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danışan ve hastalarıma,
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ÖZET
Yıldırım H.İ., Migren Hastalarında Yorgunluk: Fiziksel, Psikososyal ve
Davranışsal Faktörlerle İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Nöroloji Fizyoterapistliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021. Bu
araştırmada, migren hastalarında yorgunluğun fiziksel, psikososyal ve davranışsal
faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 18-55 yaş arası 61 migren
tanısı almış birey ile gerçekleştirilmiştir. Migren şiddeti ve migrene bağlı özür
seviyesi değerlendirilmesi için Migren Engellilik Değerlendirme Anketi (MIDAS)
kullanırken, yorgunluk değerlendirmesi için Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ve
Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği (MYEÖ) kullanılmıştır. Fiziksel faktörlerin
değerlendirilmesinde, postür değerlendirilmesi için; New York Postür Analizi
(NYPA), vestibüler semptomların değerlendirilmesi için; Baş Dönmesi Engellilik
Envanteri (BEE), fonksiyonel kapasite değerlendirilmesi için; 6 Dakika Yürüme Testi
(6DYT), servikal bölge değerlendirmesi için; yüzeyel-derin servikal fleksör ve
ekstansör kas endurans değerlendirmesi (YSFED, DSFED SEED), Bournemouth
Boyun Anketi (BBA), Clinometer uygulaması ile boyun propriyosepsiyon
değerlendirmesi yapılmıştır. Psikososyal faktörlerin değerlendirilmesinde, duygu
durum değerlendirilmesi için; Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Bedensel Duyumları
Abartma Ölçeği (BDAÖ), ağrı algısının değerlendirilmesinde için;
Ağrı
Felaketleştirme Ölçeği (AFÖ), öz yeterliliğin değerlendirilmesi için;
Genel
Özyeterlilik
Ölçeği
(GÖÖ)
kullanılmıştır.
Davranışsal
faktörlerin
değerlendirilmesinde, uyku alışkanlığının değerlendirilmesi için Epworth Uykululuk
Ölçeği (EUÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), beslenme tutumunun
değerlendirilmesinde, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ), fiziksel
aktivite alışkanlığının değerlendirilmesinde, 36 Maddelik Fiziksel Aktivite Ölçeği
(36MFAÖ) kullanılmıştır. 61 hastanın 53’ü (%86,9) YŞÖ’ye göre yorgun olarak
belirlenmiştir. Yorgun olan hastalarda ise MYEÖ ile fiziksel faktörlerden, YSFED ve
DSFED arasında (sırasıyla rho= -0335, -0,313) anlamlı ilişki bulunmuştur.
Psikososyal faktörlere bakıldığında ise MYEÖ ile BDÖ, AFÖ ve GÖÖ ile (sırasıyla
rho=0,359, 0,354, -0,336) anlamlı ilişki bulunurken, davranışsal faktörlerden yalnızca
PUKİ ile yüksek düzeyde (rho=0,403) ilişki saptanmıştır. Çalışmamız yorgun olan
migren hastalarında fiziksel, psikososyal ve davranışsal faktörlerin bir arada
incelendiği ilk çalışmadır. Migren hastalarında yorgunluk, yüzeyel ve derin servikal
fleksör kaslarının enduransı, duygu durumu, ağrı algısı, özyeterlilik ve uyku kalitesi
ile ilişkili multi-faktöriyel bir semptomdur.
Anahtar Kelimeler: Migren, yorgunluk, fiziksel faktör, davranışsal faktör,
psikososyal faktör.

viii

ABSTRACT
Yıldırım H.İ., Fatigue in Migraine Patients: Relationship with Physical,
Psychosocial and Behavioral Factors, Hacettepe University Graduate School
Health Sciences Neurology Physiotherapist Program Master Thesis, Ankara,
2021. In this study, it was aimed to examine the relationship between fatigue and
physical, psychosocial and behavioral factors in migraine patients. The research was
carried out with 61 individuals diagnosed with migraine between the ages of 18-55.
While the Migraine Disability Assessment Questionnaire (MIDAS) was used to assess
migraine severity and migraine-related disability, Fatigue Severity Scale (FSS) and
Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) were used for fatigue assessment. In the
evaluation of physical factors, for the evaluation of posture; New York Posture
Analysis (NYPA), for the evaluation of vestibular symptoms; Dizziness Handicap
Inventory (DHI), for functional capacity assessment; 6 Minute Walk Test (6MWT),
for cervical region evaluation; superficial-deep cervical flexor and extensor muscle
endurance evaluation (SSFE DSFE, DSFEE, SEEE), Neck Bournemouth
Questionnaire (NBQ), neck proprioception evaluation with Clinometer application
were used. In the evaluation of psychosocial factors, for the evaluation of mood; Beck
Depression Inventory (BDI) and Somatosensory Amplification Scale (SSAS) for the
assessment of pain perception; Pain Catastrophizing Scale (PCS), for the assessment
of self-efficacy; The General Self-Efficacy Scale (GSE) was used. In the evaluation of
behavioral factors, Epworth Sleepiness Scale (ESS) and Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) were used to evaluate sleep habits, Motivation for Healthy Eating Scale
(MHES) were used to evaluate nutritional attitude, and 36-item Self-Reported Physical
Activity Behavior (SPAB) was used to evaluate physical activity habits. 53 of 61
patients (86.9%) were determined to be tired according to YSS. In fatigued patients,
moderate correlation was found between the MFIS and physical factors SSFE and
DSFE (respectively rho= -0335, -0,313). Considering the psychosocial factor, it was
found that MFIS was associated with BDI and PCS, and GSE at a moderate level
(respectively rho=0,359, 0,354, -0,336), while it was found to be highly correlated
with only PSQI (rho=0,403), from behavioral factors. It is the first study in which
physical, psychosocial and behavioral factors are examined together in migraine
patients who are tired. Fatigue is a multi-factorial symptom associated with superficial
and deep cervical flexor muscle endurance, mood, pain perception, self-efficacy and
sleep quality in migraine patients.

Key Words: Migraine, fatigue, physical factor, behavioral factor, psychosocial factor
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9

2.6.

Migren Sınıflandırılması

10

3.1.

Derin Servikal Fleksiyon Endurans Değerlendirmesi (DSFED)
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1. GİRİŞ
Baş

ağrısı,

nörolojik

problemler

arasında

gözlemlenen

en

yaygın

semptomlardan biridir. Ciddi engelliliğe neden olan baş ağrıları aynı zamanda
ekonomik kayıpla da ilişkilendirilmektedir (1, 2). Primer baş ağrıları arasında en sık
migren ve gerilim tipi baş ağrısı (GTBA), sekonder baş ağrıları arasında ise en sık
servikojenik baş ağrısı (SBA) görülmektedir (1).
Primer baş ağrılarından olan migren, nörolojik, gastrointestinal ve otonomik
bozuklukların çeşitli kombinasyonları ile karakterize, epizodik bir problemdir ve tanı
koyulabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir (3). Yüksek
prevalansı ve neden olduğu ağır sosyo-ekonomik yük göz önüne alındığında, migren
ile ilişkili bulgu ve belirtileri iyi tanımak ve uygun şekilde tedavi etmek oldukça
önemlidir (4, 5).
Migrende baş ağrısına eşlik eden başlıca semptomlar arasında mide bulantısı,
kusma, foto-fobi, fono-fobi, boyun ağrısı (6), depresyon (7), yorgunluk (8), ve aura
(6) yer almaktadır. Yorgunluk genellikle baş ağrısı tetikleyicisi veya migrene özgü
semptom olarak belirtilmektedir (9).
Gönüllü faaliyetleri başlatma veya sürdürme güçlüğü olarak tanımlanan, uyku,
uyarılma, sistemik sağlık, ruh hali gibi pek çok faktörden etkilenen yorgunluk, migren
hastalarında %60-80 oranında karşımıza çıkmaktadır (10-12). Yorgunluğun sadece
migren ile ilişkili bir semptom mu, yoksa kronik yorgunluk sendromunun migren ile
komorbid bir bozukluk mu olduğu belirsizdir. Migren hastalarında yorgunluğu daha
iyi anlamak için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (11).
Migrenli hastalarda birçok faktör migren şiddeti ile ilişkilendirilse de,
yorgunlukla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek faktörler yeterli
düzeyde çalışılmamıştır. Migrende yorgunluğun yönetilebilmesi ve standardize bir
kılavuz oluşturulabilmesi için, ilişkili faktörlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması
gerekmektedir (9). Bu nedenle çalışmamızın amacı migren hastalarında yorgunluğun
ve yorgunluk ile ilişkili olan faktörlerin araştırılmasıdır.

2

Hipotezler;
H01: Migren hastalarında yorgunluk: Fiziksel faktörlerden etkilenmez.
H02: Migren hastalarında yorgunluk: Psikososyal faktörlerden etkilenmez.
H03: Migren hastalarında yorgunluk: Davranışsal faktörlerden etkilenmez.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1 Baş Ağrısı
Baş ağrısı bozuklukları, genel popülasyonda %48,9 prevalans ile en yaygın
nörolojik bozukluklar arasında yer almaktadır. Bazı baş ağrıları son derecede güçten
düşürücü olmakla birlikte bireyin iş ve günlük yaşamını etkileyerek, yaşam kalitesini
önemli oranda düşürmektedir (13).
Baş ağrısının, baş ve beyin yapılarında bulunan ağrıya duyarlı yapıların
traksiyonu, inflamasyonu, vazodilatasyonu veya beyin sapı serotonerjik sistemlerinin
düzensizliğinden kaynaklandığı iyi bilinmektedir (14).
Sefalik duyusal uyaranlar merkezi sinir sistemine (MSS) trigeminal sinir ile
iletilir (15). Trigeminal sinir, intrakraniyal (kan damarları, pia mater, dura mater) ve
ekstrakraniyal (cilt, kaslar, arterler ve periosteum gibi) ağrıya duyarlı yapılardan girdi
alır ve girdileri spinal trigeminal çekirdeğe iletir (Şekil 2.1). Bu yapılardan gelen
duyusal bilgiler öncelikle trigeminal sinir yoluyla beyin sapına ve oradan talamus ve
kortekse yansıtılır. (16). Trigeminovasküler spinal trigeminal çekirdeğin yükselen
aksonal projeksiyonları, beyin sapı, hipotalamik ve bazal gangliyon çekirdeklerine
sinyaller iletir ve böylece baş ağrısına bulantı, kusma, esneme, gözyaşı dökme, psikodavranış sorunları ve yorgunluk eşlik eder (9). Uzun süren nosiseptif ağrı deneyimi ise
nosiseptif yolakta nöroplastik değişikliklere, eksitasyon ile inhibisyon arasındaki
dengenin bozulmasına yol açmaktadır (17).

Şekil 2.1. Ekstrakraniyal ve intrakraniyal ağrıya duyarlı yapılar (16).
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2.2 Baş Ağrısı Epidemiyolojisi, Prevalansı ve Sınıflaması
Baş ağrısı her yaştan, ırktan ve sosyoekonomik düzeyden insanı etkiler ve
kadınlarda daha sık görülür. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre baş ağrısı
engelliliğin ilk 10 nedeni arasında yer almaktadır (13). Genel popülasyonun yaklaşık
%95'i hayatlarının bir döneminde baş ağrısı yaşamıştır ve 1 yıllık prevalansı yaklaşık
her iki yetişkinden biridir. Baş ağrısı prevalansının yaşla birlikte ve özellikle ergenlik
sonrasındaki kızlarda daha belirgin olmak üzere artış gösterdiği bilinmektedir (18, 19).
Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, %20,77 görülme sıklığı ile GTBA’nın en
yaygın, %14,7 görülme sıklığı ile migrenin ikinci en yaygın görülen primer baş ağrısı
olduğunu ortaya koymuştur (20).
Baş ağrıları, Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu (IHS) tarafından primer ve
sekonder baş ağrıları olarak iki ana başlık altında sınıflandırılmaktadır (Şekil 2.1).

Şekil 2.2. Baş ağrısı sınıflandırması (20).
2.3 Migren
Migren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, tekrarlayıcı, rutin aktivitelerle
kolayca şiddetlenebilen (21), nabız atışı şeklinde tanımlanan, orta ila şiddetli ve
genellikle tek taraflı, epizodik, 4-72 saat sürebilen (13) bir baş ağrısı olarak tanımlanan
nörolojik bir hastalıktır (21). Baş ağrısının ikinci en yaygın şeklidir (13). Migrenin
popülasyonda görülme sıklığı GTBA’dan sonra gelmesine rağmen ağrı şiddeti ve eşlik
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eden diğer semptomların GTBA’dan daha fazla olmasından dolayı hekime başvuruda
birinci sırada yer almaktadır (20). Migren baş ağrılarının şiddeti, orta derecede ağrıdan
şiddetli ağrı ve uzun süreli iş göremezlik durumuna kadar değişir. Atakların sıklığına
ve özürlülük düzeyine bağlı olarak migren baş ağrıları, sağlık durumunu ve ataklar
arasındaki davranışı da etkileyebilir (22).
Migren baş ağrısı, atakların üçte ikisinde tek taraflıdır ve genellikle bulantı,
kusma, ışığa, sese ve kokulara duyarlılık ile ilişkilidir (13, 15). Hasta karanlık ve sessiz
bir odada hareketsiz yatmayı ve fiziksel aktiviteden kaçınmayı tercih eder (13).
Tipik migren genellikle sabahın erken saatlerinde veya gündüz başlar,
şiddetinin zirvesine birkaç ila 30 dakika arasında ulaşır ve tedavi edilmediği takdirde,
bazen 4 ila 24 saat sürer. Çoğu zaman, uyku ile sonlandırılır (15).
Migrenin klinik prezentasyonu oldukça heterojendir ve yaşam boyu hastalık
seyrine sahip olabilir (23). Migren atakları, bireyin hayat kalitesini düşüren, sosyal
katılımını kısıtlayan, okul ve iş başarısını azaltan bir hastalıktır (18). Migren yaşam
kalitesini büyük ölçüde etkiler. DSÖ, migreni dünyanın en çok engelleyici tıbbi
hastalıkları arasında sıralamaktadır (3).
Migren hastalarının yaklaşık %1,3-2,4'ü, IHS tarafından ayda 15 veya daha
fazla gün süren, bu günlerden 8 veya daha fazla günü migren baş ağrısı özelliği
gösteren kronik migrene sahiptir. Kronik migren, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine
önemli bir etkisi olan, komorbiditeler ve ilaç aşırı kullanımına sıklıkla eşlik eden
migrenin en engelleyici formudur (13).

2.4 Migren Epidemiyolojisi ve Prevelansı
Migren, 1 yıllık prevalansı ile en yaygın ve zayıflatıcı nörolojik
bozukluklardan biridir (24). 2016 Küresel Hastalık Yükü verilerine göre, migren en
fazla yeti yitimine neden olan on bozukluktan biridir ve engellilikle geçirilen yaşam
yılları için dünya genelinde ikinci sırada yer almaktadır (25). DSÖ, migrenin
kadınlarda erkeklere oranla daha fazla engellilik yarattığını ve Dünya’da engellilik
yaratan hastalıklar arasında 3. sırada yer aldığını bulmuştur (26). IHS tanı ölçütlerini
kullanan birçok uluslararası çalışma, genel popülasyonda migrenin yaşam boyu
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yaygınlığının erkeklerde %4-8, kadınlarda %11-25 arasında olduğunu göstermiştir
(27).
Migren prevalansı yaşa, cinsiyete, etnik kökene ve gelire göre değişir.
Puberteden sonra kızlarda prevalans erkeklere göre daha hızlı artar. Prevalans 40
yaşına kadar artar, sonra düşer (Şekil 2.4.1) (3).

Şekil 2.3.Cinsiyete göre düzeltilmiş yaşa özgü migren prevalansı (3).

2.5 Migren Patofizyolojisi
Migren, multifaktöriyel olarak genetik yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkan
bir hastalıktır (28). Migrenin beynin hangi bölgesinde, ne şekilde başladığı ve
migrenin hangi evresinde, hangi beyin bölgelerinin devreye girdiği tam olarak açığa
çıkarılamamış bir konudur (29, 30).
Migren atağından nöronal ve vasküler değişikliklere sebep olan Kortikal
Yayılan Depresyon (KYD), kortikal eksitabilite, trigeminovasküler sistem ve beyin
sapının artmış aktivasyonu sorumlu tutulmuştur (30).
Kortikal Yayılan Depresyon (KYD): KYD, korteks boyunca yayılan ve nöral, glial
ve vasküler fonksiyonları etkileyen ve sonuçta aktivitenin baskılanmasıyla sonuçlanan
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yavaş hareket eden depolarizan bir dalgadır (31). KYD, aura fazı, vazodilatasyon fazı
ve ağrı fazından oluşur.

