M‹GREN ve KADIN
Menstrüasyon ile baﬂa¤r›s› aras›ndaki iliﬂki Hipokrat
zaman›ndan beri bilinmektedir. Migrenin, menstrüel
siklustaki hormonal de¤iﬂikliklerden etkilendi¤ine
dair bilimsel yay›nlar 1758 y›l›ndan itibaren literatüre
girmeye baﬂlam›ﬂt›r.1,2 Güncel bilgilerimiz ›ﬂ›¤›nda,
migrenin ovaryan steroidlerden etkilendi¤ini
düﬂündüren pek çok neden vard›r. Bunlar:
1. Migren prevalans›, puberteden önce k›z ve erkek
çocuklarda benzer oranlarda iken, menarﬂ›n
baﬂlamas›yla
birlikte
kad›nlarda
art›ﬂ
göstermektedir ve bu art›ﬂ 40 yaﬂ›ndan sonra
azalmaya baﬂlamaktad›r.3-5 Genel toplumda
migrenin kad›n/erkek oran› 1/2-1/5 aras›nda
bildirilmektedir.6,7 Bu oran do¤urganl›k ça¤›ndaki
kad›nlarda erkelere göre belirgin olarak fazlad›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 25-44 yaﬂlar›
aras›ndaki kad›nlarda yap›lan bir çal›ﬂmada,
migren prevalans› erkeklere göre 2,5 kat fazla
bulunmuﬂtur.6 Türkiye’de 15-45 yaﬂlar› aras›nda,
1835 kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada migren
prevalans› %15,8 bulunmuﬂtur.8
2. Migrenli kad›nlarda baﬂa¤r›s›n›n s›kl›kla
menstrüasyona yak›n dönemde ortaya ç›k›p,
baﬂa¤r›s›n›n frekans ve/veya ﬂiddetinin artabildi¤i
bilinmektedir.9,10
3. Do¤um kontrol haplar› ilk migren ata¤›n› ortaya
ç›karabilmekte veya bilinen ataklar›n ﬂiddet ve
frekans›n› de¤iﬂtirebilmektedir.11
4. Baz› kad›nlarda migren ataklar›n›n gebelik
süresince ve menopozda ortadan kalkt›¤›n›,
postpartum dönemde artt›¤›n› gösteren klinik
gözlemler mevcuttur.12-14

ata¤›n›n ise siklusun di¤er zamanlar›ndaki a¤r›ya göre
daha ﬂiddetli oldu¤u ve daha fazla k›s›tl›l›¤a yol açt›¤›
gösterilmiﬂtir.15 1000 olgu üzerinde yap›lan bir
çal›ﬂmada, MM’nin kad›nlar›n %84’ünde sosyal
aktivitede azalma, %58’inde aile içi aktivitede azalma,
%15’inde spor yapamama ve %45’inde ise iﬂ
yapmada k›s›tl›l›¤a neden oldu¤u gözlenmiﬂtir.16

TANIMLAMA
Menstrüel migren, iyi sorgulanmad›¤›nda tan›s›
gözden kaçabilen, pek çok kad›n taraf›ndan
menstrüasyonun normal bir parças› olarak kabul
edildi¤inden ihmal edilebilen bir baﬂa¤r›s› tipidir. Bu
yak›nma ile hastalar, en s›k jinekologa veya pratisyen
hekime baﬂvurmaktad›rlar.16
Menstrüel migren ile ilgili çal›ﬂmalar uzun bir geçmiﬂe
dayanmakla beraber, MM tan› kriterleri Uluslararas›
Baﬂa¤r›s› Derne¤i (International Headache SocietyIHS) 1988 kriterlerinde yer almam›ﬂt›r. 2004 y›l›ndaki
IHS kriterlerinde ise ek bölümde yer alm›ﬂt›r.17,18

Bu veriler migrenin menstrüasyon siklusu boyunca
oluﬂan hormonal de¤iﬂiklerden etkilendi¤ini ortaya
koymaktad›r. Çok say›da migren hastas›nda
perimenstrüel dönem ve menstrüasyon s›ras›nda
baﬂa¤r›s›n›n artmas›, menstrüel migren (MM)
kavram›n› gündeme getirmiﬂtir.

