekstravazasyonu ile karakterize 

inflamasyona neden olduğu gösterilmiştir (48).   

Oksidatif stres, inflamasyon, inme ve kardiyovasküler hastalıklar için kuvvetli bir 

belirteç olan C-reaktif protein (CRP) seviyelerinin migren hastalarında yükseldiği 

yapılmış çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir (24-26, 114, 115). İlk kez Welch ve ark. 

migrende CRP seviyelerinin yükseldiğini göstermişlerdir.  

Vanmolkot ve ark. da yaptıkları çalışmada benzer şekilde migren hastalarında CRP 

seviyelerinin yüksek olduğunu göstermiş ve bu sonucun migrenin inflamatuar bir 

hastalık olduğu teorisini desteklediğini belirtmişlerdir.  

Tietjen ve ark.’nın migren hastası olan genç kadınlarda yaptıkları ve endotel 

aktivasyonunu gösteren biyomarkırları inceledikleri çalışmada, kontrol grubuna göre 

migren hastalarında CRP seviyelerinin arttığını tespit etmişlerdir. Tietjen ve ark. 

CRP’nin yanında koagülasyon testleri olan von Willebrand Faktor (vWF) ve protrombin 

miktarı, fibrinolizi gösteren doku plazminojen aktivatör antijeni seviyeleri ve oksidatif 

stres belirteçlerine de bakmışlar ve endotel fonksiyon bozukluğunun bir parçası olan 

endotelyal aktivasyon ile uyumlu sonuçlar elde etmişlerdir. von Willebrand Faktor 

(vWF)’ün, endotelyal bozukluğu gösterdiği yaygın olarak kabul görmektedir (61).  

Daha önce yapılmış bazı çalışmalarda migren atağı esnasında vWF’ün yükseldiği 

gösterilmiştir (62-64). Migren atağı esnasında vWF’ün yükselmesi, migrenin endotelyal 

işlev bozukluğu gelişmesine neden olduğu görüşünü desteklemektedir. Migrenli 

hastalarda trombosit fonksiyonlarının bozulduğu  ve trombinin yükseldiği de çalışmalar 

ile gösterilmiştir (65-68). Artmış oksidatif stres kaynaklı endotel fonksiyon bozukluğu, 

inflamatuar sürecin önemli bir tetikleyicisidir (34). Migren atağı esnasında sonrasında 

veya ataklar arasındaki dönemde oksidatif stres markırları ile yapılan çalışmalar, migren 

ile oksidatif stres arasındaki ilişkiyi desteklemektedir (76). Tietjen ve ark. yaptıkları 
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çalışma sonunda endotel işlev bozukluğunun “kardiyovasküler risk faktörleri arasında 

en yüksek risk” olduğunu ve migren profilaksisinde kullanılmakta olan statinler, ACE 

inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri ve β blokerlerin endotel fonksiyonlarını düzeltici 

etkileri ile migren hastalarındaki inflamasyonu, trombosit fonksiyonlarını, vasküler 

endoteli ve artmış kardiyovasküler riski düzeltebileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak bu 

iddiayı gösteren geniş kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Migren hastalarında 

kullanılan profilaktik tedavinin amacı, endotel fonksiyonlarını düzeltmek olmadığı, 

sadece migren ataklarını azaltmak olduğu için, ayrıca tedavi hasta veya doktor kaynaklı 

olarak sık sık kesintiye uğradığı için, bu ilaçların migren hastalarındaki endotel 

fonksiyonları üzerine olan olumlu etkileri göz ardı edilmekte ve net 

değerlendirilememektedir. Yaptığımız çalışma sonucunda tedavi almayan migren 

hastalarında, KVH risk faktörleri içerisinde en önlerde yer alan endotelyal fonksiyon 

bozukluğunun mevcudiyetini nabız dalga hızındaki artış ile gösterdik ve bu durumun 

profilaksi ile giderilebileceğini saptadık. 

Öyle görünüyor ki ateroskleroz patofizyolojisinde kilit rol oynayan, vasküler 

inflamasyon ve endotelyal işlev bozukluğu  migren patofizyolojisinde de önemli rol 

oynamaktadır (60, 86, 107, 108).  

Endotel kan ve damar duvarı arasında mekanik ve biyolojik bir duvar oluşturmaktadır. 

