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ABS TRACT

Migraine is a common neurological disorder and can be severely disabling during 
attacks. The highest prevalence occurs between the ages of 25 and 55 years. Prior 
studies have found that migraine occurs together with other illnesses at a greater 
coincidental rate than is seen in the general population. These occurrences are 
called “comorbidities”. To delineate the comorbidities of migraine is important, 
because it can help improve treatment strategies and the understanding of the 
possible pathophysiology of migraine.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50 
Supplement 1: 14-20)
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ÖZET 

Migren yaygın görülen, ataklar sırasında ağır fonksiyonel kayba neden olan 
nörolojik bir hastalıktır. Özellikte 25-55 yaşları arasında yüksek prevalansta 
görülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar raslantısal olmanın dışında 
migren başağrılarının bazı hastalıklarla sık birlikteliğini vurgulamaktadır. Bu birlik-
telik “komorbidite/hastalık birlikteliği” olarak adlandırılmaktadır. Bu durum tedavi 
stratejilerinin belirlenmesinde ve olası fizyopatolojik mekanizmaların anlaşıl-
masında önem taşımaktadır. (Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50 Özel Sayı 1: 14-20)
Anah tar ke li me ler:  Migren, komorbitide

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
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Giriş

Migren popülasyonumuzun %16,4’ünü (kadınlarda %24,6, 
erkeklerde %8,5) etkileyen yaygın görülen nörolojik hastalıklardan 
biridir (1). Ciddi kısıtlılık nedenidir. Ancak hastalığın kısıtlılığı genelde bu 
denli dikkate alınmamaktadır (2). Halen pek çok ülkede tanı ve tedavi 
aşamasında yeterli çaba gösterilmemektedir. Günümüzde geldiğimiz 
noktada pek çok hasta migren ve migrenin sonuçları hakkında yeterli 
farkındalığa sahip değildir.

Komorbidite/hastalık birlikteliği ilk defa Feinstein tarafından 
tanımlanmıştır (3). Primer hastalığa eklenen bir ya da daha fazla 
hastalık olarak tanımlanmaktadır. Migren geniş yelpazede psikiyatrik 
ve somatik hastalıklarla birlikte görülmektedir. Scher bu birlikteliği 
sırasıyla psikiyatrik, nörolojik, vasküler, kalp hastalıkları ve diğer 
hastalıklar olarak sınıflandırmaktadır (4). Bu konuda yapılan yoğun 
çalışmaklar bu birliktelik spektrumunda alt başlıklar oluşturmaktadır. 
Migren komorbiditesi fizyopatolojisinin anlaşılmasında, klinik, 
tanı ve tedavi aşamasında önem taşımaktadır. Bu birlikteliğin 
fark edilmesi, üst üste gelen karmaşa yaşanmasına neden olan 
kliniklerin (örneğin migren inme birlikteliğinde) anlaşılmasını ya da 
migrenin tetiklediği  olaylarda tek tedavi ile her iki durumun kontrol 

alınmasını sağlayabilir (örneğin migren ile depresyon ya da migren 
hipertansiyon varlığında olduğu gibi).  Migren komorbiditesinde dört 
temel mekanizma üzerinden tartışılmaktadır. Genetik ve çevresel 
faktörlerin varlığı, sebep sonuç ilişkisi, ortak fizyopatolojik temel ve 
tamamen rastlantısal birliktelik. Migren gibi sık görülen bir kronik 
hastalıkta rastlantısal  birlikteliklerin olmaması mümkün değildir. 
Bu derlemede rastlantısal birliktelik dışında fizyopatolojik, klinik 
temelde migrenle birlikte görülen hastalıklar irdelenecektir (4,5).

Migren ve Kardiyovasküler Hastal›klar  

Bugüne kadar yapılan pek çok çalışma migren ile damarsal 
sorunların birlikteliğini göstermiştir. Bu başlığı migren ve inme, 
subklinik beyin cevher lezyonları, koroner arter hastalığı, 
hipertansiyon ve patent foramen ovale (PFO) gibi alt başlıklar 
halinde değerlendirmek mümkündür.

