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ABS TRACT
Recently, information about migraine which is generally characterized with attacks 
has gradually increased. In some patients with migraine, progression may be 
observed such that the frequency and time of the attacks are increased and an 
attack lasts for days. This condition is called chronic migraine (CM). According 
to the last classification, chronic migraine is defined as headache which occurs 
15 days a month or more frequently at least 8 of which show the characteristic 
properties of migraine  or response to migraine-specific treatment. The diagnostic 
cirteria of chronic migraine, its differences from other chronic daily headaches 
and the question if it is a migraine form with a high frequency which transforms 
from episodic migraine or a completely different pathophysiological picture are still 
contradictory. Clarifying these issues is possible with clinical studies as well as 
increasing the studies directed to investigate the pathophysiological mechanisms.  
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50 Supplement 1: 21-25) 
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ÖZET 
Genellikle ataklarla seyreden migren hakkında bilinenler son zamanlarda giderek 
artmaktadır. Bazı migrenlilerin ataklarının sıklığında, süresinde artma ve günlerce 
devam etmesi şeklinde progresyon olabilir ve bu durum kronik migren (KM) olarak 
adlandırılmaktadır. Son sınıflamaya göre; kronik migren ayda 15 gün veya daha 
sık ortaya çıkan ve bunların en azından 8’inin migrenin karakteristik özelliklerini 
taşıdığı veya migrene özgü tedaviye yanıtlı başağrısı şeklinde tanımlanmıştır. 
Kronik migrenin tanı ölçütleri, diğer kronik günlük başağrılarından farkları, epizodik 
migrenden dönüşen sık frekanslı bir migren formu mu, yoksa tamamen bağımsız 
bir patofizyolojik tablo mu olduğu halen tartışmalıdır. Bunların aydınlatılması, 
klinik çalışmaların yanı sıra patofizyolojik mekanizmaların araştırılmasına yönelik 
çalışmaların artması ile mümkündür. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50 Özel Sayı 1: 
21-25)
Anah tar ke li me ler: Kronik migren, başağrısı, kronik günlük başağrısı

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

Doi: 10.4274/npa.y7244

Tanım

Migren genellikle ataklarla seyretmektedir ve migren hakkında 
bilinenler son zamanlarda giderek artmaktadır (1). Ataklar arasında 
dahi migrenlilerin devam eden atağa yatkınlıkları (2, 3) kortikal 
işlevlerdeki anomalileri (4) ve yaşam kalitelerindeki bozukluk (5), 
migrenin sadece epizodik bir durum olmadığını ataklarla seyreden 
kronik bir hastalık olduğunu düşündürmektedir (6). 

Bunun yanı sıra bazı migrenlilerin ataklarının sıklığında, 
süresinde artma ve günlerce devam etmesi şeklinde progresyon 
görülebilmektedir. Bu durum kronik migren (KM) olarak 
adlandırılmaktadır. Tanımlaması ve ölçütleri konusunda uzun yıllar 

boyunca farklı görüşler olan bu tablo ilk migren sınıflamalarında ihmal 
edilmiş alanlardan biridir ve belki de bu nedenle çalışmalarda hak 
ettiği yeri uzun yıllar alamamıştır. Kronik gerilim tipi başağrısı başta 
olmak üzere diğer kronik günlük başağrısı tablolarından ayrımı önem 
taşımaktadır. Yıllar içerisinde Uluslararası Başağrısı Topluluğunun 
(International Headache Society-IHS) sınıflamalarında değişen ve 
gelişen tanımlamaları olmakla birlikte son sınıflamaya göre; kronik 
migren ayda 15 gün veya daha sık ortaya çıkan ve bunların en 
azından 8’inin migrenöz karakterde özellikler taşıdığı veya migrene 
özgü tedaviye yanıtlı başağrısı şeklinde tanımlanmıştır (Tablo1) 
(7). İlaç aşırı kullanımının sorgulanması ve mümkünse dışlanması 
önemlidir.
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Migrene özgü tedavi olarak triptanlar, serotonin 5-HT 1B/1D 
reseptör agonistleri veya ergotamin türevleri kabul edilmektedir. 
KM’li hastaların %90’ında aurasız migren öyküsü bulunur, başağrıları 
aylar veya yıllar içerisinde sıklaşırken fotofobi, fonofobi ve bulantı 
gibi ilişkili belirtilerin hem şiddeti hem de sıklığı azalır (8). Önemli 
bir diğer nokta son sınıflamada KM’nin, migren komplikasyonları 
arasında ele alınmasıdır (9). KM tanısına varmadan önce tüm 
etyolojik nedenlerin dışlanması gereklidir.  