Menstrüel migren ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalar,
migren ata¤›n›n s›kl›kla, menstrüasyondan 2 gün
önce ve menstrüasyondan 3 gün sonra ortaya
ç›kt›¤›n› göstermektedir.19,20 Uluslararas› Baﬂa¤r›s›
Derne¤i 2004 tan› kriterlerine göre, MM iki alt
baﬂl›kta ele al›nm›ﬂ ve bunlar pür menstrüel auras›z
migren ve menstrüasyonla iliﬂkili auras›z migren
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu kriterlere göre pür MM,
menstrüasyondan 2 gün önce ve 3 gün sonra olmak
üzere en az 3 menstrüel siklusun 2’sinde var olan
auras›z migren ata¤› olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Menstrüasyonla iliﬂkili migren ise perimenstrüel
dönem yan›nda siklusun di¤er zamanlar›nda
da auras›z migren ataklar› ile karakterizedir17
(Tablo 1). Epidemiyolojik çal›ﬂmalar, migrenlilerin
%46’s›nda menstrüasyonla iliﬂkili, %14’ünde pür
MM varl›¤›n› göstermektedir. Migren hastalar›n›n
%40’›nda ise baﬂa¤r›lar›, menstrüasyondan
etkilenmemektedir.16

Migrenin günlük yaﬂam aktivitelerini belirgin olarak
etkiledi¤i pek çok çal›ﬂma ile desteklenmiﬂtir. MM

MM tan›s› için, en az 3 ayl›k baﬂa¤r›s› güncesi
(baﬂa¤r›s› süresi, ﬂiddeti, bulant›, kusma olup

Tablo 1. Uluslaras› Baﬂa¤r›s› Derne¤i Menstrüel Migren Tan› Kriterleri
Pür Menstrüel Migren Tan› Kriterleri
A. Auras›z migren tan› kriterlerini karﬂ›layan baﬂa¤r›s› ataklar›
B. Ataklar özellikle menstrüasyondan 2 gün önce ve menstrüasyondan sonraki ilk 3 günde ortaya ç›kar, en az›ndan 3 menstrüel siklusun 2’si süresince gözlenmelidir.
Menstrüel siklusun di¤er zamanlar›nda auras›z migren ata¤›n›n olmamas› gerekmektedir.
Menstrüasyonla ‹liﬂkili Auras›z Migren Tan› Kriterleri
A. Auras›z migren tan› kriterlerini karﬂ›layan baﬂa¤r›s› ataklar›
B. Ataklar özellikle menstrüasyondan 2 gün önce ve menstrüasyondan sonraki ilk 3 günde ortaya ç›kar, en az›ndan 3 menstrüel siklusun 2’si süresince gözlenmelidir. Ayr›ca
siklusun di¤er zamanlar›nda da migren ataklar› olur.

olmamas›, a¤r›n›n baﬂtaki lokalizasyonu, ses-›ﬂ›k gibi
potansiyel tetikleyicileri içeren ve hasta taraf›ndan
günlük doldurulan form) gerekmektedir. Bu günceyle,
pür MM ve menstrüasyonla iliﬂkili migren ay›r›c› tan›s›
ve ataklar tahmin edilebilir zamanlarda ise tedavi
planlamas› yap›labilir.16

MENSTRÜEL M‹GREN PATOGENEZ‹
Menstrüel migren, menstrüel olmayan migren gibi
do¤um kontrol haplar›, uyku bozukluklar›, hava
ﬂartlar›, ö¤ün atlama, egzersiz, anksiyete, alkol, baz›
yiyecekler, stres, parlak ›ﬂ›k ve yüksek sesle
tetiklenebilir.16 Hormonal dalgalanmalar ile migren
aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren, en fazla kabul gören
çal›ﬂma Somerville ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada, menstrüel siklusta geç luteal faz
boyunca pik yapm›ﬂ östrojenin ani azalmas› ile
baﬂa¤r›s›n›n tetiklendi¤i ileri sürülmüﬂtür. Ayr›ca
Somerwille, premenstrüel östrojen deste¤inin ﬂiddetli
MM’de ataklar› geciktirdi¤ini, ancak progesteron
verilmesinin migreni etkilemedi¤ini ortaya koymuﬂtur.21 Perimenstrüel dönemde oluﬂan hormonal
de¤iﬂiklikler migren eﬂi¤ini düﬂürmektedir. Bu
dönemde var olan östrojen piki sonras› ani östrojen
düﬂmesinin migren için bir sebep de¤il, tetikleyici
oldu¤u düﬂünülmektedir.22
Östrojen seviyesindeki dalgalanmalar, MM patogenezi
ile iliﬂkili olabilecek aﬂa¤›daki biyokimyasal etkilere
sahiptir:
1. Prostoglandinler: Östrojen ve progesteronun etkisi
alt›ndaki prostoglandinler (Pg) özellikle Pg F2 ve Pg
E2 endometriyum taraf›ndan üretilir ve yo¤un
uterin kontraksiyonlara yol açar. Prostoglandinler

