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YÖNTEM

Migren, genel popülasyonda çok yayg›n kronik ve
multifokal nörovasküler bir hastal›kt›r. Disabilitenin
eﬂlik etti¤i baﬂa¤r›s› ve otonomik sinir sistemi
disfonksiyonu yan›nda, olgular›n yaklaﬂ›k 1/3’ünde
görülen aura ya da assosiye semptom niteli¤indeki
nörolojik belirtiler tipik özellikleridir.1 Nörolojik
hastal›klar içerisinde, yetiﬂkinlerde yaﬂam boyu
pervalans› kad›nlarda %33, erkeklerde ise %13
olarak bildirilmektedir.2 Migren genetik olarak da
multifaktöriyel bir hastal›kt›r, nitekim çok say›da
genetik geçiﬂ formu tan›mlanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂma, Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dal› Baﬂa¤r›s› Poliklini¤i’nde,
Haziran 2004-A¤ustos 2006 y›llar› aras›nda
prospektif olarak planlanm›ﬂt›r. Öyküsünde sadece
migren niteli¤inde baﬂa¤r›lar› saptanarak migren
tan›s›na var›lan, incelemeleri s›ras›nda BCL görülen
olgular yan›nda, yine migren tan›l›, fakat normal
MRG saptanm›ﬂ, önceki grup ile demografik ve
klinik olarak benzer özellikler gösteren olgular da
çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. Olgular›n kiﬂisel onaylar›
al›nm›ﬂt›r.

Son on beﬂ y›l içerisinde yap›lan çal›ﬂmalarda,
migrenli olgularda kronik seyir s›ras›nda subklinik
posteriyor sirkülasyon inmeleri ve beyaz cevher
lezyon (BCL) yüklülü¤ü aras›nda birebir bir iliﬂkinin
varl›¤› gösterilmiﬂtir. Yine hastane tabanl›
çal›ﬂmalarda, inme geliﬂen gençlerde migren
prevalans› daha yüksek saptanm›ﬂt›r. 3 Olgu
kontrollü ve popülasyon temelli çal›ﬂmalarda da
gelinen noktada, iskemik inme için migren öyküsü,
özellikle de aural› migren öyküsü bir risk olarak
kabul edilmektedir.4-10

Olgular›n ilk aﬂamada demografik verileri, öz
geçmiﬂ ve soygeçmiﬂ özellikleri, al›ﬂkanl›klar›
kaydedildikten
sonra,
baﬂa¤r›s›
özellikleri
de¤erlendirilmiﬂtir. Baﬂa¤r›lar›n›n öykü süresi,
tetikleyicileri, s›kl›¤›, varsa prodromal, aural
belirtileri, a¤r› tipi, ﬂiddeti ve süresi, eﬂlik eden
semptomlar, atak s›ras›nda kullan›lan kurtarma
ilaçlar› ve al›nan yan›t belirlenmiﬂtir. Ayr›nt›l› fizik ve
nörolojik de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra, olguya,
öykü özellikleri göz önüne al›narak ICD-II s›n›flamas›
ölçütlerine göre migren alt tiplerinden uygun tan›
konulmuﬂtur.16

Bugüne kadar pek çok olgu migrene ba¤l› infarkt
ya da migrenin tetikledi¤i inme olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. 40 yaﬂ alt›nda migrenöz infarktlar
%1,4-14 aras›nda tahmin edilmektedir.6,10 ‹nme
gibi a¤›r semptomatik olgular›n izlendi¤i hastane
popülasyonunda yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalarda,
migren -göreceli olarak- daha s›k tan›mlanm›ﬂt›r.
MRG’de hiperintens BCL olarak saptanan ve
nedeni tam olarak anlaﬂ›lamayan bu lezyonlar, %629 aras›nda de¤iﬂen oranlarda migren ile
ilintilendirilmiﬂtir.11-15
Bu çal›ﬂmada, migrenli olgularda, T2 sekansMRG’de BCL saptanan ve saptanmayan olgular›n
klinik
de¤erlendirme
ile
karﬂ›laﬂt›r›lmalar›
amaçlanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmaya al›nan olgulardan tam kan say›m›,
ayr›nt›l› biyokimyasal de¤erlendirme yan› s›ra,
homosistein düzeyleri ve MRG incelemesi
istenmiﬂtir. BCL saptanan olgularla benzer yaﬂ
aral›¤›nda kontrol grubundan elde edilen veriler,
Excell data program›nda dökümante edilmiﬂtir.
‹statistiksel analiz için SPSS ve 14.0 paket program›
kullan›lm›ﬂt›r.
Kesikli
de¤iﬂkenlerin
grup
karﬂ›laﬂt›rmalar› için Ki-kare, sürekli de¤iﬂkenlerin ve
skorlar›n ikili grup karﬂ›laﬂt›rmalar› için MannWhitney, üçlü grup karﬂ›laﬂt›rmalar› için Kruskal
Wallis Testi uygulanm›ﬂt›r.

