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Öz: Migren, tarihte bilinen en eski hastalıklardan biri 
olup çoğunlukla duyusal, otonomik, motor bozukluk-
ların eşlik ettiği epizodik, şiddetli, zonklayıcı baş ağrı-
larıyla karakterize kronik bir hastalıktır. WHO tarafın-
dan yapılan hastalık yükü ve engellilik çalışmalarında 
dünya genelinde 2000 yılında 19. Sıradayken 2020 
yılında 2. Sıraya yükselmiştir. Açlık, alkol ve tütün 
kullanımı, yüksek ses, uykusuzluk, parlak ışık, keskin 
kokular gibi faktörler migreni tetiklemektedir. Bunla-
rın yanı sıra beslenmenin de migren üzerinde önemli 
bir etkisi vardır. Bazı besinlerin maruziyeti, bazılarının 
da yoksunluğu migren ataklarına neden olabilmektedir. 
Migren tedavisi için literatürde farklı diyet yaklaşım-
larının uygulandığı çalışmalar mevcuttur. Eliminasyon 
diyetleri, vejetaryen/vegan beslenme, ketojenik diyet, 
düşük yağlı diyet, akdeniz diyeti gibi beslenme mo-
delleri tedavide kullanılan yaklaşımlardandır. Bu di-
yetlerden yaygın olarak kullanılanları ise eliminasyon 
diyetleridir. Eliminasyon diyetleri, provakatif diyet bi-
leşenlerinin tanımlanmasını ve ardından bu bileşenlerin 
diyetten çıkarılmasını gerektirir. Migren için kullanılan 
eliminasyon diyetleri genellikle gluten, laktoz ve kaze-
ninin beslenmeden çıkarılması esaslıdır. Ancak yine de 
migren tedavisinde prognozu olumlu yönde etkileye-
cek net bir beslenme protokolü bulunmamaktadır. Bu 
sebeple, tetikleyici besinsel unsurları belirlemek için 
bireyin besinsel tetikleyiciye maruz kaldığında şiddetli 
baş ağrısı yaşaması durumunda bu besinlerin diyetten 
çıkarıldığı bireye özgü bir yaklaşım benimsenmelidir. 
Sonuç olarak, migrene fayda sağlayacak diyet yakla-
şımlarıyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Migren, Beslenme, Diyet, Elimi-
nasyon 

Abstract: Migraine is one of the oldest diseases known 
in history and is a chronic disease characterized by epi-
sodic, severe, throbbing headaches mostly accompa-
nied by sensory, autonomic and motor disorders. In the 
burden of disease and disability studies conducted by 
WHO, it was ranked 19th in the world in 2000 and rose 
to the 2nd place in 2020. Factors such as hunger, alco-
hol and tobacco use, loud noise, insomnia, bright light, 
sharp smells trigger migraine. In addition to these, nu-
trition also has a significant effect on migraine. Expo-
sure of some nutrients and deprivation of others can 
cause migraine attacks. There are studies in the litera-
ture in which different dietary approaches are applied 
for the treatment of migraine. Nutritional models such 
as elimination diets, vegetarian/vegan diet, ketogenic 
diet, low-fat diet, Mediterranean diet are among the ap-
proaches used in treatment. The most commonly used 
of these diets are elimination diets. Elimination diets 
require the identification of provocative dietary com-
ponents and then their removal from the diet. Elimi-
nation diets used for migraine are generally based on 
the elimination of gluten, lactose and casein from the 
diet. However, there is no clear nutritional protocol that 
will positively affect the prognosis in the treatment of 
migraine. For this reason, an individualized approach 
should be adopted in order to determine the trigger nu-
tritional elements, in which the individual experiences 
severe headache when exposed to a nutritional trigger, 
in which these foods are removed from the diet. In con-
clusion, more studies needed on dietary approaches to 
benefit migraine.