Aura fazı: Görüntüleme çalışmaları, KYD’nin büyük olasılıkla migren
aurasının altında yatan bir fenomen olduğunu göstermiştir (16). Migren konusunda
araştırma yapan yazarların çoğu migren aurasının bir nöronal disfonksiyona bağlı
olduğunu,

iskemiye

bağlı

olmadığını

ancak

KYD

sonucunda

oluştuğunu

desteklemektedir. KYD dalgasının bölgesel kan akımında bir azalma ile izlendiği
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve magnetoensefalografi dahil birçok noninvaziv metod ile gösterilmiştir. Bu kortikal-nöronal yayılan depresyon dalgasının
klinik ifadesi ‘aura fazı’dır (28).
Vazodilatasyon fazı: Yayılan depresyon dalgaları aracılığı ile beyin
parankiminde olan depolarizasyon, potasyum, hidrojen, nitrik oksit, glutamat ve
araşidonik asid metabolitleri gibi vazoaktif ve nosiseptif iyonların salınmasına neden
olur ve nosiseptif nöronlarda ağrı uyarıcı vazoaktif nöropeptidlerin salınmasına yol
açar böylece vazodilatasyon oluşur. KYD, trigeminal sinir aracılığıyla piamater,
araknoidmater ve duramaterde çeşitli hücresel ve vasküler değişikliğe yol açarak,
arterlerde kan akımının artmasına neden olmakta ve sonuç olarak trigeminovasküler
sistemi aktive etmektedir.

KYD ve intrinsik beyin parankim olayları,

trigeminovasküler lifleri tetikleyerek lateralize ağrıya neden olur (30).
Baş ağrısı fazı: Vazoaktif maddeler trigeminal sistemin sensitizasyonuna
sebep olduktan sonra oluşan duyusal inputlar talamusa projekte olurlar. Talamustaki
sinapstan sonra kortekse ulaşan duyusal inputlar serebral kortekste ağrı olarak
işlemlenir (28).
KYD’nun başlaması için, serebral korteksteki eksitabilitede değişiklik olması
gerekmektedir (30).
Kortikal Eksitabilite Artışı: Yapılan birçok çalışmada, migren tanısı almış hastalarda
kontrollere göre, ataklar arası kortikal uyarılmış potansiyellerin amplitüdünde artış ve
habituasyonda azalma, motor eşikte artma gösterilmiştir ve atak döneminde bu
farklılıklar ortadan kalkmıştır (35). Bu durumun, migren hastalarında artmış kortikal
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eksitabilite veya azalmış inhibisyonu göstermektedir. Aynı zamanda, migren
hastalarında kortikal eksitabilitenin azaldığı yönünde çalışmalar da vardır (36).
Buradaki farklılık, çalışmaların metodolojik farklılıklarından kaynaklanmış olabilir.
Bu fikirle birlikte, transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) uyarıları ile migren
hastalarında kontrollere göre fosfen oluşma eşiğinde farklılıklar izlenmiştir (37). Bu
da, migrenlilerde kortikal eksitabilitede ister azalma olsun, ister artma olsun, kortikal
eksitabilitenin disregülasyonunu sebep olur (36, 38). Kortikal eksitabilitede meydana
gelen anormal değişiklik, kortikal yayılan depresyonun başlama semptomlarını ve
migren hastalarının farklı semptomlarını açıklamada rol oynayabilir (30).
Trigeminovasküler Sistemin Uyarılması: Başın ağrı duyusunu algılayan trigeminal
siniri, üst servikal sinirleri, bunlar tarafından inerve olan meninksleri ve besledikleri
kan damarlarını içine alan sisteme trigeminoservikovasküler sistem denir ve bu
sistemin migrenin patogenezinin temelinde yattığı düşünülmektedir (30).
Baş ağrısı evresinde trigeminovasküler sistemin aktivasyonu ve buna ikincil
olarak damarlarda genişleme ve lokal nöral mekanizmalar tarafından oluşturulan bir
inflamatuar yanıta yol açan “nörojenik inflamasyon”, migren baş ağrısında da rol
almıştır (15, 29, 30).

Şekil 2.4. Migren ağrısına hizmet eden trigeminovasküler yol (21).
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Beyin Sapının Artmış Aktivasyonu: Beyin sapının migren patofizyolojisinde önemli
rol oynadığına dair kuvvetli bulgular vardır. Migren atağında,medial frontal ve
somatosensoryal korteks, oksipital, parietal korteks kadar, beyin sapı yapılarının da
aktive olduğu Fonksiyonel Manyetik Resonans Görüntüleme (fMRG) ve Pozitron
Emisyon Tomografisi (PET) çalışmaları ile gösterilmiştir. fMRG çalışmaları, migren
atakları sırasında beyin sapının, özellikle dorsolateral ponsun aktive olduğunu
göstermektedir. Migren atakları sırasında dorsal pons veya periakuaduktal gri cevher
aktivasyonuna bağlı olarak, beyinsapı disfonksiyonunun migren ağrısında jeneratör
olarak rol oynadığı düşünülmektedir. Migren hastasında beyin sapında diğer bölgelere
göre serebral metabolizmada artışı PET taraması ile gösterilmiştir. Ayrıca, beyin
sapındaki yapısal lezyonların baş ağrısına yol açtığına dair birçok yayın vardır. Beyin
sapı yapılarının etkilendiğinin bir diğer kanıtı atakta verilen triptanlardan sonra beyin
sapı yapılarının aktivasyonunun ortadan kalması ya da aktivasyonun başlamamasıdır
(28). Bulantı, vertigo ve otonomik semptomlar gibi semptomların beyin sapından
kaynaklı olduğu ve migren patofizyolojisinde beyin sapının önemli rol oynadığına
düşünülmektedir (28, 30).

Şekil 2.5. Migren patofizyolojisinin kısa şeması (29).
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2.6 Migrenin Sınıflandırılması
Auralı migren ve aurasız migren olmak üzere migrenin iki ana tipi
tanımlanmıştır. Auralı migren, hastaların yaklaşık %30'unu oluşturur ve migren
atakları öncesinde veya sırasında ortaya çıkan geçici görsel, duyusal ve afazik veya
motor bozuklukları içerir (32). Tek bir migren atağı tipik olarak hastanın hayatını
bozar ve önsezi (≤48 saat), aura (5-60 dk), baş ağrısı (4-72 saat) ve
resolüsyon/postdrom (≤48 saat) evrelerinden oluşabilir (32). IHS 2018 sınıflama
sistemine göre migren şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Şekil 2.6. Migren Sınıflandırılması
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2.6.1 Aurasız migren
Aurasız migren, migrenin en yaygın alt tipidir. Çoğu alt tip, aurasız migren
semptomlarını içerir ve bazıları ayrıca nörolojik semptomları içerir. Aurasız migren,
migrenin en yaygın şekli olduğu için daha önce “common migraigne” olarak
isimlendirilmiştir (4).
Tek taraflı yerleşim, orta veya şiddetli yoğunluk, rutin fiziksel aktivite ile
şiddetlenmesi, bulantı ve/veya fotofobi-fonofobi ile birlikteliği aurasız migren baş
ağrısının tipik özellikleri arasında yer almaktadır (5, 33).
Tanı, beş atak meydana geldikten ve diğer nedenler ekarte edildikten sonra
konulabilir. Baş ağrısının tek taraflı, zonklayıcı, orta ila şiddetli seviyede ve rutin
fiziksel aktivite ile şiddetlenen veya rutin fiziksel aktiviteden kaçınmaya neden olan
dört ağrı özelliğinden en az ikisine sahip olması gerekir. İlişkili özellikler, ışık ve ses
duyarlılığından (fotofobi ve fonofobi) veya mide bulantısı veya kusmadan en az birini
içerir. Atak, tedavi edilmediğinde 4 ila 72 saat sürer ve hastalar tipik olarak karanlık
ve sessiz bir yerde dinlenmeyi tercih ederler. Ağrı başın herhangi bir yerinde
hissedilebilir ve yer değiştirmesi yaygındır. Pitoz, nazal konjesyon veya rinore,
konjonktival enjeksiyon veya lakrimasyon gibi otonomik semptomlar eşlik edebilir
(4).
2.6.2 Auralı Migren
Auralı migrende, baş ağrısından önce geçici fokal nörolojik semptomlar gelişir
ve çoğunlukla ağrıya karşı kontralateraldir (4). Baş ağrısı öncesinde migren
hastalarının %20’sinde gözlenen aura, geçici bir nörolojik defisittir (29). Aura, 5-20
dakika içinde kademeli olarak gelişir ve 60 dakikaya kadar sürebilir (4).
Aura görsel, duyusal veya motor olabilir ve dil veya beyin sapı bozukluklarını
içerebilir. Hastalar birden fazla aura tipine sahip olabilir (3). Migrenli kişilerin sadece
üçte birinin aurası vardır ve bu onlar için bile her atağın parçası olmayabilir.
Çoğunlukla vizyonu etkiler. Gözünüzün önüne, genellikle bir tarafa yayılan boş
yamalar, parlak veya yanıp sönen ışıklar veya renkli zikzak çizgiler eşlik eder. Daha
az yaygın olan, genellikle bir elin parmaklarında başlayan ve yüzün veya dilin o
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tarafını etkilemek için kola yayılan duyusal semptomlar, iğne batması veya uyuşmadır.
Konuşma veya doğru kelimeleri bulma zorluğu da auranın bir parçası olabilir (4).
Aura motor güçsüzlük içeriyorsa, bozukluk Hemiplejik Migren veya alt
formlarından biri olarak kodlanmalıdır. Çoğu aura semptomu için kabul edilen süre 1
saattir, ancak motor semptomlar genellikle daha uzun sürer. Yorgunluk, konsantrasyon
güçlüğü, boyun sertliği, ışığa ve/veya sese duyarlılık, mide bulantısı, bulanık görme,
esneme ve solgunluğun çeşitli kombinasyonlarını içerir (33).

2.7 Migrenin Evreleri
Migrende ağrı ataklar halinde görülür ve klasik bir atak; prodrom, aura, baş
ağrısı ve postdromal dönemlerinden oluşur. Her atakta bu dört dönemin hepsi
görülmeyebilir. Baş ağrısı genellikle 4-72 saat içinde sonlanırken ataklar arasında
hastalar normal yaşantısını sürdürebilir (29, 34).
Dört aşamadan oluşan atak sırasında semptomlar her zaman olmasa da
mevcuttur. Ataklar arasında, migrenli çoğu insan tamamen iyidir (4).
Prodrom Evresi: Migrenli hastaların %20-60'ında, ön belirtiler (prodrom)
ortaya çıkar. En yaygın semptomlar yorgunluk veya bitkinlik (%72), konsantrasyon
güçlüğü (%51) ve boyun tutulması (%50) olarak gösterilmiştir (3). Bu belirtiler
dakikalar, saatler veya daha uzun süren esneme, ruh hali değişiklikleri de içerebilir.
Bununla birlikte, bazı insanlar bu süre zarfında alışılmadık derecede enerjik
olduklarını bildirmişlerdir. Bazılarının yemek yeme isteği vardır. (4).
Aura Evresi: Beyin kabuğundan kaynaklandığı ön görülen aura evresi, motor
geçici nörolojik, görsel ve duyusal defisitler görülebildiği migren evresidir (29).
Baş Ağrısı Evresi: Baş ağrısı evresi, çoğu insan için en zahmetli olan evredir
ve birkaç saat veya 2 veya 3 güne kadar sürer. Migren baş ağrısı genellikle şiddetlidir.
Tek taraflı olma eğilimindedir, ancak her iki tarafta da olabilir ve en yaygın olarak
önde veya şakakta olmasına rağmen başın herhangi bir yerinde de olabilir. Genellikle
hareketle daha da kötüleşen zonklayıcı veya şiddetli bir baş ağrısıdır (4). Baş ağrısı
genellikle auranın bitiminden sonraki 60 dakika içinde takip eder (3).
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Baş ağrısı evresinde anoreksiya yaygındır. Hastaların neredeyse %90'ında bulantı
görülürken, yaklaşık üçte birinde kusma meydana gelir. Duyusal aşırı duyarlılık,
hastaların karanlık ve sessiz bir oda aramasına neden olur. Bulanık görme, burun
tıkanıklığı, anoreksi, açlık, tenesmus, ishal, karın krampları, poliüri, yüz solgunluğu,
sıcak veya soğuk duyular ve terleme meydana gelebilir. Depresyon, yorgunluk, kaygı,
sinirlilik ve konsantrasyon bozukluğu yaygındır (3).
Postdromal Evresi: Postdromal aşaması, baş ağrısı azaldıkça takip eder (4).
Baş ağrısından sonra hasta genellikle yorgun, bitkin, sinirli veya halsiz hisseder ve
konsantrasyon bozukluğu, kafa derisi hassasiyeti veya ruh hali değişiklikleri olabilir
(3, 4).
2.8 Migrenin Tetikleyicileri
Klinik deneyim ve çok sayıda elektrofizyolojik çalışma, migrenli beynin
migrenli olmayanlara göre artan duyarlılığını göstermektedir (35). Duyarlı bireylerde
çevresel veya fizyolojik durumlardaki değişiklikler migren baş ağrısı atağını tetikler
(4). Bu nedenle, zaten hassaslaşmış beynin dış ve iç tetikleyicilere kolayca yanıt
vermesi pek şaşırtıcı değildir (35, 36).
Tetikleyiciler herkes için aynı değildir, hatta aynı kişideki farklı ataklar için
bile aynı olmayabilir. Migrenli birçok kişi herhangi bir tetikleyici tanımlayamaz.
Muhtemel tetikleyiciler çoktur ve çeşitlidir (4).
Alkol ve bazı yiyecekler daha yaygın olarak, gecikmiş veya kaçırılmış veya
yetersiz öğünler, kafein yoksunluğu ve susuz kalma migreni tetikleyebilir (4). En sık
çikolata (%45), peynir (%30), şarap (%20), domates (%20), karbonhidratlar (%20),
mayalı ürünler (%15) ve kuruyemişler (%10) bildirilmiştir. Birden fazla diyet
tetikleyicisi deneklerin %55'i tarafından rapor edilmiştir (36). Açlık ise en yaygın
tetikleyici olarak bildirilmiştir (4).
Fiziksel aktivite migreni kötüleştirebilen faktörlerdendir (37). Yakın tarihli bir
çalışmada, hastaların %22'si egzersizi migren tetikleyicisi olarak belirtmiştir (38).
Uyku düzenindeki değişiklikler, parlak veya titreyen ışıklar, güçlü kokular ve belirgin
hava değişiklikleri, uzun mesafeli seyahat de migren tetikleyicileri olarak bildirilmiştir
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(4). Yorgunluk, stres, mental gerginlik, migreni kötüleştirebilen faktörlerdir (37).
Kadınlarda adet döngüsü ile ilişkili hormonal değişiklikler, hormonal kontrasepsiyon
veya hormon-yerine koyma tedavisi- önemli potansiyel tetikleyicilerdir. Stresli bir
dönemden sonra duygusal rahatsızlık veya şaşırtıcı bir şekilde gevşeme de migreni
tetikleyebileceği rapor edilmiştir. Bu tetikleyiciler ve diğer birçok tetikleyici, bir tür
stresi temsil eder ve migrenli kişilerin değişime iyi tepki vermedikleri öne
sürülmektedir (4).
2.9 Yorgunluk
Yorgunluğun mevcut tanımı; ezici yorgunluk hissi, enerji eksikliği, bitkinlik
duyguları, gönüllü çabayı başlatma veya sürdürmede zorluk, fiziksel eğilim ve üzüntü
veya zayıflıktan farklı enerji eksikliği, birey tarafından algılanan öznel bir fiziksel
ve/veya zihinsel enerji eksikliği olarak tanımlanır (39). Diğer çalışmalarda, hastalar
çevrelerinden kopmuş hissetmeyi de tanımlamışlardır (40).
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan yorgunluk (41), etkilenen kişilerin yaşam
kalitesini bozan günlük aktiviteleri ciddi şekilde engelleyen klinik uygulamada en
yaygın görülen semptomlardan biridir. Yorgunluk çeşitli faktörler tarafından
üretilebilir. Literatür gözden geçirildiğinde çeşitli tıbbi, nörolojik ve psikiyatrik
hastalıklar patolojik yorgunluğun birincil nedenleri olarak dahil edilmiş ve ilaçlar,
kronik ağrı, depresyon ve uyku bozukluğu patolojik yorgunluğun ikincil nedenleri
olarak gösterilmiştir (9). Yorgunluk yönetimi, çok disiplinli bir yaklaşımı haklı
çıkaracak şekilde çok faktörlü ve karmaşıktır (40).
Kuvvet üretme kapasitesinin kaybı, hem çevresel hem de merkezi bir kökene
sahip olabilir. Kuvvet veya kuvvet oluşturma kapasitesindeki bu düşüş, motor korteks,
omurilikten sinir-kas kavşağı, kas zarı ve metabolizmaya kadar nöral eksenin çeşitli
düzeylerinden kaynaklanabilir (42). Yorgunluk, serebral korteks, talamus ve kaudat
gibi derin yapıları içeren gri madde patolojisinden kaynaklanabilir (40). Ayrıca
inflamasyonu yorgunluk patofizyolojisi içinde incelenmesi gereken bir diğer faktördür
(41).
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Yorgunluk, psikolojik ve fizyolojik olmak üzere iki boyut tarafından belirlenen
bir kavramdır. Bu nedenle, iyilik hali, konsantrasyon sorunları, fiziksel aktivite ve
sosyal işlevsellik gibi psikolojik faktörlerin tümü yorgunluğun deneyimlenme şeklini
etkileyebilir (42).
Fizyolojik yorgunluk: Yorgunluk, fizyolojik terimlerle, maksimum kuvvet üretme
kapasitesinde zamanla ilgili bir düşüş, çalışma kapasitesinin azalması ve iş
verimliliğinin azalması olarak tanımlanmıştır. Tıp literatürü genellikle yorgunluğu
“yaşanmış yorgunluk” anlamında, ezici bir yorgunluk hissi, enerji eksikliği ve
bitkinlik hissi olarak tanımlar (43).
Kuvvet veya kuvvet oluşturma kapasitesindeki bu düşüş, motor korteks,
omurilik, sinir-kas kavşağı, kasın iç yapısı ve metabolizmaya kadar nöral eksenin
çeşitli düzeylerinden kaynaklanabilir (42). Yorucu bir kasılma sırasında spinal motor
nöronların ateşleme hızında kademeli bir düşüş olduğu bilinen bir fenomendir (42).
Yorgunluğun patofizyolojisinde periferik ve merkezi mekanizmalar rol oynamaktadır
(44).
Periferik yorgunluk, sinir-kas kavşağının distalindeki süreçlerin neden olduğu
kasılma kuvveti veya güç kaybı olarak tanımlanır (45). Periferik yorgunlukta,
yorgunluğun kaynağı MSS dışındadır (45). Periferik yorgunluk, kas ve sinir-kas
kavşağı bozukluklarına bağlı kas yorgunluğu için uygun bir terimdir (46).Kasılmalar
sırasında azalan kuvvet, esas olarak, kasılma kuvveti üzerinde olumsuz bir etki
uygulayan hücre içi iyon seviyelerinin değişmesine bağlanır (42).
Santral yorgunluk: Merkezi yorgunluk hipotezi, uzun süreli egzersiz sırasında,
özellikle