enjekte edildi¤i zaman lokal a¤r›ya neden olmakta,
nosiseptif eﬂi¤ini düﬂürmekte ayr›ca adrenerjik
transmisyonu inhibe etmektedir. Bu yolla
nosiseptörler sensitize olmakta ve nörojenik
inflamasyon oluﬂmaktad›r. Pg E1 infüzyonu,
migren benzeri baﬂa¤r›s› ve abdominal kramplara
neden olmaktad›r. Pg F2 infüzyonu ise kramp,
diyare, bulant›, senkop ve konsantrasyon
güçlü¤üne yol açmaktad›r. Menstrüel baﬂa¤r›s› ve
dismenoresi olan hastalarda prostoglandinlerin
artt›¤› bulunmuﬂtur. Östrojen geri çekilmesi,
prostoglandinler yoluyla hipotalamusu ve uterusu
etkileyip MM’ye yol açabilir.23,24
2. Prolaktin (PRL): 5-hidroksitriptamin (5-HT)
reseptörleri östrojen ve progesteron ile modüle
edilmektedir. 5-HT dopamini inhibe edip, TRH’yi
stimüle ederek PRL salg›lanmas›n› art›rmaktad›r.
Sonuçta PRL seviyesi östrojenler ile artmaktad›r.
PRL’nin art›ﬂ› ise hipotalamik 5-HT’nin salg›lanmas›n› art›rmaktad›r.23,24
3. Östrojen
opiyad
reseptör
tonusunun
23,24
düzenlenmesinde rol oynamaktad›r.
4. Östrojen melatonin yoluyla da migreni tetikleyebilmektedir. Melatonin, PRL salg›lamas›n›
art›rmaktad›r. Sirkadyen hipotalamik üreticilerde
anormallik oldu¤unda hem migren tetiklenmekte
hem de melatonin üretimi azalmaktad›r. MM’li
hastalarda melatoninin luteal faz boyunca
artmad›¤›, ancak kontrol grubunda artt›¤›
saptanm›ﬂt›r.23-27
5. Östrojen serotonin üretimini art›rmakta, serotoninin
geri al›nmas›n› ve eliminasyonunu azaltmaktad›r.
Spesifik serotonin reseptör sensitivitesi östrojene
maruz kal›nd›kça artar. Östrojen geri çekilmesi
muhtemelen serotonerjik tonusu azaltmaktad›r. Bu
hipoteze göre, spesifik serotonin reseptör agonisti

olan triptanlar MM baﬂlang›c›n› önleyebilmektedir.22,28
6. Östrojenin a¤r› tolerans›nda artmaya neden oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Östrojenin ani düﬂmesi ise a¤r› eﬂi¤ini
düﬂürmektedir. A¤r› alg›lamas›, menstrüasyonun ilk
5 günü daha ﬂiddetli bulunmuﬂtur.22
7. Östrojen ve progesteronun artmas› ve kanda yüksek
düzeylerinin sürdürülmesi serebral vasküler düz kas
hücrelerindeki normal fizyolojik seviyede bulunan
magnezyum (Mg) seviyesinin düﬂmesine neden
olur. MM’de de luteal fazda Mg azalmas›
saptanm›ﬂt›r. Ekstrasellüler ve intrasellüler düﬂük
Mg düzeyleri serebrovasküler konstriksiyona yol
açmakta, vasküler reaktiviteyi art›rmakta ve
serotonin gibi mediatörlerle aktive olan membran
reseptör aktivitesini art›rmaktad›r. Düﬂük Mg
seviyesi hücresel biyoenerjetikleri azaltmakta, P
maddesi, TNF, IL-1, IL-6, prostonoidler ve serbest
radikallerin salg›lanmas›na yol açmaktad›r.29,30

ak›m›n› etkiledi¤ine iliﬂkin bilgiler mevcuttur. Bu
bilimsel zemin ile pür MM’lilerde, MM ata¤› ve
ovülasyon s›ras›ndaki serebral kan ak›m› de¤iﬂikliklerini
beyin SPECT ile inceledi¤imiz çal›ﬂmada, iki evre
aras›nda serebral kan ak›m› aç›s›ndan istatistiksel
olarak anlaml› fark saptamad›k.31

MENSTRÜEL M‹GREN TEDAV‹S‹
Nonfarmakolojik yaklaﬂ›mlar
Yaﬂam biçimini de¤iﬂtirerek migreni tetikleyen
faktörleri azaltmak önemli olabilir. Düzenli yemek
yeme, uyuma ve egzersiz, migren ata¤›n› azalt›r.
Relaksasyon, e¤itim, termal bio-feedback, kognitifdavran›ﬂsal tedavi denenebilir. Hipnoz, akupunktur,
transkütenöz elektriksel sinir uyar›lmas›, hiperbarik
oksijen tedavisi ile ilgili olarak randomize kontrollü
çal›ﬂmalar olmad›¤›ndan tavsiye edilmemektedir.7

