DOI:10.4274/Tnd.88156

Özgün Araştırma / Original Article

Migrenli Hastaların Kanında Ortalama Trombosit Hacmi ve
Trombosit Sayısının Araştırılması
Investigation of Mean Platelet Volume and Platelet Count in
the Blood of Patients with Migraine
Sefer Varol1, Eşref Akıl1, Mehmet Uğur Çevik1, Tahsin Çelepkolu2, Yavuz Yücel1, Mehmet Halis Tanrıverdi2,
Mehmet Ufuk Aluçlu1, Ertuğrul Uzar1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Özet
Amaç: Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir göstergesidir. Migrenli hastalarda OTH ve trombosit düzeyinin araştıran
az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada amacımız migrenli hastalarda sağlıklı kontrollere göre trombosit aktivasyonunun bir göstergesi olan OTH’nin ve trombosit
sayısının artış gösterip göstermediğini geniş olgulu çalışmamızda araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Ocak 2012 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvuran International
Headache Society (IHS) 2004 tanı kriterlerine göre migren tanısı alan 193 hasta (kadın/erkek: 128/65, ortalama yaş: 31,66±9,01) ile Aile Hekimliği Polikliniği ve
Kan Bankasına başvuran 119 sağlıklı olgu (kadın/erkek: 73/46, ortalama yaş: 32,27±9,88) çalışmaya alındı. Benzer yaş ve cinsiyette migren tanısı konmuş hastalar
ile sağlıklı olan kontrol grubu arasında OTH ve trombosit sayıları karşılaştırıldı.
Bulgular: Migren hastalarında OTH (7,98±1,34 fL) kontrol grubuna göre (7,85±0,96 fL) istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış bulundu (p=0,34). Trombosit
düzeyi migrenli hastalarda (267,6±74,2) kontrollere (286,9±68,3) göre anlamlı düzeyde düşüktü (p=0,02).
Sonuç: Çalışmamızda trombosit sayısını migrenli hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre düşük bulurken OTH ise migrenli hastalarda kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış bulduk. Bu bulgular migren hastalarında istatistiksel olarak belirgin olmayan trombosit aktivasyonunu gösterebilir. Bu
konuda prospektif yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. (Türk Nöroloji Dergisi 2013; 19:90-2)
Anahtar Kelimeler: Migren, trombosit aktivasyonu, ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı

Summary
Objective: Mean platelet volume (MPV) is an indicator for platelet function and activation. Studies researching MPV and platelet level on the patients with
migraine are insufficient. In this study, we aimed to find a difference in MPV and platelet count in individuals with migraine compared to healthy controls, which
are indicators for platelet activation.
Material and Method: We recruited 193 patients (female/male: 128/65, average age: 31.66±9.01) who are referred to the Neurology Clinic of Dicle University,
Faculty of Medicine between January 2010 and January 2012 and have been diagnosed with migraine according to 2004 diagnostic criteria of International
Headache Society (IHS) and 119 healthy individuals (female/male: 73/46, averge age: 32.27±9.88) who are referred to the Family Practice Clinic and Blood Bank.
We compared MPV and platelet counts between the patients with migraine and healthy controls. Both groups were similar in terms of age and gender.
Results: A statistically insignificant increase was found in MPV in patients with migraine (7.98±1.34 fL) when compared to the control group (7.85±0.96 fL)
(p=0.34). Platelet levels were significantly lower in patients with migraine (367.6±74.2) than the platelet levels of the control group (286.9±68.3) (p=0.02).
Discussion: We found lower platelet levels in the patients with migraine compared to the control group. There was also statistically insignificant increase in
MPV in patients with migraine, suggesting that these findings may indicate an insignificant platelet activation in patients with migraine. New prospective studies
are needed on this subject. (Turkish Journal of Neurology 2013; 19:90-2)
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Giriş
Birçok
çalışmada
migrenin
kardiyak
anomaliler,
kardiyovasküler hastalıklar ve iskemik inme ile ilişkisi üzerinde
durulmuştur (1). Migren özellikle 45 yaşı altında oral kontraseptif
kullanan kadınlarda iskemik inme için bağımsız bir risk
faktörüdür. Ayrıca migrenli hastalarda serebral ak madde lezyonları
da daha yüksek sıklıkta görülmektedir (2). Bu iki hastalık arasında
ilişkiyi açıklayan mekanizmalar tam olarak açık değildir. Genç
iskemik inmeli hastalarda migrenin hiperkoagülopati ile ilişkisi
olabileceği öne sürülmüştür (3). Migrenli hastaların trombosit
fonksiyonlarında bazı bozukluklar olduğu üzerinde durulmuştur
(4). Birçok araştırmacı migren hastalarında artmış trombosit
aktivasyonu ve trombosit agregasyonu buldular (4,5). Ayrıca
migrenli hastaların trombositlerinde monoamin oksidaz aktivitesi
ve serotonin düzeyinde azalma olduğu da gösterilmiştir (6-8).
Bazı çalışmalarda migrenli hastalarda olasılıkla ataklar sırasında
ortaya çıkan ikincil değişikliklere bağlı trombosit aktivasyonu ve
agregasyonunun migrenle ilişkili olabileceği öne sürülmektedir.
Ayrıca trombosit pıhtılarının küçük damarların tıkanması
sonucunda iskemi ve inflamasyonla kortikal yayılan depresyonu
indükleyebileceği ve aura benzeri semptomlar ve pulsatil
başağrısı ile sonuçlanabileceği vurgulanmaktadır (9). Trombosit
aktivasyonu endotelyal adhezyon ve agregasyonun yanı sıra
lökositlerle etkileşerek inflamatuvar sürecin up-regülasyonunda
rol oynamaktadır (10). Trombosit aktivasyonu ve trombositlökosit arasında etkileşimi aterotrombotik hastalıklarda önemli
rolü vardır (11). Trombositler aterosklerotik komplikasyonların
patogenezinde ve trombüs oluşumunda önemli role sahiptir.
Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivasyonunun iyi
bir göstergesidir. Trombosit büyüklüğü, trombosit agregasyonu,
tromboksan A2, trombosit faktör 4 ve tromboglobülin salınımı
gibi yapılar OTH ile ölçülür (12). Migrenli hastalarda OTH’yi
araştıran az sayıda çalışma vardır (13). Önceki çalışmalarda hasta
sayılarının yetersiz olması nedeniyle migrenli hastalarda OTH’yi
sağlıklı kişilerle benzer bulmuşlardır (13,14). Bu çalışmada
amacımız migrenli hastalarda sağlıklı kontrollere göre trombosit
aktivasyonunun bir göstergesi olan OTH’nin artış gösterip
göstermediğini geniş olgulu çalışmamızda araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğin'de
uluslararası başağrısı sınıflaması II’ye göre migren tanısı konulan
193 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Migren grubu
21 auralı migren, 172 aurasız migrenli hastadan oluştu. Migren
dışında herhangi bir kronik hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı.
Yaş ve cinsiyet yönünden migren grubuna benzeyen başağrısı
öyküsü olmayan sağlıklı gönüllülerden (n=119) kontrol grubu
oluşturuldu. Migrenli hastalara benzer şekilde kan örneği alınan
kontrol grubunun kan örnekleri alındı. Kronik bir hastalığı
olanlar, iskemik risk faktörü olanlar, hematolojik bir hastalığı
olanlar, karaciğer ve böbrek hastalığı öyküsü olanlar, akut veya
kronik bir enfeksiyöz durumu olanlar ve malignitesi olanlar
çalışmaya alınmadı. Çalışmamız için otomatik tam kan sayımı için
EDTA içeren tüpler kullanıldı. Tam kan ölçümleri otomatik kan
sayımı cihazında yapıldı.

İstatistik Analiz
Sonuçlar ortalama ± standart sapma değerleri hesaplandı.
İstatistiksel analiz SPSS 11.5 programı kullanıldı. Hasta ve
kontrol grubunun OTH ve trombosit değerlerinin karşılaştırılması
Student-t testi ile yapıldı. Veriler ortalama ± standart hata ile
hesaplandı. Gruplar arası fark p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.

Bulgular
Migren tanısı alan 193 hasta (kadın/erkek:128/65, ortalama
yaş:31,66±9,01) ile Aile Hekimliği Polikliniği ve Kan
Bankasına başvuran 119 sağlıklı olgu (kadın/erkek:73/46,
ortalama yaş: 32,27±9,88) çalışmaya alındı. Kontrol ve hasta
grubunda yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05).
Migren hastalarında OTH (7,98±1,34 fL) kontrol grubuna göre
(7,85±0,96 fL) istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış bulundu
(p=0,34). Trombosit düzeyi migrenli hastalarda (267,60±74,20)
kontrollere (286,90±68,30) göre anlamlı düzeyde düşüktü
(p=0,02). Auralı migrenli (n=21) hastaların OTH (8,29±2,11 fL)
aurasız migrenli (n=172) hastaların OTH’ne (7,94±1,22 fL) göre
istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış saptandı (p=0,27). Auralı
migrenli (n=21) hastaların trombosit sayısı (269,70±62,1) aurasız
migrenli (n=172) hastaların trombosit sayısı ile (267,30±75,70)
benzerdi(p=0,89).