Endotelyal fonksiyon bozukluğu NO gibi vazodilatatör maddelerin salınımında azalma, 

endotel kaynaklı konstrüktör faktörlerde artış ve neticesinde mikrosirkülasyonu da 

kapsayan damar reaktivitesinde bozulma ile karakterizedir (34). Bu bozulma 

prokoagülatör, proinflamatuar ve proliferatif bir ortam oluşturarak aterogeneze zemin 

hazırlar. Bu bağlamda artmış serebral ve kardiyovasküler iskemik olaylarla hem ilişkili 

hem de bu olayların öngördürücüsü olan endotel işlev bozukluğu tüm risk faktörleri 

içerisinde en yüksek riski sunmaktadır (34). Zira geleneksel risk faktörlerinin endotel 

işlev bozukluğu üzerine anlamlı etkileri gösterilmiştir. Migrenin, iskemik inme ve kalp 

hastalığı ile ilişkisi ispatlanmış olan endotel işlev bozukluğu için geleneksel olmayan bir 

risk faktörü olduğuna dair kanıtlar çoğalmaktadır (35).  

Bizim çalışmamızda bir aylık migren profilaksisi verildikten sonra yapılan kontrollerde 

nabız dalga hızı değerlerinde anlamlı bir şekilde düzelme olduğunu tespit ettik. İlaç alt 

grupları incelendiğinde nabız dalga hızını her üç ilacın da anlamlı ve olumlu yönde 

etkilediğini gördük. Bir aylık periyotta gelişen migren ataklarını ‘bir ve daha az atak / 
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birden çok atak’ şeklinde gruplandırdığımızda ilaçlar arasında ağrıyı engelleme 

açısından anlamlı üstünlüklerin olduğunu bunun yanında migren atakları ile nabız dalga 

hızı değerlerinin düzelme oranları arasında ters ve anlamlı bir ilişki olduğunu saptadık. 

Bir antiepileptik olan topiramat tedavisinde baş ağrısı sıklığının diğer iki ilaca göre 

anlamlı bir şekilde daha az olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda topiramat ile tedavi 

sonrası nabız dalga hızlarındaki düzelmenin en fazla olduğunu ve normal sağlıklı 

bireylerin seviyesine ulaştığını gördük. İlaçların kendi aralarında nabız dalga hızı 

değişimi üzerine olan etkilerine baktığımızda üç ilaç arasında anlamlı fark olduğunu 

gördük. İlaçlar karşılıklı olarak değerlendirildiğinde, topiramat ile flunarizin’nin nabız 

dalga hızı değişimi üzerine olan etkilerinin topiramat lehine anlamlı şekilde farklı 

olduğunu tespit ettik.  

Tüm bunlardan hareketle topiramat grubunda diğer ilaçlara göre anlamlı bir şekilde 

daha az baş ağrısı geliştiğini, nabız dalga hızında diğer ilaçlara göre daha fazla düzelme 

olduğunu, ayrıca tüm hastalara bakıldığında migren atak sayısının azalmasının nabız 

dalga hızı değerlerini daha fazla düzelttiğini gördük. Hem daha az baş ağrısı görülen 

topiramat grubunda hem de tüm hastalar arasında profilaksi süresince daha az atak 

tekrarı olanlarda arteryel sertlik değerlerinin daha fazla düzelmiş olması, her atağın 

endotel işlevlerini olumsuz yönde etkilediğini, ataklar baskılandığı takdirde ise vasküler 

fonksiyonların düzeldiğini göstermektedir. Bu da migrenin inflamatuar bir hastalık 

olduğu, her migren atağının sistemik inflamasyonu ve sonrasında gelişen endotel işlev 

bozukluğunu tetiklediği, gelişen sistemik inflamasyon ve endotel işlev bozukluğunun da 

migren hastalarında KAH ve inmenin yüksek oranda görülmesinin sebebi olabileceği 

düşüncesini desteklemektedir. 

Çalışmamızda auralı ve aurasız migren ayrımının yapılmamış olması en büyük 

sınırlama olarak görülmektedir. Çünkü yapılan bazı çalışmalarda auralı ve aurasız 

migren hastalarında iskemik inme ve iskemik vasküler olaylar arasında anlamlı fark 

olduğu görülmüştür (45). Schillaci ve ark. yaptıkları çalışmada, auralı migrene sahip 

hastaların nabız dalga hızı değerlerinin aurasız migren hastalarından anlamlı olarak 

yüksek olduğunu göstermişlerdir (36). Yine aurasız migren hastalarının nabız dalga hızı 

değerleri de anlamlı olarak kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (36). Kurth T ve 

ark.’nın kadın migren hastaları arasında yaptıkları çalışmada aurasız migren 

hastalarında iskemik vasküler olaylar açısından artmış bir riskin olmadığı 
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belirtilmektedir (4). İkinci sınırlama hastaların kaç yıldır migren hastası olduklarının 

kaydedilmemiş olmasıdır. Çünkü tekrarlayan migren atakları ile daha çok inflamasyon 

ve endotelyal işlev bozukluğu gelişmektedir ve bu bozukluğun derecesini saptayabilmek 

için de hastalığın süresini bilmek gerekmektedir. Belki çalışmamızda profilaksiye 