serotonin,

dopamin

ve

noradrenalinin

(norepinefrin)

sentezi

ve

metabolizmasının etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. İlk olarak Newsholme ve
ark. uzun süreli egzersiz sırasında artan beyin serotonerjik aktivitesinin, uyuşukluğu
artırabileceği, harekete geçme isteğini azaltabileceği ve motor ünite aktivasyonunda
bir azalma ile sonuçlanabileceğini bildirmişlerdir. Bu da egzersiz yapan bireyin
fiziksel ve zihinsel verimliliğini etkileyebilir, bu faktörler merkezi yorgunluk olarak
kabul edilir (47).
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Merkezi yorgunluk, kronik rahatsızlıkları olan ve psikolojik şikayetlerden daha
fazla etkilenen kişilerde daha sık görülür (48).
2.10 Migren ve Yorgunluk
Yorgunluğun migren hastalarında çeşitli klinik etkileri vardır. Yorgunluk,
yaygın olarak bildirilen baş ağrısı tetikleyicilerinden biridir (9, 49). Migren
hastalarında yorgunluk ve bitkinliğin önemi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri birçok
yazar tarafından vurgulanmıştır (24). Migrenli hastalarda yorgunluk prevalansına
odaklanan veriler azdır ve heterojen baş ağrısı hasta örnekleri nedeniyle çelişkili
sonuçlar ortaya koymaktadır (9). Epizodik migren ve kronik migren hastalarında
yorgunluk prevelansının karşılaştırıldığı bir çalışmada, yorgunluk kronik migren ve
daha yüksek atak sıklığı ile ilişkilendirilmiştir (9).
Migrenli hastalarda bazı faktörler yorgunlukla ilişkilendirilse de, bunların
yorgunluk üzerindeki farklı etkileri henüz tam olarak bildirilmemiştir (49). Migrende
yorgunluk için yüksek öncelikli faktörleri belirlenerek, klinisyenlere yorgunluğun
yeterli şekilde yönetilmesi için bir kılavuz önerilebilir (9).

2.11 Migren Hastalarında Yorgunluğun Fiziksel Faktörlerle İlişkisi
Kas-iskelet sistemi işlev bozuklukları ile migren şiddeti/ frekansı arasında
ilişki olduğu bilinmektedir (50). Ancak bu faktörlerin migrene sıklıkla eşlik eden bir
semptom olan yorgunlukla ilişkili olup olmadığına dair kanıtlar yetersizdir
Servikal Bölge Problemleri: Migrenin ileri baş postürü, azalmış servikal mobilite,
yetersiz servikal kas fonksiyonu, artmış̧ tetik nokta sayısı ve artmış ağrı eşiği gibi
servikal kas iskelet sistemi bozuklukları ile ilişkili olduğu birçok çalışmada
bildirilmiştir (20). Boyun ağrısının migrenin semptomatolojisinin bir parçası olduğu,
migrenden bağımsız bir patoloji gibi düşünülmemesi gerektiğinin üzerinde
durulmaktadır ( 43).
Vestibüler Semptomlar: Migren hastalarında baş dönmesi sıklıkla bildirilse de
bu hastaların baş dönmesi engelliliği henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Baş dönmesi
ile ilgili senkop, meniere hastalığı, fobik postural baş dönmesi, kronik subjektif baş
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dönmesi ve kalıcı postüral algısal baş dönmesi gibi çeşitli bozukluklar vardır. Bu
bozuklukların migren ile birlikteliği sıklıkla bildirilmiştir (51). Baş ağrısına bağlı yeti
yitiminin yanı sıra migrenli hastaların baş dönmesi ve dengesizlik nedeniyle yaşam
kaliteleri ve işlevsellikleri azalabilir. Bu semptomlar vestibüler ve serebellar işlev
bozukluğu ile ilişkili olabilir (52).
Migrenli hastalarda stabilite limitlerinde değişiklikler olduğu, yürüyüş hızında
ve tandem yürüyüş hızında azalma olduğu bilinmektedir. Bu bozukluklar zamanla
daha da kötüleşmekte ve auranın varlığından da etkilenmektedir. Ancak aura varlığının
mı yoksa daha fazla atak sayısının mı yürümeyi bozduğu bilinmemektedir. Migrenli
hastalarda postüral kontrol değişiklikleri ile ilgili kanıtlara rağmen, bulguların migren
hastalarının merdiven inip çıkma veya oturma gibi fonksiyonel aktivitelerin
performansı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı belirlenmemiştir (52).
Fonksiyonel Kapasite: Çalışmalar aerobik egzersiz tedavisinin migren
ataklarının özellikle miktarı, süresi ve yoğunluğu üzerinde olumlu etkileri olduğunu
belirtmiştir (53). Yapılan bazı araştırmalar egzersizin migren üzerinde olumlu etkisi
olduğunu belirtse de sonuçlar hala çelişkilidir ve migren hastalarında yorgunluk ile
ilişkisine bakılmamıştır.
2.12 Migren Hastalarında Yorgunluğun Psikososyal Faktörlerle İlişkisi
Yorgunluk sadece fiziksel işleyişi değil aynı zamanda psikolojik durumu da
etkiler ve refah, konsantrasyon sorunları, sosyal işlevsellik gibi psikolojik faktörlerin
tümü yorgunluğun deneyimlenme şeklini etkileyebilir (42).
Duygu Durum Bozukluğu: Migren, muhtemelen anksiyete ve/veya depresyon
ile komorbidite bağlamında en çok çalışılan ağrı bozukluğudur (19). Komorbidite için
hipotezlerden biri, ortak genetik ve/veya çevresel risk faktörlerinin hem migren hem
de psikiyatrik bozuklukların altında yatabileceğidir (19). Ortak çevresel veya genetik
faktörler, tek yönlü veya çift yönlü nedensel modeller gibi migren ve psikiyatrik
durumlar arasındaki bağlantının etiyolojisini açıklamak için birçok teori öne
sürülmüştür ancak bu teorilerin hiçbiri henüz bu komorbiditenin altında yatan
mekanizmayı doğru bir şekilde açıklayamamıştır (54).

18

Yorgunluk ve depresyon ile yakından ilişkilidir ancak bu ilişki karmaşıktır (40,
44). Yorgunluk depresyonun belirtilerinden biridir ve depresyon varsa yorgunluğun
geçmesi pek mümkün değildir (40, 44).
Bedensel Duyumları Abartma/Ağrı Felaketleştirme: Gelişmiş ağrı algısı veya
duyarlılığı, ağrının kronikleşmesinde önemli bir risk faktörü olabilir. Bazı hastalarda
gelecekteki ağrının aşırı öngörülmesiyle ilgili ağrı hakkında korku veya endişe, onların
bedensel semptomlarına ve sakatlıklarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Mevcut
ağrının devam edeceği inancı veya kör inancın, ağrının gizemli ve açıklanamaz
olduğunu kabul etmesi, kötü sonuç, psikolojik sıkıntı ve somatizasyon ile ilişkili
olduğu için, başa çıkma ve uyum üzerinde olumsuz bir etkisi var gibi görünmektedir
(55). Chaveset ve ark. migrenli hastalarda sıcak ve soğuk ağrı eşikleri ve kutanöz
allodini ile ölçülen hiperaljezi olduğunu göstermişlerdir ve bunu merkezi
duyarlılaşmanın bir işareti olabileceğini belirmişlerdir (56). Migren hastaları, daha
düşük nosiseptif eşik sergilemiştir (56, 57).
Özyeterlilik: Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrıları günlük yaşam aktivitelerini
sınırlar, yaşam kalitesini bozar ve üretkenliği azaltır. Düşük yaşam kalitesi ve kişisel
aktivitelerden kaçınma kişinin duygusal yaşamını etkilediği ve bireyin öz yeterliliğini
azalttığı belirtilmiştir (58).
2.13 Migren Hastalarında Yorgunluğun Davranışsal Faktörlerle İlişkisi
Yorgunluk, çok boyutlu bir kavram olup (42), uyku, beslenme ve egzersiz
alışkanlığı gibi davranışsal faktörlerden de etkilenir.
Uyku Alışkanlıkları: Uyku bozuklukları genel popülasyondaki yetişkinlerin
üçte birini etkilemektedir. Ancak migren ile birlikteliğinin yaygın olduğu
gösterilmiştir (54). Bu nedenle, birçok çalışma uyku ve migren arasındaki ilişkilerin
araştırılmasına odaklanmıştır. Gece migren atakları, bozulmuş uykunun bir sonucu
olabilir ve gece uykusu sırasında da birincil baş ağrıları ortaya çıkarak uykunun
bozulmasına neden olabilir (19). Uyku bozuklukları başta migren ataklarını
tetikleyebilir ve buna bağlı olarak baş ağrıları migrene yatkın hastalarda uyku
sorunlarına neden olabilir. Ayrıca migren hastaları, uyku problemlerini ataklarda
tetikleyici faktör olarak rapor ederken, uyku da baş ağrısını hafifletebilir.
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Migrenlilerde uyku bozukluklarının gündüz aşırı uyku hali uykuyu başlatma ve
sürdürmede güçlük, sabah erken uyanma ve gündüz yorgunluğunu içerdiği
bildirilmektedir (54).
Migren hastalarında yüksek dozda birçok ilaç kulanmak, atakların çoğunlukla
gece olması ve eşlik eden depresyon gibi psikolojik problemler uyku bozukluğu ile
ilişkilendirilmiştir (59). Ancak yorgunluk faktörü ile ilişkisi migren popülasyonunda
gözden kaçırılan, yeterince çalışılmayan bir konudur.
Beslenme Alışkanlıkları: Besin alımı ve diyet kalitesi migrenin seyri ile
ilişkilendirilmiştir. Bazı gıda ve besin bileşenlerinin migreni tetikleyebileceği ve
sağlıklı

beslenme

davranışları

ile

migren

özelliklerinin

hafifletilebileceği

bilinmektedir. Araştırmacılar sağlıklı, dengeli ve düzenli bir diyetin migren ataklarının
şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir (60). Ulusal Sağlık
İstatistikleri Merkezi tarafından toplanan Ulusal Sağlık ve Beslenme Muayenesi
Çalışmasından elde edilen verilerin yakın tarihli bir analizi, migrenli normal kilolu
kadınların migreni olmayan kadınlara göre önemli ölçüde daha düşük diyet kalitesine
sahip olduğunu göstermiştir. Obezite daha yüksek migren sıklığı ve şiddeti ile ilişkili
olduğundan ve sağlıklı bir kiloyu korumanın birincil yöntemi diyet olduğundan,
epizodik migreni olan kişiler için sağlıklı, yüksek kaliteli bir diyetin sürdürülmesi de
önemlidir (61).
Fiziksel Aktivite: Fiziksel aktivite, iskelet kasının kasılmasıyla üretilen ve
enerji tüketimini önemli ölçüde artıran fiziksel hareket olarak tanımlanır. Bu nedenle
bu terim, spor ve egzersizden günlük yasamda yer alan hobilere veya aktivitelere kadar
insanların tüm hareketlerini kapsar. Fiziksel aktivitenin; bireyin fiziksel uygunluk
düzeyi, dayanıklılık, kuvvet, esnekliğinde artış̧ sağlamada ayrıca bireyin duygusal
durumu ve sosyal ilişkilerinde iyileşmeyi arttırması gibi birçok alanda yararlı etkileri
olduğu belirtilmektedir. Bunların yanı sıra fiziksel egzersizin kronik ağrının
önlenmesinde ve kronik ağrıya sahip popülasyonlarda devam eden ağrı semptomlarını
azaltmak için uygun bir yöntem olabileceğine yönelik artan kanıtlar vardır (6).
Migren, fiziksel aktivitede sınırlamaya yol açabilir. Bu, işte, okulda ve diğer
rollerde üretkenliğin azalmasına ve sonuç olarak topluma dolaylı maliyetlerin
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artmasına neden olabilir (62). Migrende fiziksel aktivite ve yorgunluk ilişkisi ise yine
araştırılmamış konular arasındadır.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde, Mart 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın yürütülebilmesi için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik kurulundan onay alınmıştır (EK-1). Etik Kurul Proje No: GO 21/301
Etik Kurul Onay Tarihi: 02.03.21

3.1 Bireyler
Çalışmanın evrenini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi
Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Polikliniğine başvuran ve nörolog tarafından
Migren tanısı almış hastalar oluşturmuştur. Bireyler çalışma planı hakkında
bilgilendirilmiş, dâhil olmak isteyen bireylere çalışmanın amaç ve yöntemlerinin
açıklandığı aydınlatılmış onam formu imzalatılmıştır.
Çalışmaya Dâhil Edilme Kriterleri
1. Nörolog tarafından migren tanısı alan,
2. 18-55 yaş aralığında olan,
3. En az 5 yıllık eğitim düzeyi olan,
4. Mini mental test puanı >24 olan kişiler çalışmaya dâhil edildi.
Çalışmaya Dâhil Edilmeme Kriterleri
1. Yorgunluğa neden olabilecek nörolojik, ortopedik ve sistemik hastalığı, tanı
konulmuş psikiyatrik hastalığı olanlar,
2. Migren dışında gerilim tipi baş ağrısı gibi eşlik eden başka bir tip baş ağrısı olanlar,
3. Gebe ya da emzirme döneminde olanlar çalışma dışında tutuldu.

3.2. Yöntem
Çalışmaya katılmayı kabul eden migren tanısı almış hastalarda yorgunlukla
fiziksel, psikososyal ve davranışsal faktörlerin ilişkisi incelenmiştir. Dâhil edilme
kriterlerini

sağlayan

tüm

bireylere

aşağıdaki

değerlendirmeler
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uygulanmıştır.Yorgunluk Şiddet Ölçeği ( Fatigue Severity Scale-FSS) (YŞÖ)’ne göre
4 ve üzerinde alanlar yorgun olarak belirlenmiş, ilişki analizleri için Modifiye
Yorgunluk Etki Ölçeği (Modified Fatigue Impact Scale-MFIS) (MYEÖ)
kullanılmıştır.