İnme

Migren ve iskemik inme İİ arasındaki ilişki bu konuda yapılan pek 
çok olgu kontrollü ve kohort çalışmaların sonuçlarına dayanılarak 
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uzun yıllardır bilinmektedir. Birçok olgu kontrollü çalışmada migren 
inme için bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir. Genç Kadınlarda 
İnme Çalışması Kollaborasyon Grubu, hastanede yatırılmış inmeli 
hastalarla hastane temelli ve toplum temelli kontrol gruplarını 
karşılaştırmıştır.  Toplum temelli kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
migrenli kadınlarda inme riski iki kat artmış bulunmuş ancak hastane 
temelli kontrol grubu için aynı sonuca varılmamıştır (6). Henrich ve 
Horowitz, hastane temelli olgu kontrollü çalışmalarında migren 
ve inme arasında bir ilişki göstermiş, ancak inme risk faktörleri 
açısından uyarlandığında benzer sonuçlar elde edilmemiştir (7). 
Tzourio 45 yaş altındaki migrenli kadınlarda inme riskinin arttığını ve 
bu riskin sigara varlığı ile birlikte yükseldiğini bildirmiştir (8). Henrich 
longitidunal bir çalışmada serebral migrenöz infarkt sıklığını 
3,36/100000 olarak bulmuş, diğer inme risk faktörlerini de taşıyan 
bireyler çıkarıldığında bu oran 1,44/100000 olarak belirlenmiştir (9).

Stang ve arkadaşlarının Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS) 
tanı kriterleri kullanarak yaptıkları çalışmada katılımcıların yaşam 
boyu başağrısı öyküsü kaydedilmiş göreceli olasılıklar oranı 
(Odd Ratio)* (OR) hesaplanmıştır. Bu değerlendirmeye göre inme 
semptomu ile auralı migren 5,46, geçici iskemik atak semptomları 
ile 4,28, İİ ile ise 2,81 olarak raporlanmıştır (10).

Kurth ve arkadaşlarının çok geniş bir seride prospektif tasarımlı 
“Women’s Health Study” verileri bu birliktelikte önemli bir kaynak 
olarak dikkati çekmektedir (11). Bu çalışmaya göre 40,000 sağlıklı 
geçmişinde inme ya da GİA öyküsü olmayan nörolojik muayenesi 
normal 45 yaş ve üzeri kadın olgu, 9 yıl gibi uzun bir süre takip 
edilmiştir. Migren ve aura varlığı olguların var ya da yok şeklinde 
beyanlarına göre kabul edilmiştir. İİ risk oranı 55 yaş altındaki 
olgularda 2,25 kat olarak belirlenmiştir (11). Yapılan alt grup analizine 
göre yaş, kan basıncı, oral kontraseptif (OK) kullanımı ve kollesterol 
düzeyi gibi kardiyovasküler hastalık (KVH) için risk faktörleri 
eklendiğinde, aktif auralı migren varlığında İİ riski arttığı ancak 
aurasız migrenle  ilişkili olmadığı anlaşılmıştır (11) sigara, alkol, 
menstrüel durum, hormon düzeyleri, oral kontraseptif kullanımı ve 
kolesterol düzeyi gibi KVH için risk faktörleri eklendiğinde ve aktif 
auralı migren varlığında ve İİ riski arttığı, ancak aktif aurasız migren 
ile ilişki olmadığı anlaşılmıştır. 

Aynı araştırmacının 40-84 yaş arasında sağlıklı olarak bilinen 
20084 erkek doktorun 15,7 yıl takip edilerek yaptığı çalışmanın 
sonuçlarına göre 55 yaş altında migren ve İİ arasında risk artışı 
belirlenmiştir. (RR: 1,84) Daha ileri yaşta ise anlamlı bulunmamıştır 
(12). 

Bigal ve arkadaşlarının toplum tabanlı çalışmalarında 
(American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP)) yetişkin 
kadın ve erkeklerde auralı migren ve migren arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır (13). 