Farmakolojik tedaviler (Tablo 2)
MM’de östrojenin serebral kan ak›m›nda nas›l bir
de¤iﬂiklik yapt›¤› ile ilgili az say›da çal›ﬂma yer
almaktad›r. Menstrüasyon s›ras›nda hormonal
de¤iﬂikliklerin özellikle östrojen seviyesinin serebral kan

1. Atak tedavisi
2. Önleyici tedavi
2a. K›sa süreli önleyici tedavi
2b. Uzun süreli önleyici tedavi

Tablo 2. Türkiye’de menstrüel migren tedavisinde kullan›labilecek ilaç tedavileri
Menstrüel Migrende Akut ve K›sa Süreli Önleyici Tedavi
Triptanlar

Doz

Frovatriptan

2,5 mg oral tb 1x1

Naratriptan

2,5 mg oral tb 1x1, 2x1/2

Sumatriptan

6mg (sc) 1x1, 20 mg nasal sprey 1x1 puf,
50-100 mg tablet 1x1

Zolmitriptan

2,5 mg tb, 2,5 mg h›zl› eriyen tb, 1x1

Eletriptan

40 mg oral tb, 1x1

Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar
Naproksen sodium 500 mg, 550 mg
Mefenemik asit 500 mg

1x1, 2x1
1x1, 2x1

Uygulama

Menstrüasyondan 2 gün önce baﬂlan›r ve
menstrüasyon baﬂlad›ktan sonra 3 gün devam edilir

Tahmini menstrüasyondan 7 gün önce baﬂlan›r,
menstrüasyon boyunca devam edilir

Ergo deriveleri
1 mg Ergotamin tartarat+100 mg kafein
0,75 mg Ergotamin tartarat+80 mg kafein

Haftada 10 mg’› aﬂmayacak ﬂekilde

Menstrüasyondan 2 gün önce baﬂlan›r ve
menstrüasyon baﬂlad›ktan sonra 3 gün devam edilir

Basit analjezikler
Parasetamol 500 mg
Aspirin 500 mg

1x1, 2x1

Tahmini menstrüasyondan 7 gün önce baﬂlan›r,
menstrüasyon boyunca devam edilir

1x1

Menstrüasyondan önceki 2-3 günde baﬂlan›p yaklaﬂ›k
1 hafta devam edilir

Transdermal östrojen yamalar›
100 μg estrodiol içerenlerden

Atak Tedavisi
Atak tedavisi nonspesifik veya migren spesifik tedaviler
ile yap›labilir. Genel a¤r› tedavisinde kullan›lan
nonspesifik tedaviler; aspirin, asetaminofen,
nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar, opiyadlar,
kombine analjeziklerdir. Migren spesifik tedaviler ise
ergotamin,
dihidroergotamin
ve
triptanlar›
16,32-34
içermektedir.
Akut ve k›sa süreli önleyici tedavide kullan›lan ilaçlar›n
büyük ço¤unlu¤u ayn›d›r. Akut tedavide kullan›lan
ilaçlar baﬂa¤r›s› baﬂlay›nca uygulan›r ve amac› atak
süresini k›salt›p yaﬂam kalitesini art›rmakt›r. Akut
tedavinin sak›ncalar› tepki (rebound) baﬂa¤r›s›
geliﬂimidir ve analjezik kötü kullan›m›na yol
açabilmesidir. Bu tedavide kullan›lacak olan ilaçlar›n
migren ata¤›n›n baﬂlang›c›ndan sonraki ilk 1 saat
içinde verilmesi gerekir.16,32-35 Akut tedavide
kullan›labilecek ve Türkiye’de mevcut ilaçlar Tablo 2’de
özetlenmiﬂtir.