 Kronik migrene ilişkin bugün için halen tartışmalı olan 
noktalar tanı ölçütlerinin neler olması gerektiği, diğer kronik günlük 
başağrılarından farklı yapıda olup olmadığı veya epizodik migrenden 
dönüşen sık frekanslı bir migren formu mu yoksa tamamen 
bağımsız patofizyolojik bir tablo mu olduğu gibi konulardır. Bunların 
aydınlatılması ancak patofizyolojik mekanizmaların aydınlatılması 
ile mümkündür.

Epidemiyoloji

Kronik migrenin dünya genelinde görülme oranı değişik 
çalışmalara göre değişmekle birlikte, yaklaşık %1-3 oranındadır 
(10, 11,12). Kronik migren epizodik migrenle (EM) kıyaslanınca genel 
olarak migrenin sık görülmeyen alt tipi olarak düşünülmektedir, 
ancak yine de epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklara kıyasla daha 
sık görülmektedir (13). 

Ülkemizde yapılan toplum tabanlı geniş bir epidemiyolojik 
araştırmaya göre migren görülme oranı %16,4 olarak saptanmıştır. 
Bu migrenli kişilerin yaklaşık %10’u KM’lidir (Tablo 2). Kronik migren 
en sık 20-50 yaş aralığında görülmektedir (14). 

“Amerikan migren prevalans ve korunma” çalışması Amerika 
Birleşik Devletleri’nde migren ve KM epidemiyolojisini araştıran 
geniş bir araştırmadır. Bu çalışmaya göre; yaklaşık %2 kişide KM 
saptanmıştır (15). Ayrıca bu çalışmada KM’lilerin yaş ortalamasının, 
vücut kitle indekslerinin EM’lilere göre daha fazla, eğitim 
düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Tüm gün çalışabilme 
oranı KM’lilerde %37,8 iken EM’lilerde daha yüksektir (%52,3). İki 
grup arasında cinsiyet açısından fark görülmemiştir. 

Kronik migren ve EM’nin psikiyatrik ve tıbbi hastalıklarla ilişkili 
olduğu gösterilmiştir, özellikle KM’nin komorbid hastalıklarla ilişkisi 
epizodik migrene göre daha fazladır. Psikiyatrik ve ağrılı hastalıkların 
da KM ile daha çok ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca obezite ve 

kardiyovasküler hastalık birlikteliği de KM’de daha yüksektir. 
Diğer ilişkili hastalıkların KM ve EM’de görülme oranları Tablo 3’te 
verilmiştir (16). 

Kronik migren sosyal yaşamı, fiziksel ve mesleki performansı 
büyük ölçüde etkiler (16,17). KM’li hastaların yaşamı, daha 
düşük bir migren sıklığına sahip hastalarınkine göre daha fazla 
etkilenmektedir (18, 19). KM’nin ağrılı gün sayısı fazlalığının yanı sıra 
eşlik eden hastalık yükünün de fazla olması nedeniyle EM’ye oranla 
kısıtlılığı çok daha yüksektir (18, 19). Migren kısıtlılık ölçeği (MIDAS) 
(20) ile hastalar değerlendirildiğinde; KM‘lilerde EM’lilere oranla 
ortalama skorun daha yüksek; kısıtlılığın 2 kat daha fazla (KM: %20, 
EM: %11,1) olduğu görülmüştür (13, 21).

Epizodik migrenli hastaların takibi sırasında yaklaşık %2,5-
3’ünün kronikleştiği görülmüştür (22, 23). Kronikleşme için risk 
faktörleri olarak; düşük sosyoekonomik durum, obezite, horlama, 
komorbid ağrı, boyun ve kafa travması, stresli olaylar, yüksek kafein 
alımı, analjezik ilaç aşırı kullanımı, anksiyete, depresyon, allodini 
varlığı saptanmıştır (22, 24). 