rağmen bazı hastalarda nabız dalga hızı değerlerinde düzelme olmaması, hastaların 

migren hastalığı süresi ve migren atağı sayısı ile orantılı olabilir. Hastalara verilen 

profilaksi tedavisinden bir ay sonra kontrollerin alınması diğer bir sınırlama gibi 

görülmektedir. Hastalara verilen bir aylık tedaviden sonra ölçülen nabız dalga hızı 

değerlerinin normal sağlıklı bireylerdeki seviyelere gerilemediği görülmüştür. Eğer 

daha uzun süreli bir tedaviden sonra bu ölçümler tekrarlansaydı, belki de bu 

değerlerinin normal sağlıklı bireylerdeki seviyelere gerilediği görülebilecekti. Başka bir 

sınırlama ise endotel işlev bozukluğunu gösteren daha fazla parametre kullanılabilir ve 

bu parametrelerin nabız dalga hızı ile ilişkisine bakılabilirdi. 

Yaptığımız çalışmada propranolol, flunarizin ve topiramattan oluşan üç ilaç grubunun 

bir aylık kısa dönemde migren profilaksisi üzerine olan etkilerini araştırdık. Migren atak 

sayısının azalması ile endotel fonksiyon bozukluğunun da azaldığını nabız dalga hızı 

yardımı ile gösterdik. Propranolol ve flunarizinin nabız dalga hızını kontrol grubuna 

göre anlamlı şekilde düşürmelerine rağmen bu ilaçlar topiramata göre hem atak sayısını 

hem de nabız dalga hızını daha az düzeltiyor gibi görülmektedirler. Ancak tüm ilaçların 

arteryel sertliği ne kadar düzelttiğini görebilmek için daha uzun süreli çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Sonuç olarak migren inflamatuar bir hastalıktır. Migren ataklarının 

sistemik inflamasyonu tetiklediğine dair birçok çalışma mevcuttur. Bu tetiklenmiş 

sistemik inflamasyon ve neticesinde gelişen endotel işlev bozukluğu, migren 

hastalarında sık görülen inme, KVH, KV risk faktörlerinin çokluğundan ve arteryel 

sertlik değerlerinin yüksek olmasından sorumlu olabilir. Atak sıklığı üzerine en etkili 

tedavinin, en etkin şekilde arteryel sertliği düzelttiği görülmektedir ve bunu da 

inflamasyonu azaltarak gerçekleştirdiği düşünülebilir. Klinik pratikte migren 

hastalarında arteryel sertlik derecesi hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi veren ve tedaviyi 

yönlendiren etkin bir parametre olarak kullanılabilir. Migren hastalığının etkin şekilde 

profilaksisi arteryel sertlik ve ilişkili olarak endotel fonksiyonlarını düzelterek uzun 

vadede bu hastaların mortalite ve morbiditelerine olumlu katkılar sunabilir. Bununla 

ilgili daha geniş kapsamlı ve uzun takip süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.  



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. SONUÇLAR 

1. Migren hastalarında önemli bir arteryel sertlik parametresi olan nabız dalga hızı 

ölçümlerinin kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde bozulmuş olduğu tespit edildi 

(p<0.001). 

2.  Birinci ayın sonunda yapılan kontrollerde hastaların nabız dalga hızı değerlerinin ilk 

ölçümlere göre anlamlı olarak düştüğü görüldü.  

3. Yapılan alt grup analizlerle nabız dalga hızını her üç ilacın da anlamlı olarak azalttığı 

saptandı.  

4. İlaçların nabız dalga hızı değerini düşürme oranı kendi aralarında karşılaştırıldığında, 

üç grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0.034). İlaçlar karşılıklı olarak incelendiğinde 

ise flunarizin ve topiramatın nabız dalga hızı değerini düşürme oranları arasında anlamlı 

fark olduğu görüldü (p=0.041). 

5. Migren hastalarına uygulanan profilaksi ile nabız dalga hızı değerlerinin normal 

sağlıklı bireylerdeki seviyelere gerilemediği görüldü. İlaç alt grupları incelendiğinde ise 

profilaksi için topiramat alan hastaların nabız dalga hızı değerlerinin normal sağlıklı 

bireylerin nabız dalga hızı seviyelerine gerilediği tespit edildi. 

6. Migren profilaksisi için verilen üç ilaç arasında atakların azaltılması açısından 

anlamlı üstünlük farkları olduğu görüldü. Topiramatın migren ataklarını azalma 

açısından diğer iki ilaçtan da üstün olduğu tespit edildi. 

 7. Migren ataklarının tekrarlaması ile nabız dalga hızı düzelme oranları arasında 

ilişkiye bakıldığında ise nabız dalga hızı değişim oranı ile ağrı arasında negatif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. 
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