BULGULAR
Migren tan›l› ve MRG ile BCL gözlenen 34 olgu ile
(Grup 1), yine migren tan›l› fakat normal MRI

bulgular› gösteren 29 olgu (Grup 2) olmak üzere
toplam 63 olgu incelenmiﬂtir. Grup 1 ve Grup 2’nin
yaﬂ ortalamas› 39,50±10,66 ve 36,03±10,66 y›l
olup, gruplar aras›nda istatistiksel fark bulunmamaktad›r. Kad›n/Erkek oran› da s›ras›yla 30/4 ve
24/5 olarak belirlenmiﬂ, her iki grupta cinsiyet
aç›s›ndan istatistiksel bir fark görülmemiﬂtir.
Öz geçmiﬂ ve al›ﬂkanl›klar› de¤erlendirildi¤inde,
kafein s›k kullan›m› BCL olan grupta %48,4, normal
MRG gösteren Grup 2’de %51,6 gibi yüksek bir
de¤erdir. Sigara kullan›m›, Grup 2’de Grup1’e göre
çok yüksek orandad›r (Grup 1: %31,8; Grup 2:
%68,2). BCL tan›mlanan olgularda 1/3 oran›nda
aﬂ›r› analjezik kullan›ld›¤› ve bu ilaçlar›n da %80
oran›nda kafein içeren kombine analjezikler oldu¤u
görülmüﬂtür. Ergo ve triptan kullan›m›, BCL
saptanan olgularda %16,7, BCL olmayan olgularda
ise %20,6 oran›nda saptanm›ﬂt›r; iki grup aras›nda
istatistiksel iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
Hipertansiyon (HT) BCL olan olgular›n %29,4, BCL
olmayan olgular›n %20,7’sinde saptanm›ﬂt›r.
Diabetes Mellitus (DM) Grup 1’de %5,9 oran›nda
belirlenmiﬂtir. Grup 2’de ise diyabetik olgu yoktur.
Vasküler kalp hastal›¤›, vaskülit ve geçirilmiﬂ inme
öyküsü, her iki grupta da bulunmamaktad›r.

Aile öyküleri de¤erlendirildi¤inde, ailede migren
öyküsü Grup 1’de %47,2, Grup 2’de ise %52,8
oran›nda saptanm›ﬂt›r. BCL grubunun tamam›n›n
birinci dereceden yak›nlar›nda, Grup 2’deki olgular›n
%78,9 oran›nda birinci dereceden yak›nlar›nda
migren öyküsü tan›mlanm›ﬂt›r. Olgular›n aile
öykülerinde vasküler risk faktörleri (DM,
hipertansiyon, vasküler kalp hastal›¤›, inme) aras›nda
farkl›l›k gözlenmemiﬂtir. Bu oran, BCL grubunda
%47,7, Grup 2’de ise %52,3 olarak saptanm›ﬂt›r.
Her iki grupta da nörolojik muayenede anormal
bulgu saptanmam›ﬂt›r.
Olgular›n klinik özellikleri Tablo 1’de ve tan›
özellikleri Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Tan›sal
de¤erlendirme, ICD-II ölçütlerine göre yap›lm›ﬂt›r.
Buna göre, olgularda auras›z migren, aural› migren,
olas› auras›z migren, kronik migren, baziler migren,
a¤r›s›z aura, sporadik hemiplejik migren tan›lar›na
var›lm›ﬂt›r. Aural› migren tipi baﬂa¤r›lar›n›n, auras›z
migren tipi a¤r›lara göre daha genç bir
popülasyonda gözlendi¤i saptanm›ﬂt›r (p<0,05).
BCL’leri aural› migren tan›mlanan olgular da,
istatistiksel olarak daha anlaml› olmamas›na karﬂ›n,
daha s›k gözlenmektedir (p>0,05). Auras›z migrenli
olgular›n da baﬂa¤r›s› öykü süresi, atak süresi,
istatistiksel olarak anlaml› olmaks›z›n, daha yüksek

Tablo 1. Baﬂa¤r›lar›n›n genel klinik özellikleri
Parametreler

BCL olan hastalar

BCL olmayan hastalar

N: 34 olgu

N: 29 olgu

12,00±9,468

11,76±10,2

Prodrom %

%52,5

%47,5

Aura %

%59,3

%40,7

8,03±1,56

8,41±1,57

%43,2, %68

%56,8, %30,8

Baﬂa¤r›s› süresi (ortalama y›l)