K›sa Süreli Önleyici Tedavi
Bu tedaviye genellikle menstrüasyondan 2 gün önce
baﬂlan›r ve menstrüasyon baﬂlad›ktan sonra 3 gün
devam edilir. Uygulanan tedavinin etkin olmad›¤›n›
söyleyebilmek için 3 menstrüel siklus boyunca tedaviyi
sürdürmek gerekmektedir.16,32-35 Siklik proflaksinin ﬂu
dezavantajlar› vard›r:
1. E¤er hasta gebe kal›rsa kullan›lan ilaçlar›n
teratojenik etkileri nedeniyle sorunlar yaﬂanabilir.
2. Siklik profilaksi, ancak menstrüasyonlar› düzenli
olan olgularda kullan›labilir. Düzenli olmayanlarda
ise, kad›nlara günlük bazal ›s› ölçümü ile
ovülasyonun belirlenmesi ö¤retilir ve ilaca baﬂlama
zaman› buna göre ayarlan›r.35
K›sa süreli önleyici tedavide kullan›lan ilaçlar›n ço¤u
migren tedavisinde kullan›lan ilaçlard›r. Triptanlar,
nonseroidal anti-inflamatuar ilaçlar, ergo deriveleri,
analjezikler ve antiemetikler bu amaçla kullan›labilir.
Triptanlar: 5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerinin selektif
agonisti olan bu ilaçlar, reseptörleri aktive edince
serebral damarlarda vazokonstriksiyon olmakta ve

nörojenik inflamasyon inhibe olmaktad›r. Triptanlar
sadece baﬂa¤r›s›na de¤il fotofobi, fonofobi ve bulant›
gibi beraberindeki belirtilere de etkilidir. Erken
uyguland›klar› zaman trigemino-vasküler nöronlar›n
sensitizasyonu önlendi¤i için atak geliﬂimi de önlenmiﬂ
olur. E¤er tedavi gecikirse ve santral sensitizasyon
geliﬂirse, verilen triptan a¤r› geliﬂimini etkili olarak
önleyemeyecektir. K›sa süreli önleyici tedavide ilaçlar,
risk periyodu döneminde al›nmal›d›rlar. Menstrüasyondan 2 gün önce baﬂlan›p menstrüasyonun
baﬂlang›c›ndan sonraki 3 günde kullan›lmal›d›r.16,32-35
Klinik çal›ﬂmalar triptanlar›n 2 saat içinde etkinlik
gösterdi¤ini, a¤r›y› ortadan kald›rma, bulant› ve
kusman›n kontrolünü sa¤lad›¤› ve fonksiyonel
k›s›tlamay› azaltt›¤›n› göstermiﬂtir. Tüm triptanlar MM
akut tedavisinde etkindir. Ancak, almotriptan,
naratriptan, rizatriptan, frovatriptan, sumatriptan ve
zolmitriptan ile yap›lan plasebo kontrollü çal›ﬂmalar
bulunmaktad›r.
Almotriptan›n 12,5 mg oral tabletleri Türkiye’de
bulunmamaktad›r. 12,5 mg’l›k oral tabletleri MM
ata¤›nda etkin bulunmuﬂtur.36 Sumatriptan 50 ve 100
mg oral tablet; 6 mg subkütan enjeksiyon, 20 mg
nazal spreyleri Türkiye’de bulunmaktad›r. MM’de oral
ve subkütan tedavilerin etkinlik ve güvenilirli¤i
gösterilmiﬂtir.31,37,38 Eletriptan 40 mg oral tabletleri
Türkiye’de bulunmaktad›r. MM’de kullan›m› ile ilgili
randomize plasebo-kontrollü çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Frovatriptan 2,5 mg oral tabletleri Türkiye’de
bulunmaktad›r. Frovatriptan›n 2,5 mg oral tablet
formuyla yap›lan aç›k etiketli bir çal›ﬂmada MM’de
etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Ayr›ca MM’nin k›sa süreli
profilaksi tedavisinde transdermal östrojen ve
naproksen sodyum ile karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂmada
daha etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir.39 Naratriptan›n
Türkiye’de 2,5 mg oral tabletleri bulunmaktad›r. 2,5
mg ile yap›lan tedavilerde MM atak tedavisinde
etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Ayr›ca günde 2 kez 1 mg
uygulanan tedavide k›sa süreli profilaktik tedavide
etkinli¤i ve iyi tolere edildi¤i gösterilmiﬂtir.40
Rizatriptan›n 10 mg oral tedavi ile MM’de orta ve
ﬂiddetli baﬂa¤r›s›nda etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir, ancak
bu preparat Türkiye’de bulunmamaktad›r.16,41
Zolmitriptan›n Türkiye’de 2,5 mg’l›k oral tablet ve