Migren inme için bağımsız bir risk faktörüdür. Aura, yaş, inme 
için diğer risk faktörlerinin varlığı (sigara, OK kullanımı, risk arttırıcı 
sistemik hastalıkların varlığı, kadın cinsiyet) riski arttırmaktadır. 45 
yaş altında kadınlarda inme 4, sigara kullanımı ile bu riski 9,03 kat 
yüksektir (8). Özellikle 45 yaş altı auralı migrenli kadınlarda inme 
sigara ve OK kullanımı ile birlikte var olan risklerin kontrolü önem 
taşımaktadır. Genç kadınlar araştırmaların dışında tutulduğunda 

migren iskemik inme açısından bir risk faktörü olarak görülmemiş, 
bu yaş 60 düzeyine geldiğinde migrenlilerle kontrol grubu arasında 
iskemik inme açısından fark bildirilmemiştir. Migrenli olgu hemorajik 
inme açısından risk taşımamaktadır. 

Subklinik Beyaz Cevher Lezyonları 

Migrenli olguların MR görüntülerinde %6-46 beyaz 
cevher lezyonları saptanmıştır. Auralı migrenlilerde posteriyor 
sirkülasyonda subklinik infarkt 13,7 kez daha sık görülmektedir (14). 
Olgu kontrollü KAMERA çalışmasına göre migrenlilerde özellikle 
de auralı migrenli olgularda posterior dolaşım veya subklinik 
beyaz cevher lezyonları daha sık olarak bildirilmiştir (15). Beyaz 
cevher lezyonları ile migren kliniği arasında ilişki saptanmamıştır 
(16). Çoğu infratentoryal (%88) infarkt benzeri lezyonlar özellikle 
serebellum “borderzone” lokalizasyonunda göstermiştir (17). Olası 
mekanizma migren atağı ile ilişkili hipoperfüzyon ve emboli olarak 
ileri sürülmektedir (14). Uzun süreden bu yana migren tanılı orta 
yaşlı auralı migrenli kadınlarda AGES-Reykjavik çalışmasında ileri 
yaşlarda görülen serebellar infarkt benzeri lezyonlar 2,1 kat daha 
sık saptanmıştır (17). 

Hipertansiyon 

Migrenle hipertansiyon birlikte sık anılan iki durum olmasına 
karşın, bu konuda yapılan çalışmalar çelişkili sonuçlar vermektedir. 
Normotansiflerde yapılan çalışmalarda aktif migren atağı sırasında 
yapılan ölçümlerde anlamlı değişiklik olmadığı, hatta negatif bir 
ilişki içerisinde olduğunu gösterilmiştir. Bu olgularda atak sırasında 
diastolik hipotansiyon varlığını bildirilmiştir (18, 19, 20, 21, 22). 
Rasmussen ve Olesen’in popülasyon temelli çalışmalarında bir ilişki 
saptanmamıştır (23). Migrenli olgular, gestasyonel hipertansiyonda 
risk gurubunu oluşturmaktadır (24). GEM çalışması ve AMPP alt 
çalışması yüksek kolesterol ve kan basıncı düzeyleri ile migren 
hastalarında daha yüksek kardiyovasküler risk profilini göstermiştir 
(13, 25). Bu veriler  “Women’s Health Study” den elde edilen verileri 
desteklememektedir (26). Kan basıncı ve diğer KVH risk faktörleri ile 
migren arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için daha ileri çalışmalar 
gerekmektedir. Rastlantısal birliktelikler ve migrenin kronik seyirli 
uzun bir hastalık süreci olduğu dikkate alınmalı, hipertansiyon 
varlığında ya da yeni gelişmesi durumunda tedavi seçenekleri bu 
değişkene göre belirlenmelidir. 

Gen Polimorfizmleri 

Migrenli hastalarda 677C> metilentetrahidrofolat redüktaz 
(MTHFR) geni ve anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) geninin 
D/I polimorfizmi incelenmiştir. “Women’s Health Study” çalışması 
sonuçlarına göre miyokard infarktüsü (MI) ile ilişki saptanmamıştır 
(26). Ancak auralı migren ve gen polimorfizmi ile birlikte majör 
KVH risk artışı gözlenmiş, diğer gen polimorfizmi olan ACE D/I 
polimorfizmi ile migren veya KVH arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır (28,28).
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  Kalp Hastalıkları

Bu başlık altında koroner arter hastalığı (KAH) ve patent foramen 
ovale (PFO) olmak üzere tartışmalı iki alt başlık değerlendirilecektir. 
Migren ve KAH arasında geniş ölçekli toplum temelli çalışmalar 
çelişkili sonuçlar vermiştir. Rose ve arkadaşları 12409 katılımcı ve 10 
yıllık izlem ile auralı migrenlilerde anjina ve koroner arter hastalığı 
riskini değerlendirmişler. Anjina prevalans riski 3 kat sık saptanmış, 
ancak KAH auralı migren arasında farklı bulunmamıştır (29, 30).