ﬁiddet (VAS)
Taraf çoklukla
(Unilateral – Bilateral )
A¤r› tipi (pulsatil)

%88,2

%93,1

A¤r› süresi (saat)

34,38±24,35

25,32± 23,59

Haftada 1-2

%64,7

%55,2

Ayda 1-2

%23,2

%17,2

Y›lda birkaç kez

%14,7

%24,1

Bulant› %

%88,2

%96,6

Kusma %

%48,1

%51,9

Fonofobi %

%54,8

%45,2

Fotofobi %

%55,0

%45,0

Analjezi¤e yan›t %

%55,9

%48,3

A¤r› s›kl›¤›

Tablo 2. ICD-II’ye göre olgular›n tan› özellikleri
S›n›flama
1.1

Tan›
Auras›z migren

1.2.1

BCL olan hastalar

BCL olmayan hastalar

% (n)

% (n)

41,9 (13)

58,1 (18)

73,3 (11)

26,7 (4)

1.2.3

Aural› Migren

100 (1)

0 (0)

1.2.5

ve

0

100 (1)

1.2.6

Alt Tipleri

75 (3)

25 (1)

1.5.1

Kronik Migren

33,3 (1)

66,7 (2)

1.6.1

Olas› Auras›z Migren

75 (6)

25 (2)

1.2.1: Migren baﬂa¤r›l› özgün aura, 1.2.3: Baﬂa¤r›s›z özgün aura, 1.2.5: Sporadik hemiplejik migren, 1.2.6: Baziler migren

oranda gözlenmektedir. Her iki grupta a¤r› ﬂiddeti
(VAS) yönünden farkl›l›k gözlenmemiﬂtir.
Tam kan say›m›, kan biyokimyas› (glukoz, total
kolesterol, total lipid, HDL kolesterol, LDL
kolesterol) ve homosistein düzeyine bak›lm›ﬂt›r. ‹ki
grupta kan say›m› ve kanda biyokimyasal de¤erler
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k gözlenmemiﬂtir.
Ancak, homosistein ortalama de¤erleri hasta
grubunda 18,93 umol/L, BCL bulunmayan
olgularda ise 11,33 umol/L olarak saptanm›ﬂ, BCL
olan hastalarda migren alt gruplar› göz önüne
al›nmaks›z›n homosistein de¤erleri yüksek olarak
bulunmuﬂtur.

TARTIﬁMA
1990’l› y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda, migrenli
hastalarda bir MR bulgusu olarak BCL’ler normal
popülasyona göre daha s›k saptanm›ﬂt›r.11-15 Bu
lezyonlar bazen hiçbir vasküler risk faktörü
tan›mlanmayan veya oral kontraseptif, ergotamin ve
triptan kullan›m› bildirilmeyen genç popülasyonda
da saptanmaktad›r. Öyle ise “Migren hastalar›nda
bu lezyonlar›n klinik ve tan›sal anlam› var m›d›r?”
sorusunun yan›t› aranmal›d›r. Nitekim son birkaç
y›lda yap›lan çal›ﬂmalardan elde edilen verilerle, bu
lezyonlar›n büyük bir ço¤unlukla beyaz cevherde
olmakla birlikte gri cevherde de yer alabildi¤ini ve
daima bir nörolojik hastal›¤›n belirteci anlam›na
gelmedi¤ini biliyoruz.17 Lezyonlar›n neden(ler)i de
aç›klanabilmiﬂ de¤ildir.