Keywords: Migraine, Nutrition, Diet, Elimination

(1)  Sorumlu Yazar, Corresponding Author Ezgi EKİNOĞLU (Diyetisyen,  Nutritionist), İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point 
Hastanesi, İzmir / Türkiye, ezgiekinoglu97@gmail.com, Geliş Tarihi / Received: 13.05.2022, Kabul Tarihi / Accepted: 19.11.2022, 
Makalenin Türü: Type of Article: (Derleme – Literatür; Review - Literature) Çıkar Çatışması, Yok – Conflict of Interest, None, Etik 
Kurul Raporu veya Kurum İzin Bilgisi- Ethical Board Report or Institutiınal Approval, Var / Yes “Etik Kurul Raporu Yok / None”

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.11

SSTB ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES



162

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
November Issue: 45 (Special Issue) Summer Term Year: 2022

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Kasım Sayı: 45 (Özel Sayı) Yaz Dönemi Year: 2022

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

GİRİŞ

Migren, tarihte bilinen en eski hastalıklardan 
biri olup çoğunlukla duyusal, otonomik, motor 
bozuklukların eşlik ettiği ve epizodik, şiddetli, 
zonklayıcı baş ağrılarıyla karakterize kronik 
bir hastalıktır (Barbanti et al., 2011: 111-115). 
Bireysel farklılık gösteren semptomlara ve 
tetikleyicilere sahip olan migrenin patogene-
zi ortaya atılan çeşitli hipotezlere rağmen net 
değildir. Dünyadaki prevalansı yüksek olan 
migren, bireylerin yaşam kalitesini ciddi de-
recede etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından ilk kez 2000 yılında yayınlanan 
“Hastalıkların Yükü ve Engellilik” (Global 
Burden of Disease) raporuna göre migren, bi-
reylerde iş gücü kaybına neden olan hastalıklar 
arasında 19.sırada yer almaktayken GBD 2020 
raporunda 2. Sıraya yükselmiştir.1 Migrenin 
tüm dünyadaki prevalansı yaklaşık %15, ülke-
mizdeki prevalansı ise %16.7’dir. Dünyadaki 
her 7 kişiden biri, ülkemizdeki her 5 kadından 
biri ve her 10 erkekten biri migrene bağlı baş 
ağrısı yaşamaktadır.2 Hormonal etkilerden do-
layı migren insidansı kadınlarda daha yüksek-
tir (Wang et al., 2003: 470-478). Ülkemizde 
migren sıklığının en yüksek olduğu grup 20-40 
yaş arası kadınlardır.2 Migrenin başladığı yaş 
net olarak bilinmiyor. Ancak ilerleyen yaşlarda 
sıklığının azaldığı bildirilmiştir. Sıklıkla adö-

1  https://researchguides.uic.edu/c.
php?g=756165&p=5916108

2  https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/38083,
migrenkp20200720pdf.pdf?0

lesan döneminde başlayan migren, çocukluk 
çağında da başlayabilir. Tanı almış bireylerin 
%80’den fazlasında migren atakları 30 yaşın-
dan önce başlamaktadır (Yücel, 2008: 281-
286). İstanbul’da Börü ve arkadaşları tarafın-
dan yapılmış bir çalışmada migrenin kadınlar-
da başlama yaşının 22.7 olduğu bulunmuştur 
(Börü vd., 2005: 51-59). 50 yaş ve üzerindeki 
bireylerin migren başlangıcında çoğunlukla 
sekonder sebeplerin yer aldığı söylenmektedir 
(Yücel, 2008: 281-286). Migren atakları, yetiş-
kin bireylerde 4-72 saat sürebilirken çocuklar-
da 2-72 saat sürebilmektedir. Kronik tipli mig-
rende kişinin en az 3 ay boyunca ayda 15 gün 
ve üzeri baş ağrısı olmaktadır.2

AMAÇ

Bu araştırmada, migren tedavisinde kulla-
nılan güncel diyet yaklaşımları araştırılarak, 
literatür derlemesi amaçlanmıştır. Kullanılan 
diyet yöntemleri ve migrene etkileri incelen-
miş ve literatür ile birlikte değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Araştırmada PubMed, Google Scholar ve 
Science Direct gibi veri tabanları kullanılarak 
geniş kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. 
Bu derleme oluşturulurken güncel veriler kul-
lanılmıştır. 