Özellikle ilaç aşırı kullanımı başağrısı ile KM arasındaki neden 
sonuç ilişkisi bir tavuk-yumurta ilişkisi şeklindedir ve başlatan 
faktörün hangisi olduğu birçok olguda net değildir. Papilödem 
bulunmayan idyopatik intrakranyal hipertansiyon olgularına, 
intrakranyal hipotansiyona ve kronik menenjitlere ayırıcı tanıda 
çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle KM tanısı için tipik bir dönüşüm 
öyküsü olmadığında lomber ponksiyon yapılması ve beyin omurilik 
sıvısı incelemesi çok önem taşımaktadır.

Patofizyoloji ve Komplikasyonları

Migren progresyonu klinik, ayrıca fonksiyonel ve anatomik 
düzeyde olmaktadır. Atakların frekansında artma, ağrı tipi değişikliği 
ve kısıtlılık gelişmesi klinik düzeydeki değişikliklerdir. Fizyolojik 

Tablo 1. Kronik Migren Tanı Kriterleri. IHS tanı kriterleri esas alınarak oluşturulmuştur (9).

Üç aydan fazla bir süre boyunca ayda 15 veya daha fazla gün başağrısı olmalı.

En azından 8’i migrenöz karakterde özellikler taşımalı.

Migrene özgü tedaviye yanıtlı başağrısı şeklinde olmalı.

Başka bir hastalıkla ilişkili olmamalı.

Tablo 2. Türkiyede kronik migren ve olası kronik migren prevelansı (14). 

Kadın %(n)

n=640

Erkek %(n)

n=231

Toplam %(n)

n=874

Kronik migren (İlaç aşırı 
kullanımı yok)

2,7 (n=17) 2,6 (n=6) 2,6 (n=23)

Olası kronik migren (İlaç 
aşırı kullanımı var)

8,8 (n=56) 6,5 (n=15) 8,2 (n=71)

Toplam 11,5 (n=73) 9,1 (n=21) 10,8 (n=94)

Tablo 3. Kronik ve epizodik migrenlilerde ko-morbid hastalıklar ve görülme sıklıkları. 
‘Buse DC ve ark. Mayo Clin Proc. 2009;84:422-435’ (16) çalışması esas alınarak 
oluşturulmuştur. 

Ko-morbid hastalık Kronik migren (%) Epizodik migren (%)

Artrit 33,6 22,2

Migren dışı kronik ağrı 31,5 15,1

Anksiyete 30,2 18,8

Depresyon 42,2 25,6

Bipolar hastalık 4,6 2,8

Obezite 25,5 21,0

Dolaşım problemleri 17,3 11,4

Kalp hastalığı 9,6 6,3

Hipertansiyon 33,7 27,8

İnme 4,0 2,2

Alerji 59,9 50,7

Astım 24,4 17,2

Bronşit 19,2 12,9

Kronik bronşit 9,2 4,5

Amfizem veya kronik obstruktif akciğer 
hastalığı

4,9 2,6

Sinüzit 45,2 37,0
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progresyon; merkezi sinir sistemindeki nosiseptif eşik (allodini) ve 
ağrı yolundaki (santral sensitizasyon) değişikliklerdir. Ayrıca kalıcı 
anatomik değişikler şeklinde de progresyon olabilmektedir (25). Bir 
görüntüleme çalışmasında sık başağrıları olanlarda periakuaduktal 
gri alanda (PGA) demir birikimi gösterilmiştir. PGA inen analjezik 
yol ile ilişkilidir, endojen analjezi ve ağrı kontrolünde önemlidir ve 
trigeminal nükleus kaudalis ile yakın ilişkilidir. Kronik migrenlilerde 
PGA’da demir homeostazisinde bozukluk olduğu düşünülmektedir 
(26). 

Migrenlilerin yaklaşık %75’inde migren atakları sırasında santral 
sensitizasyon gelişmektedir. Santral sensitizasyon, trigeminal 
nöronun duyarlılaşması sonucunda oluşan kutanöz allodinidir (27). 
Toplum temelli çalışmalarda, kutanöz allodini varlığı ile migren 
frekansı, şiddeti ve kısıtlılığı arasında doğru ilişki gösterilmiştir. 
Kutanöz allodini EM’lere göre KM’lilerde daha belirgindir (28). 
Santral sensitizasyon hastalığın progresyonunda rol oynayabilir. 
Tekrarlayan santral sensitizasyon epizodlarının PGA düzeyinde 
veya çevresinde kalıcı nöronal hasar ile ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir (28, 29).

