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ÖZET 

Migren; sadece bir başağrısı olmayıp çeşitli sistemlerde değişikliklerin bir arada olmasıyla 

karakterizedir ve atak dışı dönemde de birçok psikiyatrik bozuklukla özelikle majör depresyon 

ve anksiyete bozuklukları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 

ise, migrenlilerde görece az araştırılmıştır. Auralı migreni olan hastalarda, tekrarlayan kortikal 

yayılan depresyon ataklarının bir sonucu olarak uzun süreli kontrast ayrımı, uzamış görsel 

uyarılmış potansiyel ve görme alanı duyarlılığında azalma gibi disfonksiyonların sekel olarak 

kalabileceği bildirilmiştir. Migren aurası sırasında görülen nadir bozulmalardan biri de yüz 

tanıma fonksiyonu bozulmasıdır.  

Bu çalışmada migren tanısı almış hastalarda daha önce incelenmemiş olan, interiktal dönemde 

yüz tanıma fonksiyonları ve görülen obsesif-kompulsif belirtiler araştırılarak sağlıklı kişilerden 

oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve bu belirtilerin migrenin tanımlanan klinik 

özellikleriyle ve atak tarafıyla ilişkisi incelenmiştir. 

Çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başağrısı 

Polikliniğine, Aralık 2010- Mart 2012 tarihleri arasında başağrısı şikayeti ile başvuran hastalar 

arasından, Nöroloji uzmanı tarafından, Uluslar arası Başağrısı Topluluğu ölçütlerine göre tanı 

konmuş 81 migren hastası ve 39 sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcıların tamamına Benton 

Yüz Tanıma Testi (BYTT), Çizgi Yönü Belirleme Testi (ÇYBT) ve Yale Brown Obsesyon ve 

Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS) uygulanmıştır.  

Hasta grubu, kontrol grubuna göre hem ÇYBT hem de BYTT puanları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük performans göstermiştir. Hasta grubunda BYTT puanları 

açısından patoloji grubunda yer alan (17 ve altı puan) katılımcı oranı %13.6 iken bu oran 

kontrol grubunda %5.1’ dir ve problem beklenenin tersine aurasız migren grubunda auralı 

migrene göre de anlamlı şekilde belirgindir. Migren ve kontrol grupları Y-BOCS toplam 

puanları açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (t(118)= 3.045, p<0.05). Ayrıca iki grup Y-BOCS obsesyon alt test puanları ve 

kompulsiyon alt test puanları açısından da anlamlı farklılık göstermekteydi. OKB ve görsel 

karmaşık algı bozukluğu arasında bağlantı izlenmedi. Migren süresi, sıklığı ve tarafı ile bulgular 

arasında anlamlı bir bağlantı gösterilemedi. 

Bu çalışma sonucunda migren hastalarının daha yüksek oranda OKB eğilimi olduğu ve yüz 

tanıma fonksiyonları ve görsel-mekansal algılamada daha düşük performans gösterdikleri 

bulgulanmıştır. Bu bulguların genetik kökenli değişikliklere ve/veya beyindeki fonksiyonel 

farklılıklara bağlı olduğu düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Migren, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Prosopagnozi, Yüz Tanıma 

Fonksiyonları
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ABSTRACT 

Migraine is not just a headache; it is characterized by the co-occurrence of various systemic 

changes and known to be associated with many psychiatric disorders, especially with major 

depression and anxiety disorders, in the interictal period. Obsessive compulsive disorder (OCD) 

is a relatively under-recognized problem in migraineurs. In patients having migraine with aura, 

some visual dysfunctions such as long-term differentiation of contrast, prolonged visual evoked 

potentials and decreased sensitivity of visual field are reported as possible sequels of recurrent 

cortical spreading depression. One of the rare dysfunctions seen during the migraine aura is face 

recognition difficulty.   

In this study, face recognition functions which are not investigated previously during the 

interictal period and obsessive compulsive symptoms of patients diagnosed with migraine were 

investigated in comparison with a healthy control group. Furthermore the relationships of these 

findings with some described clinical features and side of the attack of migraine were 

investigated.  

81 patients admitted with headache complaints to the Istanbul University, Istanbul Faculty of 

Medicine, Department of Neurology, Headache Outpatient Clinics and diagnosed with migraine 

by a neurologist according to the International Headache Society criteria and 39 healthy controls 

were included in this study between December 2010- March 2012. Benton Face Recognition 

Test (BFCT), Line Orientation Test (LOT) and Yale Brown Obsessive and Compulsive Scale 

(Y-BOCS) were applied to all participants.  