Di¤er taraftan, bugüne de¤in yap›lan çal›ﬂmalar
sonucu tan›mlanan subklinik lezyonlara, özellikle
migrenli olgularda normal popülasyona göre daha
s›k rastlanmakta oldu¤u belirlenmiﬂtir. Kruit ve
arkadaﬂlar›, popülasyon temelli 435 olguya dayanan
çal›ﬂmada (CAMERA), migren tipi ve atak özellikleri
dikkate al›nmaks›z›n, migrenli olgularda BCL ve
serebellar infarkt benzeri lezyonlar› anlaml› yüksek
bulmuﬂlard›r.12 Swartz ve arkadaﬂlar›n›n, 1991-2001
y›llar› aras›nda yap›lan 7 prospektif çal›ﬂmay›
irdeledikleri analizde, migrenli olgularda BCL
görülme riski, migrensiz olgulara göre daha yüksek
oranlardad›r.15 Bu olgular›n genç ve hiçbir
serebrovasküler risk faktörü taﬂ›m›yor olmas›,
oldukça dikkat çekicidir. Araﬂt›rmac›lar, komorbit
vasküler risk faktörlerini dikkate almaks›z›n, migren
ve BCL aras›nda güçlü bir iliﬂki oldu¤unu iddia
etmiﬂler ve normal popülasyon ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
migrenli olgularda dört kat yüksek oranda BCL
saptam›ﬂlard›r.15
Migren ve BCL lezyonlar› aras›ndaki iliﬂki özellikle
migren-inme birlikteli¤i aç›s›ndan önemli bir veri olarak
de¤erlendirilmektedir:
Tan›mlanan
lezyonlar
serebrovasküler hastal›klar için bir risk faktörü ve
belirteç olarak ileri sürülmüﬂtür ve migren inme için bir
risk faktörü gibi görünmektedir. CAMERA
Çal›ﬂmas›’nda elde edilen datalarla migren, kronik,
epizodik ve zaman zaman progresif bir hastal›k olarak
yorumlanm›ﬂt›r.12 Milhaud ve arkadaﬂlar›, aktif migrenli
45 yaﬂ alt›ndaki özellikle aural› migrenli kad›nlarda ve
Kurth ve arkadaﬂlar› Women’s Health Çal›ﬂmas›’nda,
55 yaﬂ›n alt›ndaki migrenli kad›nlarda iskemik inme

riskinin yüksek oldu¤unu belirlemiﬂlerdir.18-19 Etminan
ve arkadaﬂlar›, oral kontraseptif kullananlarda,
kullanmayanlara göre iskemik inme riskini sekiz kat
daha yüksek saptam›ﬂlard›r.20
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z, BCL olan olgular ile BCL
olmayan olgular›n vasküler risk faktörleri, aile
öyküleri ve klinik özellikleri ile birlikte migren tan›sal
alt
baﬂl›klar›
düzeyinde
karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.
‹statistiksel olarak vard›¤›m›z sonuçta, BCL olan
olgularla BCL olmayan olgular aras›nda,
baﬂa¤r›s›nda yaﬂanan klinik seyir ve eﬂlikçiler
aç›s›ndan korelasyon saptanmam›ﬂt›r. Büyük bir
ço¤unlukla bayan olan olgular›m›zda, iskemik inme
risk faktörleri içerisinde yer alan uzun süreli oral
kontraseptif ya da triptan ve ergo kullan›m›
bildirilmemiﬂ, öte yandan sigara kullan›m› BCL olan
hastalarda daha az oranda bulunmuﬂtur. Benzer
ﬂekilde, ailede vasküler hastal›k s›kl›¤› (inme, ASKH
gibi) ve ailesel migren baﬂa¤r›s› öyküsü aras›nda iliﬂki
bulunamam›ﬂt›r. Tan›sal de¤erlendirmede, istatistiksel bir anlaml›l›k taﬂ›mamakla birlikte, BCL olan
olgularda, özellikle aural› migren ve baziler migren
daha s›k saptanm›ﬂ ve tek a¤r›s›z aura tan›l› olgu da
yine BCL olan olgular aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Olgularda biyokimyasal de¤erlendirmelerin yan› s›ra
homosisteine bak›lm›ﬂ ve BCL olan olgularda
homosistein ortalama düzeyi anlaml› oranlarda
yüksek bulunmuﬂtur. Hiçbir olguda nutrisyonel kay›p
ve renal hastal›k saptanmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda,
genetik homosisteinemi de¤erlendirilememiﬂtir.
Özellikle sa¤l›kl› yaﬂl› popülasyonda BCL ile
homosistein aras›nda iliﬂkinin varl›¤› bilinmektedir,21
ancak bugüne kadar migren ile homosistein
aras›nda
yap›lan
çal›ﬂmalarda
bir
iliﬂki
belirlenmemiﬂtir.22 Olgular›m›z›n yaﬂ grubunu
dikkate ald›¤›m›zda, olgular›m›zda görülen
BCL’lerin, yaﬂl›larda gözledi¤imiz homosisteinemiye
ba¤l› BCL’lerden farkl› mekanizmalarla oluﬂmuﬂ
olabilece¤i daha uygun görünmektedir.
Sonuç olarak, BCL olan ve normal MRI gösteren
olgular da karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, migrenin klinik olarak

benzer özellikler taﬂ›d›¤› görülmüﬂtür. ‹skemik inmemigren birlikteli¤i için BCL’ler bir belirteç
olamamaktad›r. Ancak, aural› migren ile BCL’ler
aras›nda bir yak›nl›k olabilece¤i öngörüsüne
var›lm›ﬂt›r.
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