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile saptanan bazı 
nonspesifik ak madde değişikliklerinin yaştan ve vasküler risk 
faktörlerinden bağımsız olarak migrenlilerde de olabileceği 
bilinmektedir (30) (Şekil 1). Auralı migrenli erkeklerde, auralı veya 
aurasız migrenli kadınlarda derin ak madde lezyonu saptanma 
olasılığının yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca ak madde 
lezyonlarının miktarı ile atak frekansı doğru bir ortantı olduğu 
saptanmıştır (31). Bu lezyonların doğası, iskemik veya metabolik mi, 
kalıcı veya geçici mi olduğu halen bilinmemektedir.  

Migren -özellikle auralı- ile inme arasındaki ilişki uzun 
zamandır bilinmektedir. Arka sistemde ve beyinsapında subklinik 
iskemik lezyonlar için auralı migren risk faktörüdür. İnfratentoryel 
lezyonu saptananlarda ayrıca supratentoryel lezyonların da 
olduğu gösterilmiştir. Migren atakları sırasındaki hemodinamik 
değişikliklerin buna sebep olduğu düşünülmüştür (31). KM için 
olası iskemik risklerde anlamlı bir artış dikkati çekmemiştir. Bunun 
yanı sıra migren kardiyovasküler hastalıklar için de risk faktörüdür. 
Anjina, miyokard iskemisi, kardiyovasküler olaya bağlı ölüm riski 
auralı migrenlilerde daha fazladır (32). 

Sonuç olarak migren progresyonunun; altta yatan 
mekanizmaların migren ataklarını tetiklemesiyle veya atakların 
frekansının artmasıyla bazı fonksiyon bozukluklarına yol açarak 
ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Tedavi 

Kronik migrenli tüm hastalarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır, 
ancak toplum temelli çalışmalarda sadece %3-13 hastanın 
profilaktik ilaç kullandığı gösterilmiştir (22). Koruyucu tedavi akut 
atak tedavisini de daha etkin hale getirmektedir (33). 

Kronik migren tedavisinde kullanılan ilaçlar migren 
profilaksisinde kullanılan ilaçlar ile aynıdır. Hipertansiyon ve 
kalp ritm bozukluklarında kullanılan beta-blokerler (propranolol, 
metoprolol, nöbivolol), kalsiyum kanal blokerleri (verapamil, 
flunarizin), epilepsi ilaçları (valproik asit, topiramat, gabapentin, 
vs.), antidepresanlar (amitriptilin, venlafaksin, serotonin geri alım 
inhibitörleri), pizotifen ve memantindir. 

Günümüzde topiramat KM tedavisinde en sık kullanılan ilaçların 
başında gelmektedir. Etki mekanizması GABA-A reseptörleri, 
sodyum kanalları, glutamat reseptör antagonizması, karbonik 
anhidraz, protein kinaz inhibisyonu, serotonin aktivitesi veya 
olası nöroinflamatuar faktörler olmak üzere çoklu mekanizmalar 
üzerindendir. Topiramatın akut atak tedavisi almaya devam eden 
ilaç aşırı kullanım hastalarında detoksifikasyon yapmadan dahi aynı 
etkinlikte olduğu gösterilmiştir (34, 35). 

Onabotulinumtoxin A (BTX) presinaptik asetilkolin salınımını 
geri dönüşümsüz bloke eden bir nörotoksindir. Muhtemelen etki 
mekanizmasının P maddesi ve kalsitonin gen ilişkili peptid gibi 
nörotransmitterlerin salınımını inhibe etmek, kas spazmı ve sinir 
iletimini etkilemek şeklinde olduğu ileri sürülmektedir (36, 37). BTX 
periferik duyarlılığı baskılayarak santral duyarlılığa ilerlemesini 
engellemektedir (38, 39). BTX’in KM’de etkinliğini gösteren 
PREEMPT çalışmasında; 679 ve 705 hastaya 12 haftada bir 32 hafta 
süreyle onabotulinumtoxin A veya plasebo uygulanmış ve BTX 
uygulanan grup plasebo grubuna oranla başağrılı gün sayısında 
azalma, ağrı şiddetinde düşme, kısıtlılık ve triptan kullanılan gün 
açısından orta derecede (mutlak kazanç, sırasıyla PREEMPT 1 
ve 2’de %6,7 ve %11) üstün bulunmuştur (40). KM’lerde topiramat 
100-200 mg/gün kullananlarla ve BTX maksimum 200 ünite 
uygulananların her ikisinde de aynı etkinlik görülmüş, ayrıca BTX 
uygulanan grupta daha az yan etki gözlenmiştir (41). 