Kurth ve ark. (Women’s Health Study) auralı migren ile sadece 
iskemik inme değil, tüm major kardiyovasküler hastalıklar (MI, 
anjina, koroner revaskülarizasyon) arasında ilişkili saptamıştır (26). 
Framingham risk skoru yüksek olan olgularda yüksek kolesterol 
varlığında özellikle aktif auralı migren ile MI birlikteliği gösterilmiştir 
(31). Diğer bir çalışmada (Physicians’ Health Study) migrenli 
erkeklerde MI riskinin %42 arttığı, kardiyovasküler risk faktörleri 
ile değerlendirildiğinde majör kardiyovasküler hastalık riskinin 
%24 artış gösterdiği vurgulanmıştır (12). Bigal ve arkadaşlarının 
AMPP alt çalışmasında hem auralı hem de aurasız migrende 
kardiyovasküler risk faktörleri eklendikten sonra MI ile ilişki varlığı 
bildirilmiştir. (OR:2.86 1.85) (13). Kalp hastalığı olanlarda migren 
progresif yada kontrolsüz seyretmemektedir. Aslında bu doğal 
seyir sırasında dikkate alınacak olan tedavi protokolleridir. Özellikle 
atakta migrene spesifik ilaç grubu olan triptanların kardiyovasküler 
hastalık olanlarda kullanımında risk artışı belirlenmemiştir. Ancak 
bu olgularda hekimlerde doğal bir korku mevcuttur. İleri yaştaki 
olgularda zorunlu olmadıkça gerekli değerlendirmeler yapılmadan 
bu ilaçlar kullanılmamalıdır (31). 

Migrenli olgularda PFO, atrial septal anevrizma (ASA) mitral valv 
prolapsusu (MVP) normal popülasyona göre sık bildirilmektedir. PFO 
varlığında kriptojenik inme, refraktör hipoksemi, ortostatik oksijen 
desatürasyonu, vurgun ve auralı migren görülmektedir. Normal 
popülasyonda ırk ve cinsiyet bakılmaksızın otopsi çalışmaları PFO 
oranı %27 olarak belirlenmiştir. Dirençli auralı migrenli olgularda 
ise transtorasik EKO bulgularına göre sağdan sola şantlı büyük 
PFO %37,7 oranında saptanmıştır. ASA auralı migrenli olgularda 
%28,5, MVP ise %40 bulunmuştur. Bu PFO aracılığıyla sağdan sola 
şant paradoksal emboli ve serebral arteriyel sisteme vazoaktif 
şeklinde maddelerin yüksek konsantrasyonlarda geçişine için izin 
verebilir varsayılmaktadır. Aynı zamanda olası ortak genetik alt yapı 
düşünülmektedir (33). PFO nin kapatılmasının ataklar üzerindeki 
etkisi ile ilgili sonuçlar tartışmalıdır. MIST (Migraine Intervention with 
STARFlex Technology) çalışmasına göre bu prosedür uygulanan 
olgularda 6 ay sonra migren atak sıklığında uygulanmayan olgulara 
göre fark belirlenmemiştir (34, 35). 

Küçük Arter Hastalığı 

Migren; küçük arterleri etkilen pek çok vaskülopatinin fenotipinin 
önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Bu vakülopatilerden 
CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with 
subcortical infarcts) ve lökoensefalopati, serebral lökodistrofi ile 
retinal vaskülopati, herediter infantil hemiparezi, retinal vaskülopati 
serebral retinal arteriolar tortiyosite ve lökoensefalopati başlıkları 

bilinmektedir. Küçük damar hastalıklarının, endotel disfonksiyonu 
ile doğrudan vasküler değişikliklere yol açarak ya da nöronal 
yolak üzerinden migren riskini arttırdığı düşünülmektedir. DNA geni 
üzerinden ortak genetik faktörlerin varlığı nedeniyle bu birliktelik 
ileri sürülmektedir (36, 37). 