The patient group showed a statistically significant lower performance in both of the LOT and 

BFCT scores than the control group. Patients with pathological findings in terms of BFCT 

scores (17 or less points) were 13.6% of the main group and this rate was 5.1% in the control 

group and this problem is more pronounced in the group with migraine without aura than 

migraine with aura on the contrary of our expectations. In comparison of Y-BOCS total scores 

between the migraineurs and the control groups, we found a statistically significant difference 

(t(118)= 3.045, p<0.05). Furthermore both the Y-BOCS obsession and compulsion subscores 

showed significant differences between the groups. OCD and complex visual perception 

difficulties did not show any correlation. The duration, frequency and side of migraine did not 

have any correlation with our findings. 

In conclusion, we find that migraine sufferers had a higher tendency to OCD and poorer 

performance in face recognition and visual-spatial perception. These findings could be based on 

genetic changes and/or functional differences in the brain.  

 

Key Words: Migraine, Obsessive- Compulsive Disorder, Prosopagnosia, Face Recognition  
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1. GĐRĐŞ 

 

1. 1. Migren 

 Ağrı, koruyucu bir mekanizmadır (1). Organizmanın davranışsal, psikolojik ve biyolojik 

yanıtlarının da devreye girdiği karmaşık duyusal bir durumdur (2). Vücuttaki pek çok 

rahatsızlığın belirtisi olabilir (1). 

 

1. 1. 1. Başağrısı Tanımı ve Sınıflaması 

Başağrısı, toplumda oldukça sık görülen bir şikayettir. Nöroloji kliniklerinde en çok karşılaşılan 

durumlardan biridir. Yapılan bir çalışmada, nüfusun %93’ ünün yaşamları boyunca en az bir kez 

başağrısı çeşitlerinden birini yaşadıkları bildirilmiştir. Kadınların % 76’ sı ve erkeklerin % 57’ 

si ayda en az bir kez başağrısı yaşadıklarını bildirmişlerdir (3).  

Başağrısının, baş ve çevresinde ağrıya duyarlı yapılardan kaynaklandığı düşünülmektedir (4). 

Saçlı deri, baş ve boyun kasları, periost, göz, kulak, burun, boğaz, intrakranial arterlerin 

proksimal kısımları, meningeal arterler, venöz sinüsler ve büyük venler, en başta V., yani 

trigeminal sinir olmak üzere IX., X., kranial sinirler ile ilk üç servikal spinal sinir başlıca ağrıya 

duyarlı yapılardır (5). Merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilişkili yapılar Şekil 1’ de 

gösterilmektedir. 

      

*Tal: talamus; Ht: Hipotalamus ;PAG: Periakuaduktal gri madde 

Şekil 1.  

Başağrısı ile ilişkili olan merkezi 
sinir sistemi yapıları 

(http://www.itfnoroloji.org/basagrisi

/basagrisi.htm Nöroloji e-kitap’dan 

Editörün izni ile alınmıştır.) 
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Başağrısı, ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabileceği gibi, iyi seyirli, yıllar boyunca ataklarla 

devam eden bir başağrısı türü de olabilir. Bu nedenle tanı için iyi bir değerlendirme yapılması 

gerekir (4). Tanıyı kolaylaştırmak ve etiyolojik yaklaşımla başağrısını daha iyi ele almak için 

değişik başağrısı tiplerini sınıflamak esastır (5). Uluslar arası Baş Ağrısı Derneği’ nin 

(International Headache Society- IHS) oluşturduğu ve genel kabul gören bir komisyon, 1988 ve 

son olarak 2004’ te yayınladığı başağrılarını sınıflama rehberlerinde başağrılarını öncelikle iki 

ana bölüme ayırdıktan sonra bu grupların alt gruplarıyla toplam 13 ayrı grupta sınıflamıştır. 

Öncelikle primer ve sekonder baş ağrıları olmak üzere iki ana bölüm söz konusudur.  Eğer 

başağrısına neden olan başlatıcı bir olay söz konusu ise (tümör, enfeksiyon, beyin- damar 

hastalığı, glokom, akut sinüzit…) bu ağrılar ‘ sekonder başağrısı’ olarak değerlendirilir. Öykü, 

anamnez, fizik ve nörolojik muayene veya gerektiğinde ileri tetkikler ile yapısal- gösterilebilir 

bir nedenin veya sistemik bir hastalığın veya geçirilmiş kafa travmasıyla ilişkili ağrının 

dışlanabildiği başağrıları “ primer başağrıları” olarak kabul edilmektedir. Tüm başağrılarının 

yaklaşık % 90’ ını primer başağrıları oluşturmaktadır. Genellikle genç erişkin yaşta başlayan ve 

tekrarlayıcı özellikte olan bu tip başağrılarını Uluslararası Başağrısı Derneği 2004 

sınıflamasında; migren başağrıları, gerilim tipi başağrısı, küme ve diğer otonom bulgularla 

seyreden başağrıları ve diğer seyrek görülen primer başağrıları olmak üzere dört alt grupta 

toplamıştır (6).  