Gabapentin ve Pregabalin’in de KM tedavisinde kısmen etkili 
olduğu gösterilmiştir (42, 43).  

Tizanidin bir kas gevşetici ve alfa-2 adrenerjik agonisttir. Günde 
24 mg uygulandığında plaseboya oranla kronik başağrısında etkili 
olduğu gösterilmiştir. Genellikle ek tedavi olarak kullanılmaktadır. 
Yan etkileri; somnolans, ağız kuruluğu, halsizlik ve fenalık halidir 
(44). 

Fluoksetin, selektif serotonin geri alım inhibitörüdür, 40 mg/gün 
verildiğinde 3 ay sonra kronik başağrısı olanlarda faydalı olduğu 
gösterilmiştir (45). 

Zonisamidin de dirençli migren hastalarında 337,9 mg ortalama 
dozu uygulandıktan uzun zaman sonra kısmen etkili olduğu 
gösterilmiştir (46). 

Şekil 1. Kronik migrenli bir hastanın MRG’sinde karşılaşılan ve etyolojisi 
belirsiz ak madde değişiklikleri.          
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Memantine (MEM) glutamerjik N-metil-D-aspartat (NMDA) 
reseptörleri antagonistidir. Standart migren koruyucu tedavilerinden 
en az bir tanesi etkili olmamış hastalara 10-20 mg/gün verildiğinde 
3 ay sonra migrenli gün sayısında yarıya yakın düşme, kısıtlılıkta 
azalma saptanmıştır. En sık yan etkileri; somnolans, asteni, 
duygudurum değişiklikleridir, geleneksel tedaviden fayda 
görmeyenlerde kullanılabilir (47, 48). 

Kronik migren tedavisinde çoğul bir yaklaşım gerekmektedir. 
Eğitim, sosyal destek, beklenti düzeyinin optimizasyonu ve yakın takip 
yanı sıra yaşam tarzında düzenlemeler (uyku, diyet, alkol, kahve vb) 
önem taşımaktadır. Tetikleyicilerin saptanması ve önlenmesi yanı 
sıra davranışsal tedavi stratejileri de ele alınmaktadır. Psikiyatrik 
değerlendirme birçok olguda değerlidir.

Kaynaklar
1. Charles A. The evolution of a migraine attack - a review of  recent evidence. 

Headache 2013; 53:413-419. 
2. Gantenbein AR, Sandor PS. Physiological parameters as biomarkers of 

migraine. Headache 2006; 46:1069-1074. 
3. Ambrosini A, Rossi P, De Pasqua V, Pierelli F, Schoenen J. Lack of habituation 

causes high intensity dependence of auditory evoked cortical potentials in 
migraine. Brain 2003; 126:2009-2015. 

4. Granziera C, DaSilva AF, Snyder J, Tuch DS, Hadjikhani N. Anatomical 
alterations of the visual motion processing network in migraine with and 
without aura. PLoS Med 2006; 3:1915-1921.  

5. Lipton RB, Hamelsky SW, Kolodner KB, Steiner TJ, Stewart WF. Migraine, 
quality of life, and depression: A population-based case-control study. 
Neurology 2000; 55:629-635.

6. Haut SR, Bigal ME, Lipton RB. Chronic disorders with episodic 
manifestations: Focus on epilepsy and migraine. Lancet Neurology 2006; 
5:148-157.

7. Headache Classification Committee, Olesen J, Bousser MG, Diener HC, 
Dodick D, First M, Goadsby PJ, Göbel H, Lainez MJ, Lance JW, Lipton RB, 
Nappi G, Sakai F, Schoenen J, Silberstein SD, Steiner TJ. New appendix 
criteria open for a broader concept of chronic migraine. Cephalalgia 2006; 
26:742-746. 