Tartışma
Çalışmamızda trombosit sayısını migrenli hastalarda sağlıklı
kontrol grubuna göre düşük bulurken, OTH ise migrenli hastalarda
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış
bulduk. Trombosit sayısında düşme trombosit aktivitesinin artışı
yüzünden olabilir. Bu bulgular migren hastalarında önemi belirsiz
trombosit aktivasyonunu gösterebilir. OTH aterotrombotik
sürecin patofizyolojisinde önemli rolü olan trombosit
aktivasyonunun önemli bir göstergesidir. Büyük trombositler
küçük trombositlerden daha yoğun granüller içerir ve enzimatik
ve metabolik olarak daha aktif oldukları için daha fazla trombotik
potansiyele sahiptir. Büyük trombositlerlerde tromboksan A2
gibi protrombotik bileşenler daha fazladır (15, 16). OTH arttığı
durumlarda trombosit sayıları düşme eğilimindedir (17). Bunun
nedeni kemik iliğinden agregabilitesi artmış trombositlerin
üretiminin artışı veya artmış trombosit tüketimi olabilir (18).
Çalışmamızda migren hastalarında trombosit sayısının düşük
OTH düzeyinin belirgin olmayan artışı migrenlilerde büyük
trombositlerin daha belirgin olduğunu gösterebilir. Önceki bir
çalışmada ataklar arasında aurasız migrenli 30 hasta, atak sırasında
olan aurasız migrenli 10 hastanın trombosit sayısı ve trombosit
hacim dağılımı 30 sağlıklı kontrolle karşılaştırılmış ve trombosit
histogramları, trombosit sayıları ve OTH gruplar arasında
istatistiksel olarak bir fark olmadığı bildirilmiştir (13). Başka bir
çalışmada ise 39 ataksız dönemde migrenöz hasta, 6 atak döneminde
migrenli hasta, 9 küme başağrılı hasta ve 26 sağlıklı kişinin OTH
değerleri karşılaştırılmış ve trombosit değerleri arasında bir fark
bulunmamıştır. Ayrıca OTH ile trombosit monoamin oksidaz
aktiviteleri arasında korelasyon bulunmamıştır (14). Migrenli
hastalarda trombosit agregasyonu ve aktivasyonu migren atakları
sırasında ve ataklar arasında artmaktadır. Tromboksan A2’nin
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bir metaboliti olan idrarda dihidrotromboksan B2 migrenli
hastalarda ataklar arasında arttığı gösterilmiştir (4). Trombosit
fonksiyonlarında bozulma olduğu migren patofizyolojisinde öne
sürülmektedir. Migrenli hastalarda lökosit-trombosit agregasyonu
ve ortalama trombosit aktivasyonunun belirgin olarak arttığı
gösterilmiştir. Migrenlilerde başağrısız dönemlerde trombositlökosit adhezyonu inmeli ve koroner arter hastalarında olduğu gibi
benzer bulunmuştur. Bu nedenle migren ile inme arasında hücresel
düzeyde ilişki olduğu öne sürülmüştür. Migren patogenezinde çok
önemli bir yeri olan serotonin %90’ı trombositlerde bulunur ve
serotonin vucuttaki ihtiyaca göre trombositlerden salınır veya
trombositlerde depo edilir (19). Zeller ve ark. ataksız dönemde
özellikle aurasız migrenli hastalarda trombositler üzerinde
P-selektin ekspresyonunu ölçerek trombosit aktivasyonunu ve
lökosit-trombosit agresyonu oluşumunun sağlıklı kontrollere
göre artışını buldular (20). Birçok inflamatuvar ve trombotik
süreçte önemli rol olan ve fosfolipid yapıda aracı olan trombosit
aktivatör faktör düzeyleri migrenlilerde atak sırasında arttığı
bulunmuştur (21). Yaklaşık 30 yıl önce migrenin primer bir
trombosit fonksiyon bozukluğu olduğu hipotezi öne sürülmüştür.
Başağrısız dönemde migrenli hastaların trombositleri sağlıklı
kontrol grubuna göre spontan trombosit agregasyonu ve trombosit
adezyonunun daha fazla olduğu bulunmuştur ve sonuç olarak
migrenli hastaların trombosit davranışlarının sağlıklı kişilerden
farklı olması nedeniyle migren ataklarının tekrarlaması ve atakların
başlamasında rolü olabileceği öne sürülmüştür (19). Çalışmamızın
kısıtlayıcı tarafı retrospektif olması nedeniyle kan alınması
sırasında hastaların atağının olup olmadığı bilinmediği için atak
ve ataksız dönemdeki hastaların trombosit değerleri ve OTH’nin
karşılaştırılamamasıdır. Bu durum prospektif olarak araştırmaya
açıktır. Çalışmamızda trombosit sayısı migrenli hastalarda sağlıklı
kontrol grubuna göre düşük bulurken OTH’de ise istatistiksel
olarak anlamlı olmayan artış bulduk. Trombosit sayısında düşme
trombosit aktivitesinin artışı ve birleşmiş trombositlere bağlı
olabilir. Sonuç olarak migrenli hastalarda tam kan sayımı ile OTH
ve trombosit sayısına bakılarak trombosit aktivasyonu konusunda
ipucu elde edilebilir. Bu konunun prospektif olarak araştırılması
migren patogenezinde yeniliklere yol açabilir.
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