3.2.1 Değerlendirmeler
Çalışmaya katılan gönüllüler ile tek sefer bir görüşme sağlanmış olup, 45
dakika ile 1 saat arasında bir sürede değerlendirmeler tamamlanmıştır. Hastalardan
değerlendirmelere geldikleri gün uyku yemek gibi günlük rutinini bozmamaları ve son
24 saat içinde ağır fiziksel aktivite yapmamış olmaları istenmiştir.
Sosyo-demografik Özellikler
Çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksleri,
eğitim durumu, egzersiz alışkanlıkları, ailede migren varlığını içeren sosyodemografik bilgileri kaydedilmiştir (EK-3).
Hastalığa Ait Özellikler
Migren Engellilik Değerlendirme Anketi (Migraine Disability Assessment
Questionnaire-MIDAS) (MIDAS): Geçmiş 3 aylık dönemi kapsayan, beş özürlülükle
ilgili soruyu içeren bir ankettir. Hastalar baş ağrısı nedeniyle kaybedilen gün sayısını
okul işleri, ücretli iş ve ev işleri olmak üzere üç alanda puanlar. Ayrıca, ücretli iş ve
ev işi alanlarında önemli etkinlik sınırlamaları olan (en az % 50 azaltılmış üretkenlik
olarak tanımlanan) ek günlerin sayısını da bildirir. MIDAS puanı, bu beş sorunun
puanlarının toplamıdır. İki ek soru (A ve B) puanlanmaz, ancak klinik olarak ilgili
bilgiler sağlar (63). Yakın zamanda, Türk hastalar üzerinde klinik ve araştırma aracı
olarak MIDAS anketinin Türkçe versiyonu geliştirilmiştir (63).
Günlerin toplamı derlenir ve dört önem derecesine göre sınıflandırılır. MIDAS
anketinin ciddiyetine bağlıdır: Derece I (0 ile 5 arasında değişen puanlar), engellilik
çok az veya hiç yok; Derece II (6 ile 10 arasında değişen puanlar), hafif engellilik;
Derece III (11'den 20'ye kadar puanlar), orta derecede engellilik; Derece IV (21 veya
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daha yüksek puanlar), ciddi engelliliktir. MIDAS A, baş ağrısı sıklığını değerlendirir
ve MIDAS B, üç aylık bir süre boyunca ağrı yoğunluğunu (0 = ağrı yok; 10 = çok
şiddetli ağrı) değerlendirir (54, 64).
Yorgunluk Değerlendirmesi
Yorgunluk, YŞÖ ve MYEÖ ile değerlendirildi.
Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ): Doğru bir yorgunluk ölçümü, klinisyenleri
her hasta için en iyi tedavi stratejilerine yönlendirmeye yardımcı olmak için yararlıdır
(40). YŞÖ, yorgunluğu değerlendirmek için geliştirilmiş tek boyutlu ölçekler arasında
en sık kullanılan ölçektir. Görsel analog ölçeği ile orta derecede korelasyon gösterir
ve bu, YŞÖ’nün yorgunluğun şiddetini değerlendirmede yararlı bir araç olduğunu
gösterir (65). Katılımcılar, 9 maddeyi, önceki haftaya göre kesinlikle katılmıyorum (1)
ve kesinlikle katılıyorum (7) şeklinde 7'li Likert tipi bir ölçekte değerlendirirler. Genel
puan, bireysel madde puanlarının ortalamasıdır ve 1 ile 7 arasında değişebilir. 4 veya
üzeri YŞÖ puanları, şiddetli yorgunluğun göstergesidir (66). Dokuz maddeden oluşan
ölçekte, hastalar her maddeyi 1-7 arasında (1=hiç̧ katılmıyorum, 7=tamamıyla
katılıyorum) puanlanmakta ve toplam puan dokuz maddenin ortalaması alınarak
hesaplanmaktadır. Patolojik yorgunluk için kesme değeri 4 ve üstü olarak
belirlenmiştir (67). 36 veya daha yüksek skor şiddetli yorgunluğu gösterir (68).
Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği (MYEÖ): MYEÖ, çok boyutlu, 21 maddelik
bir ankettir ve yorgunluğun fiziksel (9 madde), psikososyal (2 madde) ve bilişsel (10
madde) alanlarında son dört haftadaki etkileri hakkında bilgi toplar. Katılımcılar 21
maddeyi hiçbir zaman (0) ve her zaman (4) şeklinde 5'li Likert tipi bir ölçekte
derecelendirdiler. MYEÖ, üç alt ölçek puanı ve 0 ile 84 arasında değişen bir genel
puan verir. 38 veya üzeri genel MYEÖ puanları, yorgunluğun göstergesidir (66).
Fiziksel Faktörlerin Değerlendirilmesi
Postür Bozuklukları
New York Postür Analizi (New York Posture Analysis-NYPA) (NYPA):
Vücudun 13 ayrı kısmında meydana gelebilecek olan postür değişiklikleri gözlemsel
olarak puanlandırılan bu ölçekte, 3 seçenekten oluşan fotoğraflardan kişinin eğer
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postürü düzgün ise beş (5), orta derecede bozulmuş ise üç (3), ciddi şekilde bozuk ise
bir (1) puan verilir. Test sonucunda elde edilen puan 13-65 arasında değişmektedir. Bu
test için geliştirilmiş standart değerlendirme kriterleri toplam puan ≥45 ise “çok iyi”,
40-44 ise “iyi”, 30-39 ise “orta”, 20-29 ise “zayıf” ve ≤19 ise “kötü” olarak
belirlenmektedir (69).
Vestibüler Semptomlar
Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (Dizziness Handicap Inventory-DHI)
(BEE): 1990 yılında Jacobson ve Newman tarafından geliştirilmiştir. 25 maddeden
oluşan BEE, baş dönmesi ve denge bozukluğunu ağırlaştıran faktörleri sorgular.

1, 4, 8, 11, 13, 17 ve 25. sorular fiziksel engelliliği; 2, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22
ve 23. sorular duygusal engelliği; 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19 ve 24. sorular ise fonksiyonel
engelliliği ölçmek üzere puanlanır. Her soru için, evet (4 puan), hayır (0 puan) ve
bazen (2) şeklinde 3 çeşit cevap seçeneği bulunmaktadır. Envanterin alt parametrelerin
belirlenmesi için kesme puanlanmasında 28 puan fiziksel engelliliği, 36 puan
fonksiyonel ve duyusal engelliliği belirlemek için sınır olarak önerilmiştir. Yüksek
puanlar hastanın baş dönmesi yakınmasının ileri düzeyde yaşamını engellediği
yönünde yorumlanmaktadır (70).
Fonksiyonel Kapasite
6 Dakika Yürüme Testi (6 Minute Walk Test-6MWT) (6DYT): 6DYT,
hastalarda fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir
yöntemdir. 1 metre aralıklarla ölçülmüş 30m’lik koridorda hastadan koşmadan
yürüyebileceği en hızlı şekilde yürümesi istenir ve 6 dakika boyunca yürüyebildiği
mesafe ölçülür (71). 6DYT ayrıca morbidite ve mortalitenin bir öngörücüsü olarak
kullanılmıştır (71).
Servikal Bölgenin Değerlendirilmesi
Bournemouth Boyun Anketi (Neck Bournemouth Questionnaire-NBQ) (BBA):
7 sorudan oluşan BBA, her soru için 0 ve 10 arasında puanlamaya izin veren bir
ölçektir. Minimum 0, maksimum 70 puan alınan ölçekte yüksek skorlar engellilik
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seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek ağrının şiddetinin, ağrının günlük
yaşam aktiviteleri ve sosyal yaşam üzerine etkisinin, kaygı-depresyon seviyesinin,
kinezyofobinin ve ağrı ile baş edebilme gibi boyun ağrılı bireyler için sorgulanması
gereken uygun değişkenlerden oluşmaktadır (72).
Yüzeysel Servikal Fleksör Endurans Değerlendirilmesi (YSFED): YSFED’de
olgulardan muayene yatağına, sırt üstü eller gövde yanında, ayaklar uzatılmış
pozisyonda yatmaları istenilir. Daha sonra çenelerini göğüslerine doğru iterek
başlarını yataktan kaldırmaları ve bu pozisyonu, dayanabilecekleri kadar korumaları
istenir. Pozisyonu devam ettirebildikleri süre, saniye cinsinden kaydedilir (73).
Derin Servikal Fleksör Endurans Değerlendirilmesi (DSFED): DSFED ise
‘Stabilizer Pressure Biofeedback’ cihazı ile değerlendirilmiştir. Fizyoterapist
Gwendolen Jull tarafından geliştirilen ‘Stabilizer Pressure Biofeedback’ isimli,
manometre, el pompası, üç bölmeli basınç hücresi ve basınç pimlerinden oluşan
stabilizer cihazı, kas eğitimi için kullanılmasının yanı sıra, derin servikal fleksör
kasların kuvvetini, enduransını değerlendirmek için de kullanılmaktadır (74).
Kraniyoservikal fleksiyon testi (KSFT), derin servikal fleksör kas fonksiyonunun
klinik bir testidir. Üst servikal fleksiyon gerçekleştirme stratejisi analiz edilir ve
izometrik dayanıklılık değerlendirilir (75).
Test, yüz çizgisi yatay ve boynu uzunlamasına ikiye bölen bir çizgi test
yüzeyine yatay olacak şekilde boyun nötr pozisyonda (yastık yok) sırtüstü yatar
durumdayken gerçekleştirilir. Nötr pozisyonu elde etmek için gerekirse başın altına
havlu katları yerleştirilebilir. Şişirilmemiş basınç sensörü, oksiputa dayanacak ve 20
mm Hg'lik sabit taban çizgisi basıncına şişirilecek şekilde boynun arkasına
yerleştirilir; bu, test yüzeyi ile boyun arasındaki boşluğu dolduran ancak boynu bir
lordoza itmeyen standart bir basınçtır. Cihaz, testin gerekli beş aşamasını
gerçekleştirmesi için hastaya geri bildirim ve yönlendirme sağlar. Hastaya testin güçlü
değil kesinlik testi olduğu söylenir.
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Hareket, baş sallama hareketi gibi nazikçe ve yavaşça gerçekleştirilir (“evet”
der gibi). KSFT, derin servikal fleksörlerin aktifleşmesini ve dayanıklılığını test eder,
hasta sırasıyla 20 mm Hg'lik başlangıç seviyesinden maksimum 30 mm Hg'ye kadar
beş, 2 mm Hg'lik aşamalı basınç artışlarını ve ayrıca izometrik bir kasılmayı
sürdürmeyi hedeflemeye çalışılır (Şekil 3.1).
Test ilk tanımlandığında performans, hastanın ulaşabildiği basınç seviyesi
(aktivasyon puanı) ve 10 saniyelik 10 tekrar boyunca tutularak puanlandı. Hastanın
elde edilen basınç seviyesini 10 saniye boyunca tutabildiği sayıya dayalı olarak bir
performans indeksi hesaplandı.
Örneğin, bir hasta testin ikinci seviyesine (24 mm Hg) ulaşabiliyorsa ve doğru
kranioservikal

fleksiyon

hareketi

ile

altı

adet

10

saniyelik

bekletme

gerçekleştirebiliyorsa, performans indeksi 4 × 6 = 24'tür. En yüksek aktivasyon puanı
10 mm Hg ve en yüksek performans indeksi, 100’dür.

Şekil 3.1. Derin Servikal Fleksiyon Endurans Değerlendirmesi (DSFED)
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Servikal Ekstansör Endurans Değerlendirmesi (SEED): SEED için hastalar
muayene yatağına eller yanda olacak şekilde yüzüstü yatarken, göğüs hizasına kadar
gelip başlarını yataktan sarkıtılır. İki kilogramlık ağırlık kulak seviyesinin hemen
üzerinden asılacak, bu ağırlıkla beraber servikal ekstansiyon yaparak kaldırmaları ve
bu pozisyonu yorulana kadar bozmamaları istenir. Pozisyonu devam ettirebildikleri
süre saniye cinsinden kaydedilir (Şekil 3.2) (73).

Şekil 3.2. Servikal Ekstansör Endurans Değerlendirmesi (SEED)
Boyun Propriosepsiyon Algısının Değerlendirilmesi (BPAD): Ölçümler,
yerçekimi etkisini kullanarak eklem hareket açıklığını ölçmeye yarayan bir telefon
uygulaması olan Cliniometer uygulaması kullanılarak yapıldı (76). Katılımcılara
ayakları yere düz basacak şekilde, sırtları dik bir şekilde sandalyeye dayayacak, gözleri
dümdüz ileriye bakacak ve kolları yanlarında olacak şekilde oturmaları talimatı verildi.
Başlangıç postürü belirlendikten sonra hastadan gözlerini kapatması istendi ve aktif
servikal hareketlerini kullanarak pozisyonlandıktan sonra telefonun katılımcıyla
birlikte hareket etmesini sağlamak için araştırmacının elleri telefona ve katılımcının
kafasına temas edecek şekilde yapıldı. 3 kez tekrar edildikten sonra test sırasında
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pozisyonu ölçülen değerleri arasındaki fark kaydedilerek ortalamalar kullanılmıştır
(Şekil 3.3-4) (77, 78).

Şekil 3.3. Boyun Propriosepsiyon Algısının Değerlendirilmesi (BPAD-Başlangıç
Pozisyonu)
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Şekil 3.4. Boyun Propriosepsiyon Algısının Değerlendirilmesi (BPAD-Bitiş
Pozisyonu)

Psikososyal Faktörlerin Değerlendirilmesi
Beck Depresyon Ölçeği (Beck Depression Inventory-BDI) (BDÖ): Erişkin yaş
grubunda depresyon belirtilerinin düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla Beck
ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. BDÖ, 21 sorudan oluşur ve
her soru 0-3 arasında puanlanan 4 madde içermektedir. En fazla 63 puan alınabilen
BDÖ’nün kesme puanı 17 olarak belirlenmiştir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Hisli tarafından yapılmıştır (79).
Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (Somatosensory Amplification ScaleSSAS)

(BDAÖ):

BDAÖ,

kişilerin

bedenselleştirirken

kullandıkları

büyütmeyi/abartmayı ölçmek üzere geliştirilmiş kendini değerlendirme ölçeğidir.
BDAÖ, Barsky ve ark. tarafından geliştirilmiş, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği
gösterilmiştir. Ölçekte hastalık göstermeyen bir dizi rahatsız edici bedensel duyumları
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sorgulayan, 10 sorudan her birine 1 ile 5 arasında puan verilir. Maddelerden alınan
puanların toplanmasıyla bir toplam abartma /büyütme puanı elde edilir (80).

Ağrı Felaketleştirme Ölçeği (Pain Catastrophizing Scale-PCS) (AFÖ): Bu
ölçek hastanın acı ve felaketle ilgili hislerini, düşüncelerini ve duygularını
değerlendirmek için kullanılır. 13 madde ve 3 alt ölçeği olan bir özbildirim ölçeğidir.
Her bir madde için 5 puanlık bir ölçek kullanılır ve daha yüksek değerler daha büyük
yıkımı temsil eder. Alt ölçekleri belirlemek için her bir maddenin puanları eklenir ve
toplam puan tüm maddelerin toplamı ile hesaplanır. AFÖ puanları 0 ile 52 puan
arasındadır (81).

Genel Özyeterlilik Ölçeği (General Self-Efficacy Scale-GSE) (GÖÖ): Ölçeğin
23 maddelik özgün formu Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilmiştir.
Genel Özyeterlilik ve Sosyal Özyeterlilik olmak üzere iki faktörlü bir yapı ortaya
koyan GÖÖ, “Sizi ne kadar tanımlıyor?” sorusuna beş dereceli olarak “hiç” ve “çok
iyi” yanıtları arasında değişen yanıtların verilebildiği Likert formatındaki hali
kullanılmıştır. Her sorunun puanı 1-5 arasında değişmektedir. Birinci faktöre yüklenen
maddeler özgül bir davranış alanına işaret etmediği için bu faktöre “Genel
Özyeterlilik” başlığının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Sosyal Özyeterlilik faktörü ise
sosyal durumlardaki yeterlilik beklentilerini yansıtmaktadır. Özgün haliyle 14 dereceli
olan ölçeğin sonraki hali beş dereceli Likert tipi bir ölçeğe çevrilmiştir (Sherer ve
Adams 1983). Ölçeğin 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 ve 17. maddeleri ters
puanlanmaktadır. Ölçek toplam puanı 17-85 arasında değişebilmektedir; puanın
artması özyeterlilik inancının arttığını göstermektedir (82).

Davranışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi
Epworth uykululuk ölçeği (Epworth Sleepiness Scale-ESS) (EUÖ): EUÖ, her
biri deneğin günlük hayatta yaygın olarak karşılaşılan belirli bir durumda uyuklama
veya uykuya dalma olasılığını soran sekiz sorudan oluşur. Bu nedenle, her bir EUÖ
öğesi belirli bir ‘durumsal uyku eğilimini’ ölçer ve bu madde puanlarının toplamı, yani
toplam EUÖ puanı, kişinin günlük yaşamdaki bu farklı durumlardaki ortalama uyku
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eğilimini ölçer. Johns tarafından geliştirilmiş basit bir özbildirim ölçeğidir. İçinde,
kişiden bir önceki aya göre sekiz günlük durumda uykuya dalma olasılığını 0-3
ölçeğinde değerlendirmesi istenir (0 = uyuklama şansı yok, 1 = az uyuklama şansı, 2
= orta uyuklama şansı, 3 = yüksek uyuklama şansı). EUÖ skoru sekiz madde skorunun
toplamıdır ve 0 ile 24 arasında değişir (83). Yüksek puanlar, daha yüksek öznel
uykululuğu gösterir (9, 83).
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (Pittsburgh Sleep Quality Index-PSQI)
(PUKİ): PUKİ, Buysse ve arkadaşları tarafından 1989 yılında geliştirilmiş toplam 24
soruluk bir ölçektir ve her madde 0-3 arasında puanlanır. 24 sorunun 19’u bireyin
kendini değerlendirdiği, kalan 5 sorunun da bireyin eşi veya oda arkadaşı tarafından
yanıtlanır ancak bu sorular hesaplamaya katılmaz. Ölçeğin 7 adet bileşeni vardır. Bu
bileşenler sırası ile öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku
etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğudur. Bu
bileşen puanları toplanarak elde edilen skor toplam puanı verir (84). Bileşen 1; soru 6,
bileşen 2; soru 2 ve soru 5a, bileşen 3; soru 4, bileşen 4; soru 1, soru 3 ve soru 4,
bileşen 5; soru 5b-c-d-e-f-g-h-i-j, bileşen 6; soru 7 ve bileşen 7 ise soru 8 ve 9’un
puanlarının toplamından elde edilmektedir (59).
Toplam puan 0 ile 21 arasında değişmekte olup 5 veya üzerinde olması uyku
kalitesinin önemli derecede kötü olduğunu gösterir (84).
Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (Motivation for Healthy Eating
Scale-MHES) (SBİTÖ): Olumlu tutum maddeleri; 1, 2, 3, 4 ve 5 olumsuz tutum
maddeleri ise 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde puanlanan SBİTÖ’de olumlu maddelere ait
derecelendirme

“Kesinlikle

Katılmıyorum”,

“Katılmıyorum”,

“Kararsızım”,

“Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. SBİTÖ’den alınabilecek en
düşük puan 21, en yüksek puan 105’dir. SBİTÖ’den katılımcıların alacağı 21 puan çok
düşük, 23-42 puan düşük, 43-63 puan orta, 64-84 puan yüksek ve 85-110 puan ideal
düzeyde yüksek sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğu şeklinde açıklanır
(85).
36 Maddelik Fiziksel Aktivite Ölçeği (36-item Self-Reported Physical Activity
Behavior-SPAB) (36MFAÖ): Bu ölçek Cathrine Jacson (1999) tarafından ‘Planlı

32

Davranış Kuramı’ ve bu kuramın yapılarına eklenen ek değişkenler ile
oluşturulmuştur. 1’den 7’ye kadar yapılan değerlendirmelerde puan arttıkça fiziksel
aktivite düzeyi artar. Ölçeği uygulama süresi ortalama 15-20 dakikayı almaktadır (86).

3.3 İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizlerinde, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
programı kullanılarak yapıldı. Ölçülen veriler, nitel değişkenler için yüzde ve sayılar
ile, nicel değişkenler için ortalama ± standart sapmalar veya median (çeyrekler arası
aralık) olarak ifade edildi. Kolmogorov Simirnov testi ile normallik analizi
gerçekleştirilmiş, verilerin normal dağılmamasından dolayı, veriler arasındaki
ilişkinin incelenmesi amacıyla non-parametrik korelasyon analizi olan “Spearman
Sıralı Korelasyon Testi” kullanılmıştır. Korelasyonların gücü için zayıf: rho< 0.300;
orta: rho = 0.300–0.599; güçlü: rho = 0.600–0.899; ve mükemmele yakın: rho≥ 0.900
değerleri kabul edilmiştir.
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4. BULGULAR
Çalışmaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim
Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı’na başvuran 61 gönüllü Migren hastası
dahil edildi. Dahil edilen migren hastaları YŞÖ kullanılarak, 4 kesme puanına göre
yorgun ve yorgun olmayan olarak belirlendi.
4.1. Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri
Çalışmaya katılan 61 gönüllü katılımcının sosyo-demografik özellikleri
değerlendirildiğinde, kadın cinsiyette olan kişi sayısı 54 (%88,5), erkek cinsiyette olan
kişi sayısı 7 (%11,5) olarak, yaş ortalaması 36,43±9,193, VKİ ortalaması 25,34±4,83,
egzersiz alışkanlığı olan kişi sayısı 11 (%18), olmayan kişi sayısı 50 (%82), ailede
migren öyküsü olan kişi sayısı 39 (%63,9), olmayan kişi sayısı 22 (36,1) olarak
belirlendi. Eğitim durumu için, kişiler ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim olarak
gruplara ayrıldı ve ilkokul mezunu olan kişi sayısı 18 (%29,5), ortaokul mezunu olan
kişi sayısı 13 (%21,3), lise mezunu olan kişi sayısı 12 (19,7) ve yükseköğretim mezunu
olan kişi sayısı 18 (%29,5) olarak belirlendi.
Tablo 4.1. Sosyo-demografik Özellikler
Değişkenler
Cinsiyet

X±SS veya n (%)
Kadın

54 (88,5)

Erkek

7 (11,5)

Yaş (yıl)

36,43±9,19

VKİ (kg/m²)

25,34±4,83

Egzersiz

Var

11 (18)

Alışkanlığı

Yok

50 (82)

Ailede Migren

Var

39 (63,9)

Varlığı

Yok

22 (36,1)

Eğitim

İlkokul

18 (%29,5)

Durumu

Ortaokul

13 (%21,3)

Lise

12 (19,7)

Yükseköğretim

18 (29,5)

VKİ: Vücut kitle indeksi, SS: Standart Sapma X: Ortalama n: Kişi Sayısı
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4.2 Hastalığa Ait Özellikler
Çalışmaya katılan gönüllülerin tanı süresi ortalaması 9,83±9,88, MIDAS
ortalaması 67,54±47,03 olarak tespit edildi. MIDAS derecelendirmesinde 1. derece
2(3,27) kişi, 2. derece 2(3,27) kişi, 3. derece5 (8,19) kişi ve 4. derece 52 (85,24) kişi
olarak belirlendi. MIDAS, ağrı frekansı ortalaması 42,44±26,89, MIDAS-VAS
ortalaması 7,48±1,68 olarak tespit edildi.
Tablo 4.2. Hastalığa Ait Özellikler

Değişkenler

X±SS veya n(%)-(min.-max.)

Tanı Süresi (yıl)

9,83±9,88 (1-39)

MIDAS

67,54±47,03 (3-130)

1.Derece

2 (3,27)

2.Derece

2 (3,27)

3.Derece

5 (8,19)

4.Derece

52 (85,24)

MIDAS Ağrı

42,44±26,89 (9-80)

Frekansı
MIDAS-VAS

7,48±1,68 (3-10)

MIDAS: Migren engellilik değerlendirme ölçeği VAS: Vizüel analog skalası SS: Standart Sapma X:
Ortalama n: Kişi Sayısı

4.3 Yorgunluğa Ait Özellikler
Yorgunluk şiddetinin ölçüldüğü YŞÖ ortalaması yorgun grupta 50,75± 7,46,
yorgun olmayan grupta 25,13±7,66; MYEÖ toplam sonuç ortalaması yorgun grupta
57,13±13,75; yorgun olmayan grupta 57,87±16,90, MYEÖ’nün bilişsel alt
parametresi yorgun olan grupta 16,75±4,67, yorgun olmayan grupta 18,38±5,63;
MYEÖ’nün sosyal alt parametresi ortalaması yorgun olan grupta 30,02±7,25, yorgun

35

olmayan grupta 29,25±8,95; MYEÖ’nün fiziksel alt parametre ortalaması yorgun
grupta 10,32±3,13, yorgun olmayan grupta 10,25±3,19 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 4.3. Yorgunluğa Ait Özellikler
Yorgun

Yorgun Olmayan

(n=53)

(n=8)

X±SS

X±SS

YŞÖ

50,75± 7,46

25,13±7,66

MYEÖ-Toplam

57,13±13,75

57,87±16,90

MYEÖ-Bilişsel

16,75±4,67

18,38±5,63

MYEÖ-Sosyal

30,02±7,25

29,25±8,95

MYEÖ-Fiziksel

10,32±3,13

10,25±3,19

YŞÖ: Yorgunluk Şiddet Ölçeği MYEÖ: Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği SS: Standart Sapma X:
Ortalama n: Kişi Sayısı

4.4 Yorgunluğun Hastalığa Ait Özellikler ile İlişkisi
Yorgunluk ve hastalığa ait özellikler arasındaki ilişki, YŞÖ ölçeğinden 4 ve
üzeri alan, yorgun oldukları belirlenen hastalarda incelenmiştir. MYEÖ’nün toplamı
ile MIDAS ve MIDAS-Ağrı Frekansı arasında anlamlı ilişki bulunurken, MYEÖ ile
MİDAS- VAS arasında herhangi bir ilişki gösterilmemiştir (sırasıyla p=0,030,
p=0,033, p=0,268). MYEÖ’nün sosyal alt parametresi ile MIDAS ve MIDAS-Ağrı
Frekansı arasında anlamlı ilişki bulunurken, MYEÖ’nün sosyal alt parametresi ile
MİDAS- VAS arasında herhangi bir ilişki gösterilmemiştir (sırasıyla p=0,014,
p=0,007, p=0,326). MYEÖ’nün bilişsel ve fiziksel alt parametresi ile MIDAS,
MIDAS-Ağrı Frekansı ve MIDAS-VAS arasında herhangi bir ilişki gösterilmemiştir.
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Tablo 4.4. Yorgunluğun Hastalığa Ait Özelliklerle İlişkisi
MIDAS
rho

,298*

MIDAS-Ağrı
Frekansı
,294*

p

,030

,033

,268

MYEÖ-Bilişsel

rho
p

,257
,063

,270
,050,

,116
,407

MYEÖ-Sosyal

rho
p

,336*
,014

,364*
,007

,138
,326

MYEÖFiziksel

rho

,174

,139

,135

p

,213

,321

,333

MYEÖToplam

MIDAS-VAS
,155

* p<0,05 MYEÖ: Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği MIDAS: Migren Engellilik Değerlendirme Skalası
VAS: Vizüel Analog Skalası

4.5 Yorgunluğun Fiziksel Faktörlerle İlişkisi
Yorgunluk ile ilişkisini araştırdığımız fiziksel faktörlerin ortalama-standart
sapma değerleri incelenmiş; yorgunluk saptanan grupta, NYPA’nin ortalama-standart
sapma değeri 48,18±8,54, BEE’nin 39,10±22,15, 6DYT’nin 454,83±55,10, BBA’nin
31,98±19,24, YSFED’nin 30,82±24,71, DSFED’nin 19,73±20,61, SEED’nin
92,08±77,97 ve BPAD’nin 11,97±9,21 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 4.5. Fiziksel Faktörlerin Ortalama-Standart Sapma Değerleri
NYPA
BEE
6DYT
BBA
YSFED
DSFED
SEED
BPAD

X±SS
48,18±8,54
39,10±22,15
454,83±55,10
31,98±19,24
30,82±24,71
19,73±20,61
92,08±77,97
11,97±9,21

MYEÖ: Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği NYPA: New York Postür Analizi BEE: Baş Dönmesi
Engellilik Envanteri 6DYT: 6 Dakika Yürüme Testi BBA: Bournemouth Boyun Anketi YSFED:
Yüzeyel servikal fleksiyon endurans değerlendirmesi DSFED: Derin servikal fleksiyon endurans
değerlendirmesi SEED: Servikal ekstansör endurans değerlendirmesi BPAD: Boyun propriosepsiyon
algısı değerlendirmesi SS: Standart Sapma X: Ortalama
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MYEÖ’nün

toplam

ve

bilişsel-sosyal-fiziksel

faktör

korelasyonları

incelenmiş; NYPA, BEE, 6DYT, SEED, BPAD ile MYEÖ’nün toplam veya herhangi
bir alt parametresi ile anlamlı ilişkisine rastlanmamıştır. BBA ile ve MYEÖ-Bilişsel
faktör (p=0,030) korelasyonu anlamlı olarak bulunmuştur. YSFED ile MYEÖ-Toplam
(p=0,017), MYEÖ-Bilişsel (p=0,013), MYEÖ-Sosyal (p=0,034) faktörleri arasında
negatif korelasyon saptanmış, ilişki anlamlılık düzeyine ulaşmıştır. DSFED ile
MYEÖ-Toplam (p=0,023), MYEÖ-Bilişsel (p=0,037), MYEÖ-Sosyal (p=0,025)
faktörleri arasında negatif korelasyon saptanmış, ilişki anlamlılık düzeyine ulaşmıştır.
Tablo 4.6. Yorgunluğun Fiziksel Faktörlerle İlişkisi

MYEÖToplam
MYEÖBilişsel
MYEÖSosyal
MYEÖFiziksel

rho

NYPA BEE 6DYT BBA YSFED DSFED SEED BPAD
,003
,152 ,068
,270
-,335*
-,313*
-,232
,010

p

,980

,279

,629

,050

,017

,023

,095

,942

rho

,029

,143

,114

,299*

-,340*

-,287*

-,247

,074

p

,838

,307

,418

,030

,013

,037

,075

,598

rho

-,072

,093

,025

,257

-,292*

-,308*

-,213

,046

p

,611

,507

,856

,064

,034

,025

,125

,742

rho

,019

,155

,090

,155

-,251

-,222

-,276

-,080

p

,895

,267

,523

,266

,069

,110

,207

,570

* p<0,05 MYEÖ: Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği NYPA: New York Postür Analizi BEE: Baş
Dönmesi Engellilik Envanteri 6DYT: 6 Dakika Yürüme Testi BBA: Bournemouth Boyun Anketi
YSFED: Yüzeyel servikal fleksiyon endurans değerlendirmesi DSFED: Derin servikal fleksiyon
endurans değerlendirmesi SEED: Servikal ekstansör endurans değerlendirmesi BPAD: Boyun
propriosepsiyon algısı değerlendirmesi

4.6 Yorgunluğun Psikososyal Faktörlerle İlişkisi
Yorgunluk ile ilişkisini araştırdığımız psikososyal faktörlerin ortalamastandart sapma değerleri incelenmiş; BDÖ’nün 20,31±11,00, BDAÖ’nün 33,94±6,59,
AFÖ’nün 44,61±14,00, GÖÖ’nün ise 62,63±11,01 olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 4.7. Psikososyal Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
X±SS
20,31±11,00
33,94±6,59
44,61±14,00
62,63±11,01

BDÖ
BDAÖ
AFÖ
GÖÖ

MYEÖ: Modifiye yorgunluk etki ölçeği BDÖ: Beck depresyon ölçeği BDAÖ: Bedensel duyumları
abartma ölçeği AFÖ: Ağrı felaketleştirme ölçeği GÖÖ: Genel özyeterlilik ölçeği SS: Standart Sapma
X: Ortalama

BDÖ ile MYEÖ-Toplam (p=0,008), MYEÖ-Bilişsel (p=0,001), MYEÖSosyal (p=0,039) faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. BDAÖ ile MYEÖBilişsel (p=0,036) ile anlamlı ilişki saptanmıştır. AFÖ ile MYEÖ-Toplam (p=0,009)
ve MYEÖ-Bilişsel (p =0,002) ve MYEÖ-Sosyal (p=0,017) faktörleri arasında anlamlı
ilişki saptanmıştır. GÖÖ ile MYEÖ-Toplam (p=0,014) ve MYEÖ-Bilişsel (p =0,002)
ve MYEÖ-Sosyal (p=0,045) faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.
Tablo 4.8. Yorgunluğun Psikososyal Faktörlerle İlişkisi
MYEÖToplam

BDÖ
,359*

BDAÖ
,249

AFÖ
,354*

GÖÖ
-,336*

,008
,429*

,073
,289*

,009
,412*

,014
-,407*

,001
,284*

,036
,248

,002
,325*

,002
-,277*

rho

,039
,207

,074
,078

,017
,106

,045
-,225

p

,137

,578

,448

,105

rho
p

MYEÖBilişsel

rho
p

MYEÖSosyal

rho
p

MYEÖFiziksel

* p<0,05 MYEÖ: Modifiye yorgunluk etki ölçeği BDÖ: Beck depresyon ölçeği BDAÖ: Bedensel
duyumları abartma ölçeği AFÖ: Ağrı felaketleştirme ölçeği GÖÖ: Genel özyeterlilik ölçeği
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4.7 Yorgunluğun Davranışsal Faktörlerle İlişkisi
Yorgunluk ile ilişkisini araştırdığımız davranışsal faktörlerin ortalama-standart
sapma değerleri incelenmiş; EUÖ’nin 6,84±4,51, 36MFAÖ’nin 157,53±29,87,
SBİTÖ’nin 72,61±11,84 ve PUKİ-Toplam ortalama-standart sapması 8,02±3,76
olarak tespit edildi.
Tablo 4.9. Davranışsal Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
X±SS
6,84±4,51
157,53±29,87
72,61±11,84
8,02±3,76

EUÖ
36MFAÖ
SBİTÖ
PUKİ-Toplam

MYEÖ: Modifiye Yorgunluk Etki Ölçeği EUU: Epworth Uykululuk Ölçeği 36MFAÖ: 36 Maddelik
Fiziksel Aktivite Ölçeği SBİTÖ: Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği PUKİ: Pittsburgh Uyku
Kalite İndeksi SS: Standart Sapma X: Ortalama

EUU, 36MFAÖ ve MYEÖ- Toplam, Bilişsel, Sosyal, Fiziksel alt parametreleri ile
herhangi anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. SBİTÖ ile MYEÖ-Sosyal (p=0,042) faktör
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. PUKİ ve MYEÖ-Toplam (p=0,003), MYEÖBilişsel (p=0,002), MYEÖ-Sosyal (p=0,002) ile anlamlı ilişki bulunmuştur.