KAPSAM

Bu derlemede migren ve güncel diyet yakla-
şımlarıyla ilgili güncel ve kapsamlı bilgiler 
yer almaktadır.
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TARİHÇESİ

Migrene ait ilk yazılı kaynaklar M.Ö. 3000 
yılında ortaya çıkmıştır. Yazılı kaynaklar 
M.Ö. 400 yılında Hipokrat’ın, baş ağrısı ön-
cesi vizüel aural semptomları ve bu hastaların 
kusma sonrasında rahatladıklarını gözlemle-
diğini söylemektedir. M.S. 2. yüzyılda klasik 
tanımını yaparak migrenin kaşifi kabul edi-
len Aretaeus, migreni “çoğunlukla başın bir 
tarafında hissedilen, bulantının eşlik ettiği ve 
ağrının takip ettiği bir baş ağrısı” şeklinde 
açıklamıştır. Migren kelimesi, MS 200 yılın-
da Galen tarafından Yunanca hemicrania ke-
limesinden türetilmiştir (Över, 2008: 1-86).

SEMPTOMLARI

Migrenin semptomları 3 ana grupta toplana-
bilmektedir. Birinci grup irritabilite, içe çe-
kilme, sinirlilik, uyku hali ve depresyon gibi 
ruhsal semptomlardır. İkinci grup fotofobi 
(ışığa hassasiyet), fonofobi (sese hassasiyet), 
ozmofobi (kokuya hassasiyet), baş dönmesi, 
konsantrasyon güçlüğü ve motor beceriksiz-
liği gibi nörolojik semptomlardır. Üçüncü 
grup ise bulantı, allodini, iştahsızlık, ishal, 
kabızlık, susama ve ensede gerginlik hissi 
gibi genel sistematik semptomlardır.2

OLUŞUMUNA YOL AÇAN ETMENLER

Migrenin oluşumu henüz net olarak açıkla-
namasa da bazı komorbiditelerin ve bireysel 
faktörlerin migren oluşumuna yol açabile-
ceği söylenmektedir. İnsülin direnci, obezite 

(migrenin en yüksek prevelansı morbid obez 
kadınlarda), hipertansiyon, yüksek LDL ko-
lesterolü, stres, depresyon, cinsiyet, heliko-
bakterpilori ve  kardiyovasküler hastalıkların 
migren oluşumuna yol açan etmenler arasın-
da olduğu söylenebilir (Özturan vd., 2016: 
44-50, Köseler, 2017: 79-95).

MİGRENİN TETİKLEYİCİLERİ 

Migren ataklarını tetikleyen birçok faktör bu-
lunmaktadır. Bu faktörleri besin kaynaklı ve 
besin kaynaklı olmayan şeklinde gruplamak 
mümkündür. Migrenin besin kaynaklı olma-
yan tetikleyicileri; yüksek ses, uykusuzluk, 
yorgunluk, parlak ışık, menstürel dönem, 
keskin kokular, fazla uyumak, başa ani dar-
be, sigara, alkol, bazı ilaçlar (nitrat ve nitrit 
içerenler gibi) ve hava değişikliği şeklinde sı-
ralanabilir.2 Besin kaynaklı tetikleyicileri ise; 
çikolata, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler, tu-
runçgiller, işlenmiş etler, alkol, kahve, yağlı 
yiyecekler, aspartam, monosodyum glutamat, 
dondurma, domates, soğan, gluten, kafein, 
sukraloz, nitritler, feniletilamin, tiramin ve 
histamindir (Martin and Vij, 2016: 1543-
1552, Cairns, 2016: 415-423). Yapılan sis-
tematik bir derlemede migreni; alkolün %44 
oranında, uzun süreli açlıkların (fasting) ise 
%27 oranında tetiklediği bulunmuştur (Pe-
routka, 2014: 454). Migrene sahip bireylerin 
belirli bir diyet tetikleyicisine tepkisi, diğer 
faktörlerin yanı sıra maruziyetin miktarına ve 
zamanlamasına bağlı olabilir (Hoffmann and 
Recober, 2013: 370). 