En yaygın görülen primer başağrısı türleri migren ve gerilim tipi başağrısıdır. Bunlardan migren 

çok daha şiddetli olması, yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, sağlık ekonomisine yük olması 

gibi nedenlerle çok daha sık sorun yaratmaktadır. 

 

 

1. 1. 2. Migren Tanımı ve Prevalansı 

 

Ataklarla gelen, tedavisiz ya da tedavinin etkin olamaması nedeniyle saatlerce, hatta günlerce 

sürebilen, genellikle tek taraflı yerleşim gösteren, zonklayıcı özellikte, kişinin günlük yaşam 

aktivitelerini engelleyecek derecede şiddetli ve başın hareketi ile artan başağrıları migren olarak 

tanımlanmaktadır (6). Ağrı başlangıcı ve sonlanması yetişkinlerde 4- 72 saat sürebilmektedir 

(7). Migren başağrısı fiziksel aktivite ile ağırlaşır, ataklar sırasında bulantı ve/ veya kusma, 

fotofobi ve fonofobi görülür (6). 

Migren, Hipokrat’ tan bu yana yarım başağrısı olarak tanımlanmıştır. Değişik toplumlarda 

görülme sıklığı değişmekle birlikte, her toplumda kadınlarda daha sık görülmektedir (5). 
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Migren, birinci basamak sağlık hizmetlerinde en sık rastlanan şikayetlerden biridir, son yayınlar 

genel popülasyonda erkeklerde %8, kadınlarda %12-15 prevalans bildirmiştir (8). 1998 yılında 

(1988 IHS başağrısı kriterleri kullanılarak) 15- 55 yaş aralığında bulunan 2,007 kişinin 

katılımıyla gerçekleştirilen başağrısı anket çalışmasında, GTBA sıklığı %31, migren görülme 

sıklığı ise %16.4 olarak bulunmuştur. Son olarak ülkemizde yurt genelinde 5,323 katılımcıyla 

gerçekleştirilen bir çalışmada, başağrılı hasta sayısı 2,376 ( %44)’ tür. Başağrısı hastalarının 

1,373 (%57.8)’ ü kadın, 1,003 (%42,2)’ ü erkektir. Toplamda 871 hasta migren tanısı almış ve 

ülkemizde bir yıllık migren prevalansı %16,4 olarak tahmin edilmiştir (9). Migrenlilerde yaşa 

ve cinsiyete göre prevalans oranları Şekil 2’ de gösterilmiştir.  

 

Migren çok küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar her zaman ortaya çıkabilir, ancak en sık 

görüldüğü yaş aralığı 30- 50’ dir (10). Ülkemizde en sık görüldüğü yaş aralığı ise 30-39’ dur 

(9). Görülme sıklığı açısından kadın/ erkek oranları 2/1 veya 3/1 olarak bulunmuştur (11). 

Görüldüğü gibi migren kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve üretken çağlarda daha sık olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Migren başağrısının en önemli özelliklerinden biri tekrarlayıcı olmasıdır. Atakların sıklığı 

oldukça değişkendir; bazı hastalarda yaşam boyu birkaç kere olabiliyorken, bir diğer grup hasta 

haftada birkaç atak yaşayabilmekte, çoğu migren hastası ise bir ay içerisinde ortalama 1-3 atak 

yaşayabilmektedir (7). Migren türü başağrısının bir diğer özelliği de taraf değiştirebilmesidir. 

Aynı kişide bile ağrı bazen tüm başta bazen yarım başta hissedilebilir veya aynı kişide bazen 

sağ, bazen de sol hemikranial olabilir (12). 

Şekil 2.  

 Yurdumuzda 
yaşlara ve 
cinsiyete göre 
prevalans 
değerleri (9). 
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Migren hastalarının % 90’ ında ağrı dönemi içerisinde bulantı görülür ve bulantı belirtisi 

yaşayan hastaların 1/3’ inde bulantı kusma ile sonlanmaktadır (7). 

Daha önce de değindiğimiz gibi insanları etkileyen ve kısıtlılık yaratan ağrılı durumlardan en 

yaygın olanı migrendir. Migren; sadece bir başağrısı olmayıp gastrointestinal (bulantı-kusma 

gibi), nörolojik (aura) ve otonomik (göz yaşarması gibi) çeşitli değişikliklerin bir arada 

olmasıyla karakterizedir ve atak dışı dönemde de birçok psikiyatrik bozuklukla ilişkili olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle sosyoekonomik alanda ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkilere 

sahiptir ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) migreni dünya çapında işgörmezlik sebebi hastalıklar 

listesinde 19. sıraya koymuştur (8). 