a¤›zda eriyen tabletleri bulunmaktad›r. MM’de 1,25 ve
5 mg’l›k dozlar›n etkinli¤i gösterilmiﬂtir.16,28
Triptanlar içinde yar›lanma ömrü uzun olanlar
naratriptan (6 saat) ve frovatriptan (26 saat)’d›r.
A¤›zda eriyen tabletler ve subkütan formlar h›zl› etki
gösterdi¤inden tercih nedeni olabilirler. Ancak
subkütan uygulamaya ba¤l› daha fazla yan etki vard›r.
Nazal spreyler ise tat bozuklu¤una yol
açabilmektedir.16,28
Klinik prati¤inde, migrenin akut tedavisinde ilk tercih
edilebilecek ilaçlardan olan triptanlar di¤er tüm migren
tedavileri gibi, ilaç kötü kullan›m baﬂa¤r›s›, tepki
(rebound) baﬂa¤r›s› yapabilir. Uygun triptan›n seçimine
hastadaki daha önceki baﬂar› veya baﬂar›s›zl›klara göre
karar verilmelidir. MM’li hastalarda ayl›k toplam
kullan›mlar göz önünde bulundurulmal› ve fazla ilaç
kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r.16,28 Bizim baﬂa¤r›s›
poliklini¤indeki deneyimlerimiz MM’de triptanlar›n
herhangi birinin di¤erinden daha üstün olmad›¤›n›,
triptan seçiminin bireyselleﬂtirilmesi gerekti¤ini
göstermektedir.
Ayr›ca, MM’nin k›sa süreli profilaksi tedavisinde,
transdermal östrojen ve naproksen sodyum ile
karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂmada bu ilaçlardan daha etkin
oldu¤u gösterilmiﬂtir.39
Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSA‹‹):
Migren tedavisinde FDA (US Food and Drug
Administration) taraf›ndan endikasyonu onaylanmam›ﬂsa da bu ilaçlar klinik pratikte en s›k kullan›lan
ilaçlard›r. Genellikle iyi tolere edilirler ve etkindirler.
Triptanlara göre fiyatlar› daha uygundur ve
dismenoreyi de önledi¤i için avantajl›d›rlar. Migrende
etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ NSA‹‹’ler diklofenak, indometazin,
naproksen, mefenamik asit ve piroksikamd›r. Bu ilaçlar
triptanlara göre daha hafif ve daha s›k a¤r›larda
kullan›labilir ya da triptanlarla bir arada kullan›labilir.
Naproksen sodyum 550 mg dozunda günde 1 veya 2
kez olacak ﬂekilde tahmini menstrüasyondan 7 gün
önce baﬂlan›p, 13-14 gün tedaviye devam edilmesi
durumunda plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda baﬂa¤r›s›

süresi ve yo¤unlu¤unda belirgin düzelme sa¤lam›ﬂt›r.
Mefenamik asit (500 mg) veya fenoprofen (600 mg)’in
günde 2 kez olmak üzere, tahmini menstrüasyondan
2-3 gün önce baﬂlan›p yine 7-10 gün boyunca devam
edilmesi durumunda etkinlikleri gösterilmiﬂtir.35,42,43
Gastrointestinal yan etkileri nedeniyle NSA‹‹’ler iyi
tolere edilemeyebilir. Bu durumda siklooksijenaz-2
inhibitörleri kullan›labilir. Bu ilaçlar anti-inflamatuar ve
analjezik özellik göstermektedir ve GIS yan etkileri
daha azd›r. Rofecoxib selektif siklooksijenaz-2
inhibitörüdür. 25-50 mg’l›k dozlarda perimenstrüel
kullan›m› etkin bulunmuﬂtur, ancak bu ilaç üretimden
kalkm›ﬂt›r.44 Baﬂa¤r›s› poliklini¤imizde k›sa süreli
önleyici tedavide naproksen sodyumu proton pompa
inhibitörleri ile beraber güvenli ﬂekilde kullanmaktay›z,
deneyimlerimiz MM ata¤›n›n ﬂiddet ve frekans›n›
azaltmakta etkin oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Ergo deriveleri: Ergotamin ve dehidroergotamin
vazokonstriktif etkiyle migrendeki baﬂa¤r›s›n›
hafifletmektedir. Bu ilaçlar›n güvenilirli¤i ve etkinli¤i iyi
araﬂt›r›lm›ﬂ olmakla beraber, triptanlara oranla
etkinli¤inin daha düﬂük olmas›, antiemetiklere ihtiyaç
olacak kadar bulant›ya ve tepki baﬂa¤r›s›na yol açmas›
ve bu yolla analjezik kötü kullan›m baﬂa¤r›s›n›n daha
s›k ve çabuk ortaya ç›kmas› gibi sak›ncalar› nedeniyle
kullan›m› k›s›tlanmal›d›r.16 Baﬂa¤r›s› güncesine göre,
tahmin edilen baﬂa¤r›s›ndan 1-2 gün önce baﬂlan›p 5
gün boyunca devam edilebilir. Haftada 10 mg’dan
fazla kullan›lamayacak ﬂekilde reçetelenmelidir.45
Basit analjezikler: Hafif a¤r›larda say›ca fazla
kullan›labilen, s›kl›kla hastan›n kendi ald›¤› ilaçlard›r.
Bu analjezikler migren fizyopatolojisini etkilemeden
a¤r›y› giderir. Bununla beraber tepki baﬂa¤r›s› ve di¤er
potansiyel yan etkiler nedeniyle haftada 2 veya 3
günden fazla kullan›lmamal›d›r.16
MM tedavisinde kullan›lan di¤er ilaçlardan opiyadlar,
sadece di¤er tedaviler yeterli olmad›¤› zaman
seçilebilirler.16
Hormonal tedaviler: E¤er MM’ye östrojenin geri
çekilmesi yol aç›yorsa östrojen seviyesi stabilize
edilerek a¤r› önlenebilir. Bu amaçla perkütenöz jel ve