Psikiyatrik Hastalıklar 

Psikiyatrik hastalıklar sık olarak migrenle birlikte görülmektedir. 
Bu birliktelik, depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk, fobi, 
özkıyım düşüncesi ve girişiminde dikkati çekmektedir (Tablo1) (37). 
Bu durum migrenli hastanın ciddi boyutta yükünü ve progresyonunu 
arttırmaktadır. Serotonerjik disfonksiyon, santral sensitizasyon, ve 
aşırı ilaç kullanımı varlığının bu birlikteliğe katkısının olabileceği 
düşünülmüştür.

Depresyon 

Zürich rospektif epidemiyolojik kohort çalışmasında migrenli 
genç yetişkinlerde psikiyatrik hastalık birlikteliği araştırılmış ve 
dikkate değer bir birliktelik gözlenmiştir (OR:2,2) (39).

Daha sonra çift yönlü ilişki yani depresyonda migren ve 
migrende depresyon perspektifinde toplum tabanlı çalışmaların 
sonuçlarına göre depresyonu olan kişilerde yeni başlayan migren 
riski 2,8-3,5, migrenli olan kişilerde yeni başlayan depresyon riski 
2,4-5,8 olarak saptanmıştır (39). 

Yetişkin ABD verileri kullanılarak yapılan bir başka toplum 
temelli çalışmaya göre üç ağrılı durum (migren, artrit ve bel ağrısı) 
varlığında depresyon oranları değerlendirildiğinde migren olmayan 
deneklerin sadece % 12,3’ünde, migrenli deneklerin ise %28,5’inde 
(OR:2,8), klinik olarak depresyon varlığı kabul edilmiştir. Psikolojik 

Tablo 1. Migren ve Psikiyatrik Hastalıklar* 

Psikiyatrik Hastalık Odds ratio”/ OR

Major depresyon
(Merikangas ve ark., 1990; Breslau ve ark., 2003)

2,2-3,4

Bipolar spektrum
(Merikangas ve ark., 1990; Breslau ve ark., 1991)

2,9-7,3

Anksiyete
(Merikangas ve ark., 1990) 

2,7

Panik bozukluğu
(Merikangas ve ark ., 1990; Breslau ve ark., 2001)

3,0-5,09

Yaygın anksiyete bozukluğu
(Merikangas ve ark ., 1990; McWilliams ve ark ., 2004)

3,9-5,3

Agorafobi
(Merikangas ve ark ., 1990) 

2,4

Sosyalobi
(Merikangas ve ark ., 1990)

3,4

İntihar girişimi
** (Breslau, 1992) 

4,3

İntihar düşüncesi**(Breslau, 1992; 
Wang ve ark ., 2009)

1,8-24

* Wang  ve ark . Migraine comorbidity   Frontiers in Neurology | Headache Medicine and Facial Pain  
2010 alınmıştır. (38,39,40,41,42)

**Sadece auralı migren de bakılmıştır 
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stres komorbiditesi varlığında migrenli hastalarda hayat kalitesinde 
ciddi bozulma saptanmıştır (42, 44). Tietjzen kısıtlılığa yol açan 
kronik başağrılarında somatik komplikasyonları (OR:8,6) ve majör 
depresif durumu (OR: 25,1) oldukça yüksek oranlarda tespit etmiştir. 
Özellikle kronik strese maruz kalmanın migren ve majör depresyon 
birlikteliğinde önem taşıdığı belirtilmektedir (45).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Toplum ve klinik temelli çalışmalarda anksiyete ve migren 
birlikteliği araştırılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre 
migrende yaygın anksiyete bozukluğu (OR:3,9-5.3) yüksek oranda 
belirlenmiştir. Ortak çevresel ve genetik faktörlerin varlığı üzerinde 
durulmaktadır (46,47,48).