 

 

1. 1. 3. Migren Etiyolojisi 

 

Migren başağrısının mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte anormal vasküler veya 

nörolojik disfonksiyona bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Migren başağrısına yol 

açan nedenlere yönelik teorilerden biri, uzun süren heyecan ve/ veya gerginlik yaratan 

durumlardan sonra, beyni besleyen arterler dahil, başa ait bazı arterlerin vazospazmının migren 

atağına neden olduğu şeklindedir. Teorik olarak bu vazospazm bazı beyin bölgelerinde iskemi 

yaratır ve başağrısı öncesinde görülen prodromal semptomlardan bu sorumludur. Daha sonra 

şiddetli iskemi sonucu vasküler duvarda bazı değişiklikler olur, olasılıkla damar düz kaslarına 

tükenmeye bağlı olarak tonus kaybolur ve kaslar 24 ile 48 saat boyunca tonusu koruma 

yeteneğini yitirmiş ve gevşemiş halde kalır. Damarların içindeki kan basıncı bunları genişletir 

ve şiddetli pulsasyonlar doğurur (1).  

Migrenin nörolojik kökenli olduğu varsayımına dayanan bir grup araştırmada ise atakların 

ortaya çıkışının beynin aşırı duyarlılığı (kortikal hipereksitabilite) veya bir başka deyişle 

uyarılma eşiğinde düşme ile ilişkili olabileceği ve olasılıkla beyin sapındaki bazı yapıların atak 

sürecini başlattığı öne sürülmektedir (12). Birçok hastada görülen fotofobi, fonofobi, osmofobi 

belirtilerinin migren atağı sırasında ortaya çıkan kortikal hipereksitabilite sonucu ortaya çıkan 

belirtiler olduğu düşünülmektedir (7).  

Migren ailesel bir hastalıktır ve ailede genelde migrenli başka hastalar vardır. Özellikle auralı 

migren olgularında bu yatkınlık daha belirgindir (5). Vakaların % 65-90‘ ında pozitif aile 

öyküsü rapor edilmiştir (1). 
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Bir diğer çalışmada ise migren nöromodulatör- lokus serulous, beyinsapı yapıları veya 

periakuaduktal gri maddede- bir disfonksiyon ile açıklanmaktadır. Lokus serulous (büyük 

noradrenerjik nükleus), kortikal fonksiyonun ve afferent trafik yanıtlarının modülasyonunda 

kritik bir role sahiptir. PET çalışmaları Lokus serulousun da içinde bulunduğu dorsalateral 

alanda aktivasyon göstermiştir. Lokus serulousun disfonksiyonu (artan aktivite) migrenlilerde 

sık rastlanan anksiyete ve dikkat dağınıklığını da açıklayabilir. Beyin sapındaki söz konusu 

aktivasyon alanının migren atağının başlamasından sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (13). 

Biyokimyasal araştırmalar, migrene zemin hazırlayan fizyolojik özellikler olduğunu ileri 

sürmektedir. Bunlar arasında; trombosit serotonin 5-HT metabolizması, trombosit aktivasyonu, 

nitrik oksit duyarlılığının artması, metabolik enzim seviyelerinde düşüş, anormal opiat reseptör 

fonksiyonu sayılabilir. Migren belirtileri ve bu anormalliklerin çoğunun ilgisi açık değildir (11). 

VBM (Voxel- Based Morphometry) tekniği ile gerçekleştirilen bir nörogörüntüleme 

çalışmasında, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında migrenlilerde sağ superior temporal girus ve 

sol presantral girusta gri maddede fokal azalmalar görülmüştür. Ayrıca episodik migrenlilerle 

kıyaslandığında kronik migrenlilerde bilateral anteriror singulat kortekste de gri madde azalma 

odakları bulunmaktadır. Migrenlilerde özellikle singulat kortekste görülen gri madde azalmaları 

ile migren atak sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Özetle, beyin hasarı- gri maddede 

bölgesel azalma- migrenin ilerleyici bir hastalık olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (14). 

Migrenin nedenlerine ilişkin yapılan araştırmaların sonuçlarından ve kabul gören yaygın 

görüşlerden anlaşıldığı kadarıyla migrenin; fizik, psikolojik veya biyolojik stresin olasılıkla 

genetik yatkınlık sonucu beyin duyarlılığı artmış kişilerde beyinsapı mekanizmalarının da aktive 

olmasıyla birlikte ortaya çıktığı söylenebilir.  
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1. 1. 4. Migren Atağının Dönemleri 

 

Migreni serebral disfonksiyona bağlı olarak şekillenen ve farklı dönemler içinde ortaya çıkan 

bir semptomlar kompleksi olarak ele almak daha uygundur. Buna göre bir migren atağı başlıca 

üç dönemden oluşur. Bunlar; prodrom dönem ( varsa aura dönemi), ağrı dönemi ve postdrom 

dönemdir. Migren