Tablo 4.10. Yorgunluğun Davranışsal Faktörlerle İlişkisi

EUU
MYEÖ-Toplam

rho
p

MYEÖ-Bilişsel

rho
p

MYEÖ-Sosyal

rho
p

MYEÖ-Fiziksel

rho
p

-,032
,818
,142
,310
-,075
,594
-,101
,470

PUKİToplam
,403*
,003
,407*
,002
,412*
,002
,224
,106

SBİTÖ

36MFAÖ

-,110
,432
-,280*
,042
-,063
,653
0,73
,603

-,026
,851
-,064
,649
-,034
,807
,074
,598

*p<0,05 MYEÖ: Modifiye yorgunluk etki ölçeği EUU: Epworth uykululuk ölçeği 36MFAÖ: 36
Maddelik Fiziksel Aktivite Ölçeği SBİTÖ: Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği PUKİ: Pittsburgh
uyku kalite indeksi
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5. TARTIŞMA
Migren tanısı almış olgularda yorgunluk, ve yorgunluğun hastalığa ait
özellikler (migren şiddeti, frekansı, durasyonu, neden olduğu engellilik düzeyi)
fiziksel, psikososyal ve davranışsal faktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. Literatürde
migren ile ilgili çok sayıda çalışma yer almaktadır, ancak bu popülasyonda
yorgunluğun fiziksel psikososyal ve davranışsal parametrelerle ilişkisi yeterince
araştırılmamıştır. Bu yönüyle çalışmamız özgündür.
‘Migren hastalarında yorgunluk; fiziksel, psikososyal ve davranışsal
faktörlerden etkilenmez’ hipotezinden yola çıkarak yapılan bu çalışmada, hastaların
%86,9’sında yorgunluk saptanmıştır. Yorgunluğun ise, hastalığın neden olduğu
engellilik, ağrı frekansı, fiziksel faktörler (yüzeyel ve derin servikal fleksör kasların
enduransı), psikososyal faktörler (BDÖ ve GÖÖ ve AFÖ) ve davranışsal faktörlerle
(PUKİ) ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Sosyo-demografik Özellikler
Migren, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen bir hastalık olup, kadınerkek oranı 2/1 ile 3/1 arasında değişmektedir (87-89). Migren hastaları üzerinde
yapılan bir çalışmada kadın cinsiyet oranı 83,6 olarak bulunmuştur (9). Bu tez
çalışmasında ise dâhil edilen bütün bireyler migren tanısına sahip olup katılımcıların
%88,5’ini kadın cinsiyet oluşturmaktadır.

Çalışmamız bu yönüyle literatür ile

uyumludur.
Küresel Hastalık Yükü Çalışmasından elde edilen veriler, migrenin 30-39
yaşlarında en yüksek prevalansa sahip olduğunu göstermektedir (89). Seo ve ark.’nın
migren hastalarında yorgunluğu araştırdıkları çalışmalarında ortalama yaş 42,3 ± 12,4
olarak verilmiştir (9). 18-55 yaş grubu migren hastalarını dahil edildiği bu çalışmada
ise yaş ortalaması 36,43 yıl olarak bulunmuştur ve literatürle benzer olarak bireylerin
üretken oldukları yaş aralığında oldukları görülmüştür.
Yapılan pek çok araştırmada migren hastalarının VKİ ortalamasının yüksek
olduğu bulunmuştur (90-92).

Lucchesi ve ark.’nın 150 migrenliden oluşan

araştırmalarında, epizodik ve kronik migren hastalarının VKİ düzeylerini
karşılaştırılmış, kronik migren hastalarında epizodik migrenlilere göre anlamlı olarak
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daha yüksek VKİ düzeyleri bulmuşlardır (23). Hem kronik, hem epizodik migren
hastalarını dâhil ettiğimiz bu çalışmada ise VKİ değerleri normalin üzerinde (25.34)
bulunmuştur ve literatürle uyumludur.
Hastalığa Ait Özellikler
Yapılan bir araştırmada kronik baş ağrısı tanısına sahip hastaların baş ağrısı
çekme süresinin ortalama-standart sapma değeri puanı 24 ±14 yıl

olarak tespit

edilmiştir (93). Migren hastalarının dahil edildiği başka bir çalışmada tanı süresi
ortalama-standart sapma değeri 11,1±8,8 yıl olarak tespit edilmiştir (9). Çalışmamızda
ise tanı süresi ortalama-standart sapma değeri 9,83±9,88 (yıl) olarak bulunmuştur.
DSÖ, insanların normal aktivitelerini tamamen engelleyen veya kısıtlayan
durumları engellilik olarak tanımlamıştır. Migrenin neden olduğu engelliliği ölçmek
için geliştirilmiş birçok araç olmasına rağmen en yaygın kullanılan ölçeklerden birisi
MIDAS’tır (88).
Demografik ve klinik özelliklerle MIDAS ile tespit edilen engellilik skoru
arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, MIDAS derecesi 8 hastada 1, 5 hastada
2, 21 hastada 3 ve 69 hastada 4 olarak tespit edilmiştir (88). Başka bir çalışmada
migrenlilerin engellilik değerlendirmesinde MIDAS derecesi, hastaların %54,9’unda
1 (hiç veya migrene bağlı hafif engellilik), %19,7’sinde 2 (hafif engelli), %15,8'inde
3 (orta engelli) ve %9,5'te 4 (ağır engellilik) skoru elde edilmiştir (87). MIDAS'ın Kore
versiyonu kullanılan bir çalışmada; ortalama MIDAS skoru 24, 1 ± 26,9 olarak
gösterilmiştir (9).
Bu çalışmada değerlendirmeye alınan hastaların çoğu çalışmayan bireyler
olup, ilk iki soruyu cevaplamamalarına rağmen hastaların %85’i MİDAS
derecelendirmesine göre 4. derecede yer almıştır ve ortalama MIDAS puanı 67,54
olarak bulunmuştur. Bizim sonuçlarımızın literatürden daha yüksek çıkmasını,
çalışmamıza dahil olan migren hastalarının kronik migren ağırlıklı bir dağılım
gösterebileceğini, çalışmamızın küçükşehir bir bölge ile sınırlı kalması dolayısıyla,
ortaya çıktığını düşünmekteyiz.
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Yorgunluk İle İlgili Özellikler
Migren, bir ağrı bozukluğundan çok daha fazlasıdır ve baş ağrısından önce, baş
ağrısı sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilen pek çok semptom vardır. Bu
semptomlar, duygu durum ve bilişsel değişim ile yorgunluk ve uyarılma
bozukluklarını içerebilir (12). Yorgunluk birçok bozukluğun belirtisidir ve başlı başına
bir bozukluktur (44). Yorgunluğun duygusal, sosyal veya mesleki işleyiş üzerinde
zararlı bir etkisi vardır (9).
19. yüzyılda Gowers (1899) tarafından migrenin belirgin yorgunluk ve
uyuşukluk içerdiğine değinilmiştir. Baş ağrısının başlamasından önce ve hatta
geçmesinden sonraki günlere kadar, migrenin diğer semptomların yanı sıra baskın
yorgunluk, ruh hali ve bilişsel değişim ile ilişkili olabileceği açıktır. Yorgunluk,
sağlıklı kontrollere göre migrende rapor edilmiştir (12).
Yorgunluk şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılan YŞÖ, klinik pratikte
daha az madde içermesi ve puanlama kolaylığı nedeniyle nörolojik hastalıklarda
sıklıkla tercih edilmektedir (9). Migren hastalarında patolojik yorgunluğun sıklığını
araştıran YŞÖ' nün kullanıldığı bir İtalyan çalışmasında epizodik migrenin %62'si ve
bir Brezilya çalışmasında kronik migrenin %84,1'inde yorgunluk saptanmıştır (94)
(44). Bununla birlikte, bir Avusturya çalışmasında migren hastalarında yorgunluğun
prevelansı, %33,8 (ayda 1-4 gün migren atağı yaşayanlarda), 37,3 ( ayda 5-7 gün) ile
%39, 1 ( ayda 8 günden fazla) olarak rapor edilmiştir (24). Patolojik yorgunluğu ayırt
eden bir kesme puanı, prevelansın belirlenmesi için oldukça önemlidir. Aslında, İtalya
ve Brezilya araştırmalarında kesme puanı 3, Avusturya araştırmasında bu puan 4
olarak kullanılmıştır (9).
Bu çalışmada ise 61 migren hastası değerlendirilmiş ve YŞÖ kesme puanı
Avusturya çalışmasına benzer şekilde 4 olarak alınmıştır. Bu kesme puanına göre
hastaların %86,9’unda yorgunluk saptanmıştır. Ancak yorgunluk prevelansı
Avusturya çalışmasından yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın nedeni etnik köken ve
kültürel özelliklere bağlı olabilir. Ayrıca hastalar aylık atak sıklığına göre bölünmediği
ve örneklemimizin migren tipi açısından heterojen olması nedeniyle bu oranın yüksek
çıktığını düşünmekteyiz.
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MYEÖ bilişsel, sosyal ve fiziksel alt parametreleri olan, 21 sorudan oluşan
Likert tip bir özbildirim ölçeğidir. Bu çalışmada ilişki analizleri için YŞÖ yerine
MYEÖ kullanılmıştır. MYEÖ’nün, yorgunluğun psikososyal ve bilişsel alanları
hakkında daha ayrıntılı bilgi sunması ve daha önceki çalışmalarda yorgunlukla ilişkili
olabilecek depresyon gibi faktörlerle ilişki düzeyinin YŞÖ’ye göre daha yüksek
bulunması nedeniyle YŞÖ yerine MYEÖ tercih edilmiştir (95).
Hastalık İle İlgili Özelliklerin Yorgunlukla İlişkisi
Yapılan bir araştırmaya göre yorgunluğun şiddeti ile MIDAS, engellilik
arasında anlamlı ilişki tespit edilmiş; aynı çalışmada yorgunluğun şiddeti ile VAS
kullanılarak ölçülen ağrı şiddeti arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (9). Seidel ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada yorgunluk şiddeti, yüksek ağrı frekansına sahip
migren hastalarında, hem düşük ağrı frekansına sahip olanlara göre hem de sağlıklı
kontrollere göre daha yüksek olarak bulunmuş, migren hastalarında ağrı frekansı ile
yorgunluk şiddeti arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (24). Peres ve arkadaşlarının
kronik migren hastaları üzerinde yaptığı çalışmada YŞÖ ile Chalder Yorgunluk
Ölçeği’nin mental ve fiziksel alt parametrelerine bakılmış; YŞÖ mental yorgunluk ile
orta düzey ilişki, fiziksel yorgunluk ile yüksek düzey ilişki saptanmıştır (44). Yalnızca
migren grubunda değil patolojik yorgunluğun hastalığa eşlik ettiği kanser, Multipl
Skleroz (MS) gibi diğer hastalıklarda yapılan araştırmalar, yorgunluğun hastalık
şiddetinin artması ile arttığını işaret etmektedir (96, 97).
Bu çalışmada ise yorgunluk ile MIDAS ile değerlendirilen engellilik ve ağrı
frekansı arasında zayıf ancak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yorgunluğun migrenin neden
olduğu engellilikle ve ağrı frekansı ile anlamlı ilişkisi beklenilen bir sonuçtur. Migren
şiddetinin artmasına neden olabilecek faktörlerin, yorgunluk algısı ile de yakından
ilişkili olması bu sonucumuzu desteklemektedir. Örneklem sayısı arttırıldığında bu
ilişkinin belirgin hale geleceğini düşünmekteyiz.
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Fiziksel Parametrelerin Yorgunlukla İlişkisi
Postüral Bozukluklar
Hastaların değerlendirilmesi ve tedavisi için gerekli analizlerden birisi de hiç
şüphesiz ki postür analizidir. Yakın zamanda yapılan bir meta-analiz, migrenli hastalar
ve kontroller arasında servikal ROM, fleksiyon rotasyon testi, öne doğru baş postürü
açısından farklılıklar bulunduğunu göstermiştir (56).
Kranioservikal omurganın en yaygın yanlış hizalanması, üst servikal
omurganın ekstansiyonu ve alt servikal omurganın fleksiyonunun eşlik ettiği anterior
tilt duruşudur. Migrenli hastalarda, servikal lordozda düzleşme olduğu, servikal
bölgede anterior tilt postürü olduğu gösterilmiştir (98).
Migren ve postüral bozukluklar ile ilgili çalışmalara bakıldığında genellikle
servikal bölgenin değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Tüm
vücudu içeren postür analizi çalışmalara yeterince dahil edilmemiştir. Bu çalışmada,
migren hastalarında özellikle kranioservikal eklemden başlanarak genel duruşta bir
bozukluk olabileceği düşünülerek NYPA ile postür analizi yapılmıştır ancak
yorgunluk ile NYPA anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İlişkinin bulunamamasını
NYPA’nin sadece servikal bölge değil, bütün vücudun genel değerlendirmesini
kapsaması, migren hastalarının postür değerlendirmesi için genel kalmış olabileceğini
düşünmekteyiz.
Vestibüler Semptomlar
Baş ağrıları ve baş dönmesi, zihinsel ve fiziksel stresten güçlü bir şekilde
etkilenen psikosomatik bozukluklardır (99). Baş ağrısı olan hastalarda vestibüler
semptomlar bildirilmiştir ve bunlar migren hastalarında yaygın olarak görülmektedir.
Migren hastaları yürüme, otur-kalk geçişleri ve yukarı/aşağı kat gibi fonksiyonel
aktiviteleri gerçekleştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Ayrıca migren
hastaları, Zamanlı Kalk ve Yürü testinde hızın azaldığını ve dik dururken sallanma
alanının arttığını gösterir. Ayrıca, kontrollere göre daha uzun reaksiyon süresi, daha
yavaş hız ve daha düşük stabilite limitleri gösterirler (89).
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Yapılan bir araştırmada BEE’i toplam puan, genel yorgunluk ve baş ağrısı ile
doğrusal olarak ilişkili bulunmuştur (99). Kronik baş dönmesi olan hastaların toplam
%60'ı nda baş ağrısı semptomlarının eşlik ettiği belirtilmektedir. Aynı araştırmada baş
dönmesi kaynaklı engellliğin, baş ağrısı olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek
olduğu rapor edilmiştir (99).
Kronik baş dönmesi olan hastalar sıklıkla baş ağrısı veya genel yorgunluktan
şikayet ederler. Vestibüler bozukluklarda migren en önemli semptomlardan birini
oluşturur. Son zamanlarda, baş ağrıları, özellikle migren ve vertigo arasında güçlü bir
ilişki öne sürülmüştür (99). Literatür baş dönmesini genel baş ağrılarında incelemiş
olup, yorgun olan migren hastalarında baş dönmesi hiç araştırılmamıştır. Herhangi bir
alt tipine inilmeden migren hastalarında yaptığımız çalışmada yorgunluk ile baş
dönmesi arasındaki ilişki anlamlı çıkmamıştır. Anlamlı ilişkinin bulunamamasını
çalışmamız vaka örneklerinin tanılarının vestibüler migren için ayrıştırmadan genel
migren tanısı almış hastalar üzerinde yapılmış olmasından kaynaklanmış olabileceğini
düşünmekteyiz.
Fonksiyonel Kapasite
Yorgunluk fonksiyonel kapasite, toplam enerji harcaması ve adım sayısı için
önemli bir belirleyici olarak tespit edilmiş (100), bu tespitten yola çıkarak bu
parametrelerin kısır döngü etkisi yaparak birbirleri ile ilişkili olabileceğini
düşünüyoruz.
Nörolojik, romatolojik örneklem gruplarından oluşan pek çok araştırmada
fonksiyonel kapasite ile yorgunluk arasında ilişki olduğu gösterilmiştir (48, 101).
Kanser hastalarında yapılan başka bir çalışmada yorgunluk ile fonksiyonel kapasite
arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (102). Parkinson hastalarında yapılan bir
araştırmada da yorgunluğun fonksiyonel kapasite ile negatif ilişki varlığını tespit
etmiştir (100). Ancak migren hastalarında böyle bir ilişkinin araştırıldığı her hangi bir
araştırmaya rastlanılmamıştır.
Araştırmamızda yorgunluk ile fonksiyonel kapasite arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamış olup, verdiğimiz farklı grup çalışmalarıyla kıyaslama yapılamamıştır.
Çalışmamızda yorgunluk ve fonksiyonel kapasite arasında ilişki bulunamayışının
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nedenini, örneklemimizi oluşturan migren hastalarının migrenin farlı evrelerinde
olmasına, hasta popülasyonumuzun yaş ortalamasının aktif olunan çalışma dönemi yaş
grubunun oluşturmasına bağlamaktayız. Ayrıca patolojik yorgunluğun eşlik ettiği
diğer popülasyonlarda, fiziksel engellilik karıştırıcı bir faktör olabilir. Migrende böyle
bir engelliliğin eşlik etmemesi bu farkı oluşturmuş olabilir.