Panik Bozukluğu 

Migrenli hastalarda görülme sıklığı çelişkili sonuçlar 
vermektedir (40). Breslau’nun çalışmasına göre yüksek saptanmıştır. 
Popülasyon temelli çalışmada zamansal ilişki değerlendirilmiş, 
panik bozukluğunun yaşam boyu prevalansı ile diğer başağrılarında 
görülme sıklığı arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Tüm şiddetli 
başağrılarında panik bozukluğu sık görülmektedir. Migrene spesifik 
bulunmamıştır (49).

Özkıyım Düşüncesi ve Girişimi 

Auralı migren öykülü genç yetişkinlerde özkıyım düşünce ve 
girişimi ilk defa Breslau ve arkadaşları tarafından ardışık iki sunumda 
bildirilmiştir (50,51). Wang ve arkadaşları günlük süreğen başağrılı 
adölesanlarda yüksek oranda özkıyım düşüncesi saptamıştır 
(52). Bu birliktelik aurasız migrenli olgularda gözlenmemiştir. Yine 
aynı grubun 13-15 yaşlarda auralı migrenli özellikle başağrısı 
sıklığı yüksek olgularda (<7gün/ay) özkıyım düşüncesinin normal 
popülasyona göre daha sık saptanmıştır (OR:1,69) (43). 

Bipolar Bozukluk 

Bu başlık için migrende migrende bipolar bozukuluğu 
değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. İki toplum temelli 
çalışmada genç yetişkinlerde migren ve bipolar bozukluk arasında 
anlamlı birliktelik saptanmıştır (OR:2,9-7,3). Norveç reçete veri tabanı 
kullanılarak yapılan farmakoepidemiyolojik çalışma sonucunda 
özellikle erkek olgularda OR:3,16, kadın olgularda OR:2,21 olarak 
bulunmuştur (39, 53).

Epilepsi 

Migren ve epilepsi ile birlikteliği tartışmalıdır. Çalışmalardan 
elde edilen verilere göre epilepsi hastalarında migren yüksek 
prevalansta saptanmıştır (54, 55, 56, 57, 58, 59). Epilepsi ve migren 
arasında bazen travma gibi ortak öykü özellikği, kronik epizodik 
seyir, gastrointestinal, otonomik bulgular, duygudurum, davranış 
ve bilinç değişiklikler, fokal motor, duyusal belirtilerin varlığı 

dikkati çekmektedir. Her iki durum birbirini tetikleyebilir (migrenin 
tetiklediği epileptik nöbetler ya da epileptik nöbetlerin ardından 
gelişen migren atakları gibi). Özellikle çocukluk çağında ayrıcı tanı 
çok kolay olmamaktadır. Epilepsili olgularda migren prevalansı 
%26-86 olarak saptanmıştır (58). Özellikle auralı migren %41,8 
oranında görülmektedir (normal bireylerde %25,8). Ebeveyn 
epilepsi tanımlıyorsa çocukta migren %24 olarak belirlenmiştir. 
Migrenlilerde epilepsi %5,9 (normal bireylerde %0,5) olarak 
saptanmıştır (55). Migren aurası sırasında epileptik nöbetler %11,3-
16,5 olarak belirlenmiş ve bu nöbetlere migralepsi denilmektedir 
(54). Migren riski ile kişide epilepsi başlama yaşının erken olması 
yani epilepsi süresi ile arasında bir ilişki bulunamamıştır (58). 

Bu iki periyodik hastalıkta ortak paydanın genetik alt yapı olduğu 
düşünülmektedir (60, 61, 62, 63). Erişkin başlangıçlı bir miyoklonik 
epilepsi ve otozomal resesif idiopatik epilepsi tanımlanan iki ailede 
migren tanımlanmış olması bu ortak genetiği desteklemektedir. 
(60,63). Geniş bir Belçika ailesinde oksipital lob epilepsisi ve görsel 
auralı migren birlikteliğinde kromozom 9q21 ve q222 üzerinde 
migren ve epilepsi birlikteliğinde rol oynayan bir bağlantı lokusu 
saptanmıştır (61). 36 Finli ailenin en az iki üyesinde görsel aura 
tanımlanmış ve gen analizinde aynı lokus belirlenmiştir (62).