164

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
November Issue: 45 (Special Issue) Summer Term Year: 2022

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Kasım Sayı: 45 (Özel Sayı) Yaz Dönemi Year: 2022

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

MİGREN ve DİYETLERLE İLİŞKİSİ

Migren tedavisinde çeşitli diyet tedavileri 
uygulanmakta ve etkinlikleri değerlendiril-
mektedir. Bu diyetleri 4 ana grupta toplamak 
mümkündür. Birinci grup eliminasyon di-
yetleri (glutensiz diyet, laktozsuz/kazeinsiz 
diyet, vejetaryen beslenme, vegan beslenme 
gibi), ikinci grup migren diyetleri (ketojenik 
diyet, yüksek folatlı diyet, düşük yağlı diyet, 
yüksek omega-3/düşük omega-6 diyeti, ak-
deniz diyeti, düşük sodyumlu diyet), üçüncü 
grup epigenetik diyet ve dördüncü grup pro-
biyotiklerdir (Gazerani, 2020: 1658, Hindi-
yeh et al., 2020: 1300-1316).

Eliminasyon Diyetleri 

Provakatif diyet bileşenlerinin tanımlan-
masını ve ardından bu bileşenlerin diyetten 
çıkarılmasını gerektirir. Tetikleyici besinsel 
unsurları belirlemek için bireyin besinsel 
tetikleyiciye maruz kaldığında şiddetli baş 
ağrısı yaşaması durumunda bu besinlerin 
diyetten çıkarıldığı bireye özgü bir yakla-
şım benimsenmelidir (Martin and Vij, 2016: 
1553-1562). Maruziyetten sonraki bir gün 
içinde bireylerin %50’si veya daha fazla-
sında baş ağrısı meydana gelirse o gıda te-
tikleyici olarak kabul edilebilir. (Martin et 
al., 2001: 911-941). Literatürde eliminasyon 
diyetlerinin migren yakınmalarını azalttığı-
nı gösteren çok sayıda çalışma vardır. An-
cak bu diyetlerin migrenin kesin tedavisinde 
kullanılabileceği sonucuna varılması için 

daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.  Elimi-
nasyon diyetlerinin uzun süreli uygulanması 
beslenme yetersizliklerine neden olabilmek-
tedir. Bu da bireylerde psikolojik sorunlara 
ya da enfeksiyon gibi bozukluklara yol aça-
bilmektedir (Stratton et al., 2004: 799-808, 
Fila et al., 2019: 2763). Bu nedenle elimi-
nasyon diyetlerinin uzman kontrolünde ya-
pılması önem arz etmektedir. 

Migren Diyetleri

a) Ketojenik Diyet ve Modifiye Atkins Di-
yeti 

Nöroproteksiyonu teşvik ettiği, mitokondri-
yal disfonksiyonu iyileştirdiği, serotoniner-
jik disfonksiyonu telafi ettiği, kalsitonin gen 
ilişkili peptit (CGRP) düzeyini düşürdüğü ve 
nöroinflamasyonu düşürdüğü için önerilmek-
tedir (Jahromi et al., 2019: 106). Bunun yanı 
sıra ketojenik diyette ortaya çıkan keton ci-
simciklerinin mitokondriyal işleyiş, oksidatif 
stres, serebral uyarılabilirlik, inflamasyon ve 
bağırsak mikrobiyomu üzerinde de olumlu 
etkileri tespit edilmiştir (Gross et al., 2019: 
811). Yine de ketojenik diyetin de modifiye 
Atkins diyetinin de migrende kesin bir tedavi 
olarak kullanılabilir olduğunu söylemek için 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

b) Düşük Glisemik İndeksli Diyet 

Çalışmalar inflamasyonu düşürücü etkisi ne-
deniyle migren tedavisinde kullanılabileceği-
ni göstermektedir (Jahromi et al., 2019: 106).
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c) Yüksek Omega-3/Düşük Omega-6 Di-
yeti

Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin alımı 
arasındaki dengenin inflamatuar tepkileri 
azaltma, trombosit işlevini geliştirme ve vas-
küler tonusu düzenleme etkileri sebebiyle 
migren yakınmalarını azaltmaya yönelik ça-
lışmalarda yer almıştır (Jahromi et al., 2019: 
106).

d) Düşük Sodyumlu Diyet

Yapılan bir çalışmada baş ağrısı atağı sıra-
sında migrenli hastaların beyin omurilik sı-
vısındaki sodyum seviyelerinin kontrol gru-
buna göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir 
(Amer et al., 2014: 4). Buna göre düşük sod-
yumlu diyet kullanılabileceği görüşü ortaya 
atılsa da hipotansiyon hastaları gibi riskli 
gruplarda kullanılmamalıdır. 