Servikal Bölge Problemleri
Kas-iskelet sistemi bozuklukları literatüre göre migrenli hastaların %80'e varan
bir kısmı bir dereceye kadar boyun ağrısı bildirmektedir. Boyun ağrısı prevalansı,
migren tanı kriterlerinin bir parçası olarak kabul edilen bulantı prevalansından bile
daha fazladır. Boyun ağrısının varlığı migrenin daha kötü klinik prezentasyonu ile
ilişkilidir ve hatta farmakolojik tedaviye yanıtı azaltabilir, bu nedenle migren yükünü
pekiştirebilir (56). Boyun ağrısı daha kötü bir migren klinik senaryosuna yol açabilir
(103).
Boyun ağrısı, modern toplumda en yaygın kas-iskelet şikayetlerinden biridir
ve primer baş ağrısı olan kişilerde daha da yaygındır (104, 105). Migren ve diğer
birincil baş ağrıları olan kişilerde boyun ağrısının prevalansı sıklıkla bildirilmiştir.
(98). Boyun ağrısı, haberci bir bulgu olarak veya baş ağrısı evresinde ortaya çıkabilir
(105, 106). Primer baş ağrısında boyun ağrısının daha iyi anlaşılması önemlidir. İlk
olarak, daha doğru tanıyı kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. İkincisi, boyun ağrısı
tedaviye yanıtı etkileyebilir ve baş ağrısı çekenlerde engelliliğin artmasına neden
olabilir (105). Herhangi bir birincil baş ağrısı olan bireylerin, baş ağrısı olmayan
bireylere kıyasla boyun ağrısına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Yapılan bir
araştırmada boyun ağrısı, hem migren hem de GTBA olanlarda (%89) yaygın olarak
gözlemlenmiştir. Saf migreni olanların boyun ağrısına sahip olma olasılığı, birincil
baş ağrısı olmayanlara göre 1,8 kat daha fazla rapor edilmiştir (105).
İspanya'da yapılan geniş popülasyonlu bir çalışmada, son bir yılda migreni
olduğunu bildiren bireylerin, baş ağrısı olmayan bireylere kıyasla en az altı ay süren
boyun ağrısına sahip olma olasılığının yaklaşık 2,3 kat daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka çalışmada, kendi
bildirimleriyle değerlendirilen şiddetli baş ağrısı veya migreni olan bireylerin
%38'inde son üç ayda boyun ağrısı görülmüştür (105). Yapılan başka bir araştırmada
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migrenli denekler, kontrollere göre daha uzun bir boyun ağrısı semptomları öyküsü ve
daha yüksek ağrı yoğunluğu ve boyun ağrısıyla ilişkili engellilik bildirmişlerdir (98).
Migren, genelleştirilmiş nöronal hipereksitabiliteye sahip birincil bir baş ağrısı
bozukluğu olmasına rağmen boyun ağrısı veya sertliğinin varlığı, uyarıcı veya önemli
bir komorbid durum olarak kabul edilen ilişkili bir duyusal semptomdur (103). Boyun
ağrısı genellikle migren ve GTBA’ya eşlik eder ve hastalar baş ağrısı yönetiminde
sıklıkla boyun kısmının tedavisini ararlar (107).
Literetür boyun ağrısını, baş ağrısı ve migren hastalarında ele alarak incelemiş
fakat yorgun olan migren hastalarında araştırılan bir parametre olmamıştır.
Çalışmamızda yorgunluk ile boyun ağrısı arasındaki herhangi bir ilişki bulunmamıştır.
Boyun ağrısı olan migren hastalarının olmayan migren hastalarına göre yorgunluk
düzeylerinin karşılaştırıldığı ileri çalışmalar ile sonuçlarımızın desteklenmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Yapılan bir araştırmada migrenli hastalar, hem boyun ekstansör hem de boyun
fleksörleri kontrollere göre daha düşük endurans değerleri göstermişlerdir (108).
Kronik ve epizodik migren hastaları üzerinde yapılan başka bir çalışmada hem kronik
hem epizodik migren hastalarının servikal fleksörlerin daha kısa dayanıklılık süresi ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir; ancak bu ilişki servikal ekstansörlerde gösterilememiştir.
Ayrıca, kronik migren grubu epizodik gruba göre daha kısa fleksör dayanıklılık süresi
sunmuştur (103).
Literatürde migren hastalalarında servikal endurans ilişkisi araştıran çalışmalar
yapılmış fakat yorgun migren hastalarda servikal kas endurans etkisini araştıran
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu bakımdan çalışmamız özgün ve literatüre katkı
sağlayacak niteliktedir. Yüzeyel servikal fleksör kas enduransı, derin servikal fleksör
kas enduransı ile yorgunluk arasında ilişki saptanmıştır. Servikal ekstansör kas
enduransı ile ise herhangi bir ilişki bulunmamıştır.
Teknolojik gelişmeler, akıllı telefonlara daha düşük maliyet ve daha yüksek
kullanılabilirlik ile hassas klinik ölçüm ekipmanlarının özelliklerini vermiştir.
Clinometre, klinik bir ortamda eklem hareket açıklığını ölçmek için kullanılabilen bir
akıllı telefon uygulamasıdır (77). Akıllı telefonların noninvaziv olmaları, kullanım
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kolaylığı, taşınabilirliği ve maliyet etkinliği nedeniyle birçok faydası vardır. Üstelik
kullanımları eğitim gerektirmez ve anlık verileri kaydedebilir ve hatta hastaların
elektronik tıbbi kayıtlarına doğrudan veri aktarabilir (104) ve aracın hastaya takılması
gerekmeyip, araç kolayca taşınabilir (77).
Cliniometer, torasik omurga rotasyonu ölçümünde (109), elin çeşitli eklem
hareket açıklığını (EHA) ölçmede (110), boyun ağrısı olan grupta servikal EHA
ölçümlerinde (76, 104) kullanılmış, geçerliliği gösterilmiştir.
Boyun yorgunluğunun stabilite ve boyun propriyosepsiyon üzerindeki etkisini
değerlendirildiği bir çalışmada, kas yorgunluğu ile propriyosepsiyon arasında anlamlı
bir ilişki olduğunu ortaya konulmuştur. Sonuçlar, boyun kası yorgunluğunun boyun
kaslarının duyu reseptörlerinde ve propriosepsiyonda değişikliklere yol açtığını,
böylece postural instabiliteyi arttırdığını, dolayısıyla boyun kası yorgunluğu ile
postural

stabilite

arasında

önemli

bir

korelasyon

olduğunu

göstermiştir.

Mekanoreseptörlerdeki aktivasyon eksiklikleri yoluyla propriyosepsiyonun olmaması,
kas yorgunluğunun olumsuz etkisi olarak kabul edilir (47).
Çalışmamızda propriosepsiyon ile yorgunluğun genel toplam skoru ve alt
parametre ilişkisi arasında ilişki gösterilememiştir. Literatür taranmış ve migren
hastalarında ‘clinometer’ ile propriosepsiyon değerlendirmesine rastlanmamıştır.
Ayrıca literatürde migren hastalarda yorgunluğun propriosepsiyon üzerindeki etkisini
araştıran çalışmalara da rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışamamızın sonuçları
literatürle karşılaştırılamamıştır.
Psikososyal Faktörlerin Yorgunlukla İlişkisi
Migrenli hastalarda duygu durum bozukluklarının sıklıkla hastalığa eşlik ettiği,
bu tür bozuklukların yönetilmesinin çok önemli olduğu iyi bilinmektedir (111). BDÖ,
kronik migren hastalarında depresyon şiddetinin saptanması ve değerlendirilmesi için
uygun bir araçtır. Kendi kendine uygulanabilen bir ölçektir. Kolay bir puanlamaya
sahiptir (112). Bu envanterin geçerlilik ve güvenirliği oldukça yüksektir (113).
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Nüfusa dayalı bir Kanada çalışmasında 36.000 katılımcıyla yapılan bir
araştırma, majör depresyonun migren deneklerinde en az iki kat daha yaygın olduğunu
göstermiştir. Yapılan bir araştırmada migren hastalarının %58.7'sinde orta veya
şiddetli depresyon varlığı rapor edilmiştir (112). Kronik migrende orta ila şiddetli
depresyon sık görüldüğü de belirtilmiştir (112). Migren ve depresyon arasında iki
yönlü bir ilişkinin olduğu ve her bozukluk diğerinin riskini artırtığı belirtilmiş (111),
Yapılan bir araştırmada migrenin, depresyonun iyi bilinen bir komorbiditesi olduğu
çıkarımı yapılmıştır (24).
Peres ve arkadaşlarının kronik migren hastaları üzerinde yaptığı çalışmada
YŞÖ ile ölçtükleri yorgunluğun şiddeti ile BDÖ ile ölçtükleri depresyon arasında orta
düzey ilişki saptanmıştır (44). Bakshi ve arkadaşlarının MS hastaları üzerinde yaptığı
çalışmada ise yorgunluk ile depresyon arasında anlamlı ilişki gösterilmiş, depresyona
sahip MS hastalarında %81’inde belirgin yorgunluk varken, depresyonu olmayan MS
hastalarında %46’sında belirgin yorgunluk olduğunu tespit etmişlerdir (97). Servaes
ve arkadaşlarının kanser hastaları üzerinde yaptığı çalışmaya göre, yorgunluk ile
depresyon arasındaki ilişki anlamlılık düzeyine ulaşmıştır (96). Parkinson Hastalığı
çalışma grubunun yaptığı bir araştırmaya göre ise depresif Parkinson hastalarında
yorgunluk ilişkisi, depresif olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (114).
Bizim çalışmamızda yorgunluk ile depresyon pozitif orta düzey anlamlılık
ilişkisi göstermiş olup, bulgularımız literatür ile uyumludur.
Chaveset ve ark. migrenli hastalarda sıcak ve soğuk ağrı eşikleri ve kutanöz
allodini ile ölçülen hiperaljezi olduğunu gösterdiler ve bunu merkezi duyarlılaşmanın
bir işareti olabileceğini belirtmişlerdir (56). Migren hastaları, daha düşük nosiseptif
eşik sergilemiştir (56, 57). Fonofobi nedeniyle, migrenlilerde somatosensör ve
vestibüler sistemler tarafından telafi edilmesi (yani yeniden ağırlıklandırılması)
gereken görsel ve işitsel sistemlerde bozulma meydana gelebilir. Bununla birlikte,
migrenlilerde bu tür duyu sistemleri de bozulabilir ve aşırı ışık ve ses varlığında
kompanzasyonun olmaması, sağlıklı bireylerin aksine migrenlilerin motor kontrolünü
etkileyecektir (89).
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Gözlemler, kontrollere kıyasla migrenlilerde sistemik bir aşırı duyarlılığa işaret
etmektedir. fMRI çalışmaları, hipotalamus-talamus-beyin sapı ağının, migrenlerde
bulunan duyarlılık eşiğindeki periyodik değişikliklerin arkasındaki itici güç
olabileceğine dair kanıt sağlar (89).
Ayrıca, literatür verileri, migren kronifikasyon sürecinin, epizodik migrene
kıyasla kronikte duyusal uyaranların kortikal işlenmesinde daha fazla bozulma ve
kortikal aşırı uyarılabilirlik ile tekrarlayan migren ataklarının neden olduğu nosiseptif
yollardaki ilerleyici değişikliklerle ilişkili olduğunu ileri sürmüştür (23).
Literatürde konu ile ilgili yeterli bilgiyle karşılaşılamamış olunup, bizim
çalışmamızda da migren hastalarında yorgunluk ile bedensel duyumları abartma
duygu durumu arasında yeterli kanıt düzeyine ulaşamamıştır.
Ağrıyı felaketleştirme, AFÖ kullanılarak ölçüldü. AFÖ, bireylerin ağrıyla ilgili
farklı katastrofik düşünce ve duyguları ne ölçüde deneyimlediklerini, ağrıyı felakete
uğratma düzeylerini ölçmek 13 maddelik bir araçtır. Puanlar 0 ile 52 arasında
değişebilir ve daha yüksek puanlar daha fazla ağrı felaketini yansıtır (115) (55). 30'un
üzerinde bir toplam AFÖ puanı, klinik olarak anlamlı felaketleştirme ile ilişkilidir (55,
116).
Gelişmiş ağrı algısı veya duyarlılığı, ağrının kronikleşmesinde önemli bir risk
faktörü olabilir. Bazı hastalarda gelecekteki ağrının aşırı öngörülmesiyle ilgili ağrı
hakkında korku veya endişe, onların bedensel semptomlarına ve sakatlıklarına önemli
ölçüde katkıda bulunur. Mevcut ağrının devam edeceği inancı veya kör inancın,
ağrının gizemli ve açıklanamaz olduğunu kabul etmesi, kötü sonuç, psikolojik sıkıntı
ve somatizasyon ile ilişkili olduğu için, başa çıkma ve uyum üzerinde olumsuz bir
etkisi var gibi görünmektedir (55).
Tekrarlayan baş ağrıları yaşama açısından, ağrının emosyonel özelliklerinin
migren hastalarında yeti yitimi de dahil olmak üzere fonksiyonel sonucu etkilemede
rol oynayabileceği teorik olarak akla yatkındır. Şiddetli baş ağrısı, ağrı korkusunu ve
kaçınma davranışını artırır. Önceki çalışmalar, felakete uğramış grubun, kronik ağrı
grubuna göre daha fazla duygusal sıkıntı ve şiddetli ağrı yoğunluğu gösterdiğini
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bildirmiştir. Yapılan bir çalışmada klinik olarak anlamlı katastrofilik düzeyine
ulaşmasa da migren hastaları sağlılı kontrol grubuna göre daha yüksek AFÖ skoruna
(24.4 ± 14.1) sahip olduğu bulunmuştur (55).
Literatürde