Vertigo 

Migren ve vertigo toplumda yaygın görülen iki başlıktır. 
Ömür boyu prevalansı migren için %16, vertigo için %7 olarak 
bilinmektedir. Rastlantısal olarak her iki durumun birlikte görülme 
oranı % 1,1olarak bildirilmiştir. Ancak, son epidemiyolojik çalışmalar, 
gerçekte birlikteliğin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Geniş serili çalışmalar sonucunda, migren pediatrik hastalarda 
%35, yetişkinlerde ise %5 tekrarlayıcı baş dönmesi nedeni olarak 
belirlenmiştir. Bu olgularda anormal vestibüler fonksiyonlar %34-
80, gerçek vertigo %26, hareket hastalığı %30-50, idiopatik benign 
paroksizmal pozisyonel vertigo % 18,8 olarak saptanmıştır. Klinik 
gözlemler ve epidemiyolojik verilerin sonucunda vertijinöz migren 
kavramı ortaya konulmuştur. Ancak henüz bir grup araştırmacı 
tarafından önerilen bu başlığa ait tanı ölçütleri sınıflamada kendisine 
yer bulamamıştır. Ancak IHS nin III. Düzeltilmiş baskısında ekte yer 
alması planlanmaktadır. Bu konuda tartışmalar sürmektedir (64, 65, 
66).

Migren ve Hareket Bozuklukları 

Parkinson hastalığında migren ömür boyu prevalansı olgu 
kontrollü çalışmalarda %19,3-27,8 olarak bulunmuştur. Hastaların   
2/3’ sinde  hastalık belirtileri başladıktan sonra migren ataklarında 
remisyon gözlenmiştir (67, 68).

Tourette sendromunda çalışmalar sınırlıdır. Normal popülasyona 
göre migren atakları varlığında 4 kat daha sık görülmektedir. Tourette 
sendromlu erişkinde %39 çocuklarda %16 migren atakları bildirilmiştir. 
Hastalığın bir öğesi olan obsesif kompülsif bozuğun altta yatan neden 
olmadığı farklı mekanizmalardan kaynakladığı düşünülmektedir (68, 
69, 70). Talamokortikal yolakta bozulma, aminerjik, genetik, psikiyatrik 
mekenizmaların rol oynadığı ileri sürülmektedir (68, 69,  70).
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90’lı yılların başlarında, kontrolsüz çalışmalar göstermiştir ki, 
hareket bozuklukları içerisinde en sık görülen esansiyel tremor (ET), 
migrenli hastalarda normal popülasyonda göre sık görülmektedir. 
Esansiyel tremorlu olgularda %36,5 migren (normal popülasyonda 
%18), migrenlilerde ise esansiyel tremor %17,2 olarak belirlenmiştir. 
ET ve migren arasındaki çift yönlü ilişkide iki hastalığın bazı ortak 
patofizyolojik mekanizmaları paylaştığı, vasküler bir patolojiden 
çok, progresif tremojenik mekanizmalardan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte, migren ve ET sıklığının yüksek 
olduğunu göz önüne alındığında bu birlikteliğin rastlantısal olma 
olasılığı muhtemeldir (71, 72).

Uyku 

Uyku bozuklukları migrende yaygın olarak bulunmuştur. Bunlar 
her zaman depresyon ve anksiyete varlığı ile açıklanmamaktadır. 
Migrenlilerin üçte birinde uykuya başlama ve sürdürme sorunu 
tanımlanmıştır. Migrende uzamış REM uyku latansı, REM zamanı 
uyanma indeksinde azalma somnambulizm, narkolepsi, uykuda 
hareket bozukluğu, daha sık tanımlanan uyku bozukluklarıdır. 
Toplum tabanlı bir araştırmada, incelenen tüm uyku belirtileri 
migrenli çocuklarda, enürezis dışında, anlamlı olarak daha yüksek 
saptanmıştır. Parasomniler arasında sadece uykuda konuşma, 
uyurgezerlik, bruksizm bildirilmiştir (73, 74, 75). Narkoleptik 
hastalarda migren 2-4 kat daha yüksek saptanmıştır (74). Uyku 
apne ve horlama varlığı migrende kötü prognostik belirteçler olarak 
yorumlanmıştır. Uyku kalitesinin arttırılmasının seyir üzerinde 
olumlu etki göstermektedir (73).