8. Silberstein SD, Lipton RB. Goadsby PJ. Headache in Clinical Practice, 
Second Edition  . ISISs Medical. Media Oxford; 2002; 102-103.

9. Headache Classification Subcommittee of the International Headache 
Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd 
edition. Cephalalgia 2004; 24(Suppl 1):9-160.

10. Natoli JL, Manack A, Dean B, Butler Q, Turkel CC, Stovner L, Lipton RB. 
Global prevalence of chronic migraine: A systematic review. Cephalalgia 
2010; 30:599-609.

11. Castillo J, Muñoz P, Guitera V, Pascual J. Epidemiology of chronic daily 
headache in the general population. Headache 1999; 39:190-196.

12. Scher AI, Stewart WF, Liberman J, Lipton RB. Prevalence of frequent 
headache in a population sample. Headache 1998; 38:497-506.

13. Lipton RB. Chronic migraine, classification, differential diagnosis, and 
epidemiology. Headache 2011; 2:77-83.

14. Ertas M, Baykan B, Kocasoy Orhan E, Zarifoglu M, Karlı N, Saip S, Onal AE, 
Siva A. One-year prevalence and the impact of migraine and tension-type 
headache in Turkey: a nationwide home-based study in adults. J Headache 
Pain 2012; 13:147-157.

15. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; AMPP 
Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for 
preventive therapy. Neurology 2007; 68:343-349.

16. Buse DC, Rupnow MF, Lipton RB. Assessing and managing all aspects 
of migraine: migraine attacks, migraine-related functional impairment, 
common comorbidities, and quality of life. Mayo Clin Proc. 2009; 84:422-435. 

17. Blumenfeld AM, Varon SF, Wilcox TK, Buse DC, Kawata AK, Manack A, 
Goadsby PJ, Lipton RB. Results from the International Burden of Migraine 
Study (IBMS). Cephalalgia 2011; 31:301-315.

18. Buse DC, Manack A, Serrano D, Turkel C, Lipton RB. Sociodemographic and 
comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81:428-432.

19. Bigal ME, Serrano D, Reed M, Lipton RB. Chronic migraine in the population: 
burden, diagnosis, and satisfaction with treatment. Neurology 2008; 71:559-
566. 

20. Lipton RB, Stewart WF, Sawyer J, Edmeads JG. Clinical utility of an 
instrument assessing migraine disability: The migraine disability 
assessment (MIDAS) questionnaire. Headache 2001; 41:854-861.

21. Lipton RB, Bigal ME, Stewart WF. Clinical trials of acute treatments for 
migraine including multiple attack studies of pain, disability, and health-
related quality of life. Neurology 2005; 65:50-58.

22. Bigal ME, Serrano D, Buse D, Scher A, Stewart WF, Lipton RB. Acute 
migraine medications and evolution from episodic to chronic migraine: a 
longitudinal population-based study. Headache 2008; 48:1157-1168. 

23. Scher AI, Stewart WF, Ricci JA, Lipton RB. Factors associated with the 
onset and remission of chronic daily headache in a population-based 
study. Pain 2003; 106:81-89.

24. Scher AI, Midgette LA, Lipton RB. Risk factors for headache chronification. 
Headache 2008; 48:16-25.

25. Bigal ME, Lipton RB. Concepts and mechanisms of migraine chronification. 
Headache 2008; 48:7-15.

26. Welch KMA, Nagesh V, Aurora SK, Gelman N. Periaquaductal gray matter 
dysfunction in migraine: Cause or the burden of illness? Headache 2001; 
41:629-637.

27. Burstein R, Yarnitsky D, Goor-Aryeh I, Ransil BJ, Bajwa ZH. An association 
between migraine and cutaneous allodynia. Ann Neurol 2000; 47:614-624.

28. Bigal ME, Ashina S, Burstein R, Reed ML, Buse D, Serrano D, Lipton RB, 
AMPP Group. Prevalence and characteristics of allodynia in headache 
sufferers. Neurology 2008; 70:1525-1533.

29. Burstein R, Jakubowski M. Analgesic triptan action in an animal model of 
intracranial pain: A race against the development of central sensitization. 
Ann Neurol 2004; 55:27-36.