yorgun olan migren hastalarında ağrının felaket algısı

araştırılmamış, yorgun migren hastalarında ile ağrının felaket algısı ile korelasyonu
araştıran araştırma ile karşılaşılmamıştır. Çalışmalarımızın sonuçlarına göre
yorgunluk ile ağrının felaketleştirme algısı arasında bir ilişki saptanmış, literatürde bu
ilişkinin ilk araştırılma örneği olarak katkı sağlamıştır.
Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrıları günlük yaşam aktivitelerini sınırlar, yaşam
kalitesini bozar ve üretkenliği azaltır. Düşük yaşam kalitesi ve kişisel aktivitelerden
kaçınma kişinin duygusal yaşamını etkilediği ve bireyin özyeterliliğini azalttığı
belirtilmiştir (58).Yapılan bir araştırmaya göre şiddetli yorgunluk yaşayan
Nöromusküler Hastalık (NMH) ve MS hastaların dahil edildiği çalışmaya göre yorgun
olan NMH ve MS grubunda özyeterlilik arasında negatif ilişki bulunmuştur (117).
Kronik yorgunluk sendromu olan hastalarla yapılan bir araştırmada genel özyeterlilik
ile ilşkili bulunmuştur (118).
Bu çalışmada yorgunluk ile özyeterlilik arasında negatif yönlü bir ilişki tespit
edilmiştir. Yapılan literatür taramaları sonrası yorgun migren hastalarında veya migren
hastalarında özyeterliliğin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ortaya çıkan
ilişkiyi, özyeterliliğin yüksek olmasıyla birlikte hastalıkla ve yorgunluk gibi ilişkili
faktörlerle baş etme yeteneklerinin artmasına bağlamaktayız.
Davranışsal Faktörlerin Yorgunluk İle İlişkisi
Uykusuzluk, her yaştan ve ırktan bireyde görülen ve çoğu zaman ihmal edilen
bir uyku bozukluğu olarak belirtilmiştir (119). Hem aşırı uyku hem de uyku
yoksunluğu migrenin ortak tetikleyici faktörleridir ve uyku migren atağını
sonlandırabilir. Uykusuzluk, kesitsel ve boylamsal çalışmalarda migrenin yaygın bir
komorbiditesidir. Kontrollerle karşılaştırıldığında, migren hastalarının da öğleden
sonralarının büyük bir bölümünü yatarak geçirdikleri bulunmuştur; akşamları
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vücutlarının hareketliliği (statik hareketlilik) önemli ölçüde daha düşük olduğu rapor
edilmiştir (62).
Norveç merkezli bir popülasyon araştırması, 300 migren hastasını baş ağrısı
olmayan bireylerle karşılaştırmış ve migrenlilerin EUÖ puanının ≥10 olma olasılığının
üç kat daha fazla olduğunu bulmuştur (12). Kim ve ark., migrenli hastalarda (%25.9)
migren olmayan baş ağrısı olanlara (%15.1) kıyasla daha yüksek bir uykusuzluk
prevalansı bulmuştur (119). Üç yüz on üç migrenli deneğin dahil edildiği çalışmada
EUÖ puanlarının 11'in üzerinde olduğunu bildirilmiştir.
Seidel ve ark.’nın yaptığı çalışmada migren hastalarında yorgunluk ile gündüz
uykululuğu arasındaki ilişki araştırılmış, kontrollere göre gündüz uykululuğunun daha
belirgin olduğu ancak farkın istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmadığı belirtilmiştir
(24). Migren hastalarında yapılan başka bir araştırmaya göre gündüz uykululuğu ile
zihinsel ve fiziksel yorgunluk ile anlamlı ilişki gösterilmiştir (120).
Bu araştırmada katılımcıların gündüz uykululuğunu değerlendirmek için
EUÖ’yü kullandık. Çalışmamızda yorgunluk ile uykululuk arasında anlamlı ilişki
bulunmamıştır.
PUKİ, normal yatma zamanı, normal uyanma zamanı, uyunan saat sayısı ve
uykuya dalmak için geçen dakika sayısını değerlendiren 19 sorudan oluşan bir
özbildirim ölçeğidir (121). Seidel ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada, ağrı
frekansının sınıflandırıldığı migren tanısı almış çalışma popülasyonunda, sağlıklı
kontrol grubuna göre PUKİ toplam puanı yüksek, ağrı frekansı ile uyku kalitesi
arasında da anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir (24). Yapılan bir araştırmaya göre,
PUKİ toplam puanı 5 ile tanımlanan kötü uyuyanların prevalansı, ayda sekiz veya daha
fazla baş ağrısı, ayda beş ila yedi gün baş ağrısı ve ayda bir gün baş ağrısı olan
hastalarda sırasıyla %64.9, %64.0, %57.4 ve %34.9 olarak bulunmuştur (24). Sonuç
olarak, migrenli hastalarda uyku kalitesi düşerken, yorgunluğun sağlıklı kontrollerden
farklı olmadığı bulunmuştur. Düşük uyku kalitesi de migrenin bir sonucu olduğu
belirtilmiştir (24).
Uykululuk ve yorgunluk farklı olsa da, açıkça aralarında bir etkileşim olduğu
ve bu iki semptomu ayırt etmede hastalar arasında genel bir zorluk olduğu (12),
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geceleri uyku sorunları, muhtemelen gün içinde artan yorgunluğa neden olarak baş
ağrısını daha da kötüleştirdiği bildirilmiştir (93).
Çalışmamızda EUÖ ile yorgunluk arasında anlamlı ilişki saptanmazken, PUKİ
ile yorgunluk arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Her iki ölçeğinde uyku
problemini saptamaya yönelik tasarlandığını bilsek de EUÖ, gündüz uykululuğu
değerlendirmede, PUKİ ise çeşitli alt parametreleri ile uykunun kalitesini
değerlendirmektedir. Bizim çalışmamızdaki sonuç migren hastalarının gündüz
uykululuğunun yorgunluktan etkilenmeyip, uyku kalitesinden etkilenmiş olmasını,
örneklemimizin daha çok çalışmayan kadın hastalardan oluşması, istenilen saat kadar
uyunması neticesinde gündüz uykululuk hali yaşamayıp, uyku esnasındaki
kalitelerinin düşmüş olmasından kaynaklandığını tahmin etmekteyiz.
Çalışmalar, kronik migren ile diyet kalitesi arasında negatif bir ilişki olduğunu
bildirmiştir, bu da artan diyet kalitesinin migren ataklarının yönetiminde faydalı
olacağını düşündürmektedir. Beslenme durumu migrenin klinik yansımalarını
etkilediğinden, bu hastaların diyet kalitesinin belirlenmesi ve bireysel diyet
müdahalelerinin yapılması tedavi için çok önemli olduğu bildirilmiştir (60).
Diyet kalitesi, makro besin alımı, beslenme programı düzenliliği veya belirli gıdalar
gibi çeşitli beslenme önlemleri açısından migrenli bireyler ile sağlıklı bireyler
arasındaki farklılıkları belgeleyen epidemiyolojik araştırmaların sınırlı olduğu
bildirilmiştir. İyi bir diyet kalitesine sahip olmak ile migrenin daha hafif klinik
belirtileri arasındaki ilişki, migrenin tıbbi beslenme tedavisinde diyet kalitesinin
önemini vurguladığı belirtilmiştir (60). Obez bireyler migren ve özellikle kronik
migren için yüksek risk altında olduğu bildirilmiştir (119). Obezite daha yüksek
migren sıklığı ve şiddeti ile ilişkili olduğundan ve sağlıklı bir kiloyu korumanın
birincil yöntemi diyet olduğundan, epizodik migreni olan kişiler için sağlıklı, yüksek
kaliteli bir diyetin sürdürülmesi de önemli olduğu belirtilmiştir (61).
Yapılan bir araştırmaya göre, hastalar diyet kalitesi açısından değerlendirilmiş,
migrenli bireylerin %57,5'inin diyet kalitesinin düşük, %41.3'ünün iyileştirilmesi
gereken diyet kalitesinin ve sadece %1.2'sinin diyet kalitesinin iyi olduğu saptanmıştır.
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Diğer migren özellikleri incelendiğinde, diyet kalitesi ile migren atak sıklığı, migren
atak süresi veya engellilik arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış (p > 0.05) (60).
Bizim çalışmamızda yorgunluk ile sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum arasında
anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Bu sonucun sağlıklı beslenmenin yorgunluk üzerinde
etkileri başka örneklem grubunda araştırılmış olsa da migren hastalarından oluşan
örneklemimizde gösterilememesinin nedenini örneklem genişliğimizin az olmasına
bağlamaktayız.
Yapılan bir araştırmada, baş ağrısının fiziksel aktivite ile şiddetlenmesi migren
atağının ayırt edici bir özelliği olduğu için migren hastaları daha az ve daha dikkatli
hareket

ederek,

baş

ağrısının

şiddetlenmesinden

kaçınmaya

çalışabileceği

bildirilmiştir. Aynı sonuçlarına göre, baş ağrısının olmadığı dönemlerde bile migren
hastalarının dinamik aktivite ve dinamik morbidite seviyesinin sağlıklı kontrollere
göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Sağlıklı kontrol grubu ile migren hastası
çalışma grubu hastalar arasında dinamik aktivite (genel hareket, yürüme ve bisiklete
binme) sırasında da farklılık göstermemişlerdir. Ayrıca öznel olarak daha düşük
düzeyde gerçekleştirilebilir aktivite ve canlılık ve daha yüksek düzeyde uykululuk
bildirmişlerdir (62).
Çeşitli toplum temelli çalışmalar, düşük fiziksel aktivite seviyelerinin daha
yüksek migren ve diğer baş ağrıları prevalansı ile ilişkili olduğu sonucuna
varmışlardır. Diğer bir yandan da migrende belirlenen tetikleyici faktörler arasında
fiziksel aktivite de yer almaktadır. Fiziksel aktivite ya da egzersiz ile migren arasındaki
ilişki oldukça tartışmalıdır. Fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında migren ağrısının
kötüleştiğini ve migren atağının tetiklendiğini bildiren çalışmalar vardır. Ayrıca
egzersize bağlı tetiklenen migren atakları bildiren hastaların yarısından fazlası migren
nedeniyle egzersiz yapmayı terk ettiği saptanmıştır. Yapılan çalışmada şiddetli migren
atakları yaşayan bireylerin sadece %13.9’u fiziksel olarak aktif bulunmuştur.
Bireylerdeki migrene bağlı bu ciddi etkilenim fiziksel aktivite seviyesinin düşük
olmasında rol oynamış olabileceği belirtilmiştir (6).
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Yorgunluk nedeniyle hastalar genellikle fiziksel aktivite düzeylerini
düşürürler. Düşük düzeyde fiziksel aktivite nedeniyle fiziksel durum bozulur ve daha
da yüksek düzeyde yorgunluğa yol açar. Kanser hastalarında yapılan bir çalışmaya
göre ciddi yorgun olan kanser hastalarında, ciddi yorgun olmayan kanser hastalarına
göre daha düşük fiziksel aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir (96).
Literatür gözden geçirildiğinde migrende yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeyi
ilişkisini araştıran çalışmaların oldukça sınırlıdır. Bizim çalışma bulgularımız
migrende yorgunluk ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Çalışmaya alınan hastaların sedanter yaşam tarzına sahip olduğu gözlenmiş. İlişkinin
saptanamamasını, bireylerin çoğunun sedanter olmasına bağlamaktayız. Ayrıca
fiziksel aktivitenin öz-bildirim ölçekleri ile değerlendirmesi oldukça zordur ve bu
nedenle objektif

yöntemlerin kullanılması ile

bu ilişkinin daha

iyi ortaya

konulabileceğini düşünmekteyiz.
Limitasyonlar
Çalışmamızın bazı limitasyonları mevcuttur; migrenin çok sayıda alt tipi
olmasına karşın çalışmamız migren alt tip ayrımına girmeden migren hastalarını genel
olarak çalışmaya dahil edilmesi çalışmamızın kısıtlılıklarından olup, literatürdeki alt
tip migren çalışmaları istatistiksel kıyaslamalarda yetersiz kalmıştır. Çalışmaya katılan
hastaların, migrenin hangi fazında olduğunu kontrol etmek mümkün değildi, çünkü
veri toplama sırasında ağrı olmasa bile, prodrom veya postdrom fazlarında
olabilirlerdi. Atak evresi migrenli hastaların duyarlılık eşiklerini etkileyebileceğinden
bu sonuçlarımızı etkileyebilir. Migren, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı
da savunmasız olabilen, engelleyici bir nörolojik hastalıktır (121). Bu nedenle, migren
hastalarının, migreni olmayanlara göre COVID-19 ile ilgili daha uzun süreli ve şiddetli
baş ağrıları yaşaması beklenebilir. Migrenin kendisinin, hastaları COVID sonrası
semptomları daha fazla yaşamaya yatkın hale getirmesi de söz konusu olabilir (121).
Çalışmamız pandemi döneminde yapılan bir çalışma olup, pandeminin çalışma
sonuçlarımızı ne düzeyde etkilediğini belirleyemedik.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, migren hastalarında kadın cinsiyet oranı belirgin olarak yüksek
bulunmuş, kadın cinsiyette olmanın migren hastası olmak için risk faktörlerinden biri
olduğu onaylanmıştır. Yorgunluk ile engellilik ve ağrı frekansı arasında arasında
anlamlı ilişki saptanmış, bu ilişki yorgunluğun patofizyolojisi göz önüne alındığında
bizi şaşırtmamıştır. Yorgunluk ile ağrı şiddeti arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamış
olup, yorgunluğun ağrının şiddeti ile değil frekansı ile korelasyon gösterdiğini tespit
etmiş bulunmaktayız. MYEÖ kullanılarak, toplam ve bilişsel-sosyal-fiziksel alt
parametreler ile fiziksel, psikososyal ve davranışsal faktör korelasyonları incelenmiş;
NYPA, BEE, 6DYT, SEED ve BPAD ile BBA ile MYEÖ arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
YSFED ve DSFED ile MYEÖ’nün toplam, bilişsel ve sosyal alt parametreleri
ile ilişkisi anlamlılık düzeyine ulaşmıştır. Migren hastalarını servikal bölge fleksör kas
endurans değerlendirmesinin migren hastalarının değerlendirmesinde göz ardı
edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan literatür taramalarında duygu durum
bozukluklarının bir çok duruma komorbid olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda
da MYEÖ’nün toplam puanı ile BDÖ, AFÖ ve GÖÖ ile ilişkisi saptanmıştır. Bu bulgu
bize tedavi yaklaşımımızın biyo-psikososyal çerçevede olması gerektiğini hatırlatıp,
duygu durumunun da sorgulanmasında yarar olacağını göstermiştir.
Yorgunluk gündüz uykululuğu ile değil, uyku kalitesi ile anlamlı ilişki
göstermiş olup, yorgunluğun toplam, bilişsel ve sosyal yönleri ile anlamlı ilişki
göstermiş, bize uyku kalitesini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmamız
gerektiğini belirtmiştir.
Öneriler
Migren hastaları hem derin hem de yüzeyel servikal fleksör kaslara yönelik
fizyoterapi yaklaşım programlarında yer almalıdır. İleride yapılacak çalışmalarda
fiziksel aktivitenin ölçümlerinde akselerometre kullanımı gibi daha objektif
yöntemlerin tercih edilmesi, örneklem sayısının arttırılması, yorgun olan ve olmayan
grupların oluşturulması ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir.
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Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22(2):74-80.

69.

İYİGÜN G, ANGIN E, KIRMIZIGİL B, ÖKSÜZ S, ÖZDİL A, MALKOÇ M.
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100. Sütçü G, Ayvat E, Kilinç M. Effects of fatigue and kinesiophobia on functional
capacity, physical activity and quality of life in Parkinson's disease. Int J Rehabil
Res. 2021;44(1):65-8.
101. Beider S, Flohr S, Gehlert S, Witte T, Ernst D. [Association of physical activity
with fatigue and functional capacity in patients with rheumatoid arthritis]. Z
Rheumatol. 2021;80(2):113-21.
102. Hojan K, Kwiatkowska-Borowczyk E, Leporowska E, Górecki M, OzgaMajchrzak O, Milecki T, et al. Physical exercise for functional capacity, blood
immune function, fatigue, and quality of life in high-risk prostate cancer patients
during radiotherapy: a prospective, randomized clinical study. Eur J Phys
Rehabil Med. 2016;52(4):489-501.
103. Florencio LL, de Oliveira AS, Will-Lemos T, Pinheiro CF, Marçal J, Dach F, et
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8. EKLER
EK-1: Tez Çalışmasıyla İlgili Etik Kurul İzinleri
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EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar
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EK-3: Sosyodemografik Özellikler
Sonuç
Vaka Numarası:
Demografik Bilgiler
Yaş:
Cinsiyet:
VKİ:
Eğitim Durumu:
Egzersiz Alışkanlığı:
Ailede Migren Varlığı:
Yorgunluğun Değerlendirilmesi
Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ):
Modifiye
Yorgunluk Etki Ölçeği (MYEÖ):
Fiziksel Fktörlerin Değerlendirilmesi
New York Postür Analizi:
Migren Engellilik Değerlendirme Anketi
(MIDAS):
Baş Dönmesi Engellilik Envanteri:
6 Dk Yürüme Testi:
Bournemouth Boyun Ağrısı Anketi:
Kassal Enduransın Değerlendirilmesi
(saniye):
Boyun Proprioseğsiyon Algısının
Değerlendirilmesi:
Psikososyal Faktörlerin Değerlendirilmesi
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ):
Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği:
Ağrı Felaketleştirme Ölçeği:
Genel Özyeterlilik Ölçeği:
Davranışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi:
Epworth Uykululuk Ölçeği:
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi:
Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği:
36 Maddelik Fiziksel Aktivite Ölçeği:
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EK-4: Benzerlik Yüzdesi Ekran Görüntüsü
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EK-5: Dijital Makbuz
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9. ÖZGEÇMİŞ