Huzursuz Bacaklar Sendromu 

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS) yaygın bir sensorimotor 
hastalıktır. Migrenli hastalarda HBS prevalansı yüksek bulunmuştur 
(%11,4) (76). Birliktelik son yıllarda yapılan çalışmalardan elde 
edilen sonuçlara göre daha sık vurgulanmakta, olası mekanizma 
dopaminerjik sistem işlevinde ve demir metabolizmasında bozukluk 
olarak ileri sürülmektedir (77). HBS’li migren olgularında eşlikçilerin 
daha gürültülü seyrettiği (kulak çınlaması, baş dönmesi uyku 
kalitesinde bozulma) belirlenmiştir. Başağrılı hastalarda HBS günlük 
yaşam aktivitesini etkilemektedir. Kontrolü ve uyku kalitesinin artışı 
ile migren sıklığına etkisi hakkında net bir yorum yapılamamaktadır 
(76, 77, 78, 79). 

Kronik Ağrı 

“The Nord-Trondelag Health Study”e göre başağrılı hastalarda, 
olmayanlara göre daha yaygın kas iskelet ağrısı bildirilmiştir. Migren 
ve nonmigren başağrılarında benzer oranlar bulunmuştur. Bu oranlar 
migren için OR: 1,9 nonmigren için ise OR 1,8 olarak belirlenmiştir 
(80). Von Korrf kronik spinal ağrılı olgularda migren karakterinde 
başağrıları tanımlamıştır (OR:5,2). Benzer şekilde migrenli olgularda 
fibromiyalji frekansı %22-40 arasında saptanmıştır (81, 82, 83). Bu 
olgularda yüksek oranlarda insomnia, hayat kalitesinde düşme, 
daha yoğun mental stres dikkati çekmiştir (81). Fibromiyalji kadın 

migrenlilerde, erkek migrenlilere göre daha sık saptanmıştır (84). 
Kutanöz allodini santral sensitizasyonun bir klinik 

manifestasyonudur. 1413 migrenli olgunun yaklaşık %60’ında 
migren atağı sırasında kutanöz allodini saptamıştır. Bu olguların 
%23 en az bir bölge, %9, dört ya da daha fazla bölgede kutanöz 
allodini tanımlanmıştır. Şiddetli allodini tanımlayan olgularda migren 
öykü süresi diğerlerine göre uzun bulunmuş, beraberinde anksiyete 
ve depresyon semptomları ve sigara kullanımı bildirilmiştir (85).

Diğer Komorbid Durumlar

“Head Hunt” Çalışması sonuçlarına göre migren ve nonmigren 
başağrılarında astım ve kronik bronşitin normal popülasyona göre 
1,5 kez daha sık ve başağrısı sıklığı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. 
Diğer bir çalışmada ise migrenli olgularda yeni astım tanısının 
olmayanlardan farklı olmadığı belirlenmiştir (OR:1,17). Alerjik 
hastalıklar ile migren arasında bağımsız ilişki varlığı bilinmektedir 
(86, 87). İrritabl barsak sendromu olan hastalarda olmayanlara 
göre, migren için daha yüksek OR (1, 6) saptanmıştır (83). Migren 
hastalarında Çölyak hastalığı daha sık saptanmıştır (88).

Vaskülitli hastalarda migren prevalansı yüksek bulunmuştur. 
Vasküler, nöronal ve endotel hücre disfonsiyonundan kaynakladığı 
ve hastalık alevlenmeleri ile yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir. 
Lupuslu olgularda herhangi bir başağrısı %32-78, izole migren 
prevalansı %25-66 belirlenmiştir (88, 89). 

Sonuç olarak; migren kronik, zaman zaman progresif seyirli, 
yönetimi zor olabilen  kompleks bir hastalıktır. Hastalık birlikteliğinin 
farkında olunması özellikle fizyopatoloji ve tedavi penceresinden 
bakıldığında ciddi anlam taşımakta ve yön vermektedir. Hastalık 
birlikteliği güçlü ve iyi yapılandırılmış epidemiyolojik çalışmalarla 
ortaya konulabilir. Halen tartışmalı pek çok başlıkta yeni iyi 
yapılandırılmış çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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