transdermal kontraseptif patchler de k›sa süreli
tedavide verilebilir. Menstrüasyondan 2-3 gün önce
baﬂlan›p yaklaﬂ›k 1 hafta devam edilir. Primer
dezavantajlar› menstrüel siklusun düzensizleﬂmesine
yol açmas›d›r.16

Uzun Süreli Önleyici Tedavi
Birleﬂik Amerika Baﬂa¤r›s› Birli¤i Rehberi uzun süreli
koruyucu tedaviyi ﬂu durumlarda önermektedir:16
1. Migren ataklar› akut tedaviye ra¤men tekrarl›yorsa
veya hastan›n yaﬂam›n› k›s›tl›yorsa (ayda 2 veya
daha fazla atak varsa ve bu a¤r›lar 3 günden fazla
k›s›tl›l›¤a yol aç›yorsa)
2. Akut tedavi kullan›lam›yorsa, kontrendike ise veya
yan etkileri varsa
3. Hasta kal›c› hasar görme için riskliyse
4. Çok s›k tekrarlayan (haftada 2’den fazla) ve tepki
baﬂa¤r›s› geliﬂme riski taﬂ›yan baﬂa¤r›lar› varsa
5. Ataklar› azaltmak için koruyucu tedavi gerekiyorsa
6. Hasta tercihi, yani hastan›n mümkün oldu¤unca az
atak geçirme iste¤i varsa
Bu amaçla kullan›lacak tedaviler hormonal tedaviler
d›ﬂ›nda klasik migren tedavisine benzemektedir. Beta
blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, antikonvülzanlar,

trisiklik antidepresanlar, magnezyum, kontraseptif ve
hormonal tedaviler MM profilaksisinde kullan›labilirler16,28 (Tablo 3).
Beta blokörlerlerden propranolol, nadolol, atenolol,
metoprolol, timolol kullan›labilir. En s›k tercih edilenler
propranolol ve metoprololdür. Kalsiyum kanal
blokörlerinden verapamil; antikonvülzanlardan
valproat,
topiramat,
gabapentin;
trisiklik
antidepresanlardan amitriptilin ve nortriptilin s›k
kullan›lan ilaçlard›r. Profilaktik tedavide, migren
depresyon ile birlikte ise trisiklik antidepresanlar,
hastada hipertansiyon da varsa beta blokör ve
kalsiyum kanal blokörleri, epilepsi, anksiyete, bipolar
bozukluk mevcutsa antiepileptik ilaçlar tercih
edilmelidir.28
Magnezyum: Klinik olarak, geç luteal fazda olan
premenstrüel semptomlarda (migren, ödem, ﬂiﬂkinlik
hissi vs.) magnezyum faydal› olabilmektedir.
Perimenstrüel dönemde yüksek östrojen ve
progesteron konsantrasyonlar› serebral vasküler düz
kas
hücrelerindeki
magnezyum
seviyesini
düﬂürmektedir. Ayr›ca, migreni olan kad›nlarda
beyinde ve serumda iyonize magnezyum düzeyinin
düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca, magnezyum,

Tablo 3. Menstrüel migrende uzun süreli önleyici tedavi seçenekleri
Menstrüel Migrende Uzun Süreli Önleyici Tedavi
Beta Blokörler
Propronolol
Metaprolol

40 mg/gün ve üzeri dozlar
50-100 mg/gün

En az 3 ayl›k koruyucu tedavi

Kalsiyum Kanal Blokörleri
Verapamil
Flunarizin

120-240 mg/gün
10 mg/gün (1x2)

En az 3 ayl›k koruyucu tedavi

Trisiklik antidepresanlar
Amitriptilin

25-75 mg/gün (1x1, 3x1)