Epigenetik Diyet

Bu diyet modelinde belirli etki mekanizma-
larına sahip belirli diyet bileşenlerinin eklen-
mesiyle bir kişinin potansiyel olarak hastalık 
patogenezine müdahale edilebileceği tartışıl-
mıştır (Tiffon, 2018: 3425). Bu tür diyetler 
belirli hücresel yapıları (mitokondri gibi) ve 
belirli molekülleri (DNA gibi) hedef alır (Ga-
zerani, 2020: 1658).

DNA metilasyonunda yer alan ve daha önce 
de migrende faydalı olduğu gösterilen folat, 
migren için epigenetik diyet anlamında daha 

fazla dikkat çekmiştir. Ancak migren için epi-
genetik diyet gibi bazı terimleri kullanmak 
için çok erken olduğu düşünülmektedir.

Bağırsak Beyin Aksı ve Probiyotikler Mig-
rene sıklıkla mide bulantısı, kusma, dispepsi 
ve bağırsak rahatsızlıkları gibi gastrointes-
tinal semptomlar eşlik eder (Aamodt et al., 
2008: 144-151). Gastrointestinal bozukluğu 
olan hastalarda daha yüksek oranda baş ağrısı 
görülmesi ile ilgili bir bağlantı bulunmuştur 
(Camara-Lemarroy et al., 2016: 8149-8160). 
Artmış bağırsak geçirgenliğine bağlı olarak 
proinflamatuvar maddelerin trigeminovaskü-
ler sisteme ulaşabileceği ve migren benzeri 
atakları tetikleyebileceği öne sürülmüştür 
(Galland, 2014: 1261-1272). Roos ve ark. nın 
2017’de yaptıkları çalışmada, probiyotik mü-
dahale grubu ile plasebo arasında migren sık-
lığında istatistiksel olarak anlamlı bir deği-
şiklik gösterilemedi. Buna karşılık, Martami 
ve ark. nın 2019’da yaptıkları çalışmada, pro-
biyotik gruplarında migren sıklığında yakla-
şık% 40 azalma gözlemlenmiştir (Naghibi et 
al., 2019: 1658).