30. Porter A, Gladstone JP, Dodick DW. Migraine and white matter 
hyperintensities. Curr Pain Headache Rep 2005; 9:289-293.

31. Kruit MC, van Buchem MA, Hofman PA, Bakkers JT, Terwindt GM, Ferrari 
MD, Launer LJ. Migraine as a risk factor for subclinical brain lesions. 
JAMA 2004; 291:427-434.

32. Kurth T, Gaziano JM, Cook NR, Logroscino G, Diener HC, Buring JE. Migraine 
and risk of cardiovascular disease in women. JAMA 2006; 296:283-291.

33. Bermejo PE, Dorado R, Gomez-Arguelles JM. Variation in almotriptan 
effectiveness according to different prophylactic treatments. Headache 
2009; 49:1277-1282.

34. Limmroth V, Biondi D, Pfeil J, Schwalen S. Topiramate in patients with 
episodic migraine: reducing the risk for chronic forms of headache. 
Headache 2007; 47:13-21. 

35. Diener HC, Dodick DW, Goadsby PJ, Bigal ME, Bussone G, Silberstein SD, 
Mathew N, Ascher S, Morein J, Hulihan JF, Biondi DM, Greenberg SJ. 
Utility of topiramate for the treatment of patients with chronic migraine in 
the presence or absence of acute medication overuse. Cephalalgia 2009; 
29:1021-1027. 

36. Aoki KR. Review of a proposed mechanism for the antinociceptive action 
of botulinum toxin type A. Neurotoxicology 2005; 26:785-793.

37. Aoki KR. Evidence for antinociceptive activity of botulinum toxin type A in 
pain management. Headache 2003; 43:9-15.

38. Silberstein SD, Stark SR, Lucas SM, Christie SN, Degryse RE, Turkel CC, 
BoNTA-039 Study Group. Botulinum toxin type A for the prophylactic 
treatment of chronic daily headache: a randomized, double-blind, placebo 
controlled trial. Mayo Clin Proc. 2005; 80:1126-1137.

39. Oshinsky ML, Pozo-Rosich P, Luo J. Botulinum toxin type A blocks 
sensitization of neurons in the trigeminal nucleus caudalis. Cephalalgia 
2004; 24:781.

40. Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, DeGryse RE, Lipton RB, 
Silberstein SD, Brin MF, PREEMPT 2 Chronic Migraine Study Group. 
OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the 
double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 
trial. Cephalalgia 2010; 30:804-814.

41. Mathew N, Jaffri S. A double-blind comparison of Onabotulinumtoxin 
A (BOTOX) and topiramate (topamax) for the prophylactic treatment of 
chronic migraine: a pilot study. Headache 2009; 49:1466-1478.

42. Mathew NT, Rapoport A, Saper J, Magnus L, Klapper J, Ramadan N, Stacey 
B, Tepper S. Efficacy of gabapentin in migraine prophylaxis. Headache 2001; 
41:119-128.

43. Calandre EP, Garcia-Leiva JM, Rico-Villademoros F, Vilchez JS, Rodriguez-
Lopez CM. Pregabalin in the treatment of chronic migraine: an open-label 
study. Clin Neuropharmacol 2010; 33:35-39.



25Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50 Özel Sayı 1: 21-25
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50 Supplement 1: 21-25

Özemir ve ark.
Kronik Migrenin Aydınlanmaya Başlayan Yüzü

44. Saper JR, Lake AE 3rd, Cantrell DT, Winner PK, White JR. Chronic daily 
headache prophylaxis with tizanidine: a double-blind, placebo-controlled, 
multicenter outcome study. Headache 2002; 42:470-482.

45. Saper JR, Silberstein SD, Lake AE 3rd, Winters ME. Double-blind trial of 
fluoxetine: chronic daily headache and migraine. Headache 1994; 34:497-
502.

46. Ashkenazi A, Benlifer A, Korenblit J, Silberstein SD. Zonisamide for 
migraine prophylaxis in refractory patients. Cephalalgia 2006; 26:1199-1202.

47. Ramadan NM. The link between glutamate and migraine. CNS Spectr 2003; 
8:446-449.

48. Bigal M, Rapoport A, Sheftell F, Tepper D, Tepper S. Memantine in the 
Preventive Treatment of Refractory Migraine. Headache 2008; 48:1337-
1342.