En az 3 ayl›k koruyucu tedavi

Magnezyum
Magnezyum sitrat 610 mg
Magnezyum subkarbonat 400 mg

300-600 mg 1x1,
400 mg 1x1

Siklusun 15. gününden baﬂlay›p di¤er menstrüasyona
kadar 2 ay

Antikonvülzanlar
Valproik asit
Topiramat

500-1000 mg/gün
50-100 mg/gün

En az 3 ayl›k koruyucu tedavi

Kontraseptif tedavi
Kombine oral kontraseptif 20 μg etinil estrodiol
içerenler
Transdermal östrojen yamalar›
100 μg estrodiol içerenler

Siklusun ilk 3 haftas› 4. haftada östrojen deste¤i ile
devam edilir

serebral kan damarlar›n›n reaktivitesi ve tonusunda
de¤iﬂikli¤e neden olur, serebral kan damar›nda
nitrik oksit salg›lanmas›n› ve üretimini modüle eder,
N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerini regüle
eder, serotonin salg›lanmas›n› ve aktivasyonunu
de¤iﬂtirir ve intrasellüler kalsiyum seviyesini
düzenler. Bütün bunlar›n sonucunda magnezyum
düﬂüklü¤ü, serebral ve periferik damarlarda
vazokonstriksiyona yol açmaktad›r. Fachinetti ve
arkadaﬂlar›, 360 mg/gün dozunda siklik oral
magnezyum tedavisinin plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda etkin oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Siklusun 15. gününden baﬂlay›p di¤er menstrüasyona kadar 2 ay kullan›lmas› önerilmektedir.46,47
Kontraseptif tedavi: Menstrüel migrende, perimenstrüel östrojen düﬂüﬂünün önlenmesi veya bu
düﬂüﬂün ani olmamas› için östrojen deste¤i
verilmesi en popüler tedavi olarak görülmektedir.48
Bunun için östrojen düzeyinin çok kritik bir noktada
tutulmas› gerekmektedir. 20 μg ve 50 μg’l›k
estrodiol yamalar›n›n pür MM ve menstrüasyonla
iliﬂkili migrende çok az etkin oldu¤u, 100 μg’l›k
yamalar veya 1,5 mg’l›k jellerin daha etkin oldu¤u
gösterilmiﬂtir.49,50 MacGregor ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada ise, östrodiol
jelleri ile baﬂlang›çta a¤r› ﬂiddeti ve bulant› azalm›ﬂ,
ancak izleyen 5 günde migren artm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂman›n sonuçlar›, endojen östrojen düzeyi
yükselinceye
kadar
ilaca
devam
etmeyi
51
öngörmektedir. Ayr›ca, 20 μg etinil östrodiol
içeren kombine oral kontraseptiflerin siklusun ilk 3
haftas›nda kullan›lmas› ve 4. haftada da östrojen
deste¤i ile tedaviye devam edilmesi, alternatif tedavi
olabilir.16 Öte yandan, özellikle aural› migreni olan,
yaﬂ› ileri veya di¤er risk faktörlerini taﬂ›yan
hastalarda iskemik inme aç›s›ndan dikkatli
olunmal›d›r.52
Koruyucu hormonal tedaviye dirençli MM için de
yap›lm›ﬂ küçük, aç›k etiketli çal›ﬂmalarda
bromokriptin, tamoksifen, danazol ve gonodotropin
releasing hormon anologlar›n›n östrojen tedavisine
eklenebilece¤i ileri sürülmüﬂtür.53,54

Baﬂa¤r›s› poliklini¤imizde uzun süreli önleyici
tedavide yan etkilerinin az olmas›, baﬂa¤r›s› yan›nda
di¤er perimenstrüel semptomlara faydal› olmas›
nedeniyle en s›k magnezyumu kullanmaktay›z.
Tedaviye tahmini menstrüasyondan 10 gün önce
baﬂlay›p, menstrüasyon süresince devam etmekteyiz.
Hormonal tedavi ile ilgili tecrübelerimiz oldukça
k›s›tl› oldu¤undan, di¤er tedavi yöntemlerine yan›t
vermeyen hastalarda jinekoloji bölümünün de
görüﬂü al›narak uygulanmaktad›r.

SONUÇ
Sonuç olarak, menstrüel migren s›k rastlanan ancak
menstrüasyonun bir parças› olarak düﬂünüldü¤ünden ihmal edilebilen bir baﬂa¤r›s› tipidir.
Patogenezinde östrojen geri çekilmesi sorumlu
tutulmaktaysa da hormonal tedavi d›ﬂ›nda birçok
tedavi yöntemi vard›r. MM’nin tan›nmas› ve tedavisi
hastan›n yaﬂam kalitesini art›rmas› aç›s›ndan önem
kazanmaktad›r.
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