SONUÇ

Migren patogenezi ve migrenin tetikleyici-
leriyle ilgili mekanizmaları hala net değildir. 
Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan teorile-
rin doğrulanması için daha fazla çalışma ya-
pılmalıdır. Bunun yanı sıra migren yakınma-
larını azalttığı saptanan diyetlerle ilgili netlik 
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bulunmamaktadır. Bu konuda da daha geniş 
çaplı randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Ancak genel olarak migrenli bireyler 
için düzenli uyku, uzun süreli açlıktan kaçını-
larak uygulanan alkol ve her türlü tetikleyici-
den uzak sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin 
büyük önem taşıdığı söylenebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Migraine is one of the oldest diseases known in history and is a chronic disease characterized by 
episodic, severe, throbbing headaches, mostly accompanied by sensory, autonomic, and motor 
disorders. The pathogenesis of migraine, which has individual symptoms and triggers, is not 
clear despite various hypotheses. Migraine, which has a high prevalence in the world, seriously 
affects the quality of life of individuals. According to the “Global Burden of Disease” report, 
first published by the World Health Organization in 2000, migraine ranked 19th among the 
diseases that cause loss of work force in individuals, while it rose to the 2nd place in the GBD 
2020 report. The prevalence of migraine worldwide is approximately 15%, and the prevalence 
in our country is 16.7%. One out of every 7 people in the world, one out of every 5 women and 
one out of every 10 men in our country experience migraine headaches. Migraine incidence is 
higher in women due to hormonal effects. The group with the highest migraine frequency in 
our country is women between the ages of 20 and 40. The exact age at which migraine begins 
is unknown. However, it has been reported that its frequency decreases with advancing age. 
Migraine, which often begins in adolescence, can also begin in childhood. Migraine attacks 
begin before the age of 30 in more than 80% of diagnosed individuals. In a study conducted by 
Börü et al. in Istanbul, it was found that the age of onset of migraine in women was 22.7. It is 
said that in individuals aged 50 and over, secondary causes are mostly involved in the onset of 
migraine. Migraine attacks can last 4-72 hours in adults, while they can last 2-72 hours in child-
ren. In chronic-type migraine, the person has a headache for at least 3 months, 15 days or more 
per month. The symptoms of migraine can be grouped into 3 main groups. The first group is 
mental symptoms such as irritability, withdrawal, irritability, somnolence and depression. The 
second group is neurological symptoms such as photophobia (sensitivity to light), phonophobia 
(sensitivity to sound), osmophobia (sensitivity to smell), dizziness, difficulty concentrating and 
motor clumsiness. The third group is general systematic symptoms such as nausea, allodynia, 
loss of appetite, diarrhea, constipation, thirst and tension in the neck. The first written sources 
of migraine BC. It originated in 3000. Written sources He says that Hippocrates in 400 BC 
observed visual aural symptoms before headaches and that these patients were relieved after 
vomiting. M.S. Aretaeus, who was accepted as the inventor of migraine by making its classical 
definition in the 2nd century, described migraine as “a headache usually felt on one side of the 
head, accompanied by nausea and followed by pain”. The word migraine was derived from 
the Greek word hemicrania by Galen in 200 AD. Although the occurrence of migraine has not 



170

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
November Issue: 45 (Special Issue) Summer Term Year: 2022

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Kasım Sayı: 45 (Özel Sayı) Yaz Dönemi Year: 2022

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

yet been clearly explained, it is said that some comorbidities and individual factors may cause 
migraine. It can be said that insulin resistance, obesity (the highest prevalence of migraine is in 
morbidly obese women), hypertension, high LDL cholesterol, stress, depression, gender, heli-
cobacter pylori and cardiovascular diseases are among the factors that cause migraine.

There are many factors that trigger migraine attacks. It is possible to group these factors as 
nutrient-based and non-nutrient-based. Non-food triggers of migraine; loud noise, insomnia, 
fatigue, bright light, menstrual period, sharp odors, sleeping too much, sudden blow to the 
head, smoking, alcohol, some drugs (such as nitrate and nitrite-containing) and air change. Fo-
od-based triggers are; chocolate, milk and dairy products, nuts, citrus fruits, processed meats, 
alcohol, coffee, fatty foods, aspartame, monosodium glutamate, ice cream, tomatoes, onions, 
gluten, caffeine, sucralose, nitrites, phenylethylamine, tyramine and histamine. Migraine in a 
systematic review; It was found that alcohol triggers 44%, long-term fasting by 27%. The res-
ponse of individuals with migraine to a particular dietary trigger may depend, among other 
factors, on the amount and timing of exposure. Various dietary treatments are applied in the 
treatment of migraine and their effectiveness is evaluated. It is possible to collect these diets in 
4 main groups. First group elimination diets (such as gluten-free diet, lactose-free/casein-free 
diet, vegetarian diet, vegan diet), second group migraine diets (ketogenic diet, high folate diet, 
low fat diet, high omega-3/low omega-6 diet, Mediterranean diet) , low sodium diet), the third 
group is epigenetic diet, and the fourth group is probiotics. Migraine pathogenesis and mecha-
nisms related to migraine triggers are still unclear. More work should be done to confirm the 
theories that emerged as a result of the studies. In addition, there is no clarity about diets that 
have been found to reduce migraine complaints. A larger randomized controlled study is needed 
in this regard. However, in general, it can be said that regular sleep, avoiding long-term hunger, 
and a healthy and balanced diet away from alcohol and all kinds of triggers are of great impor-
tance for individuals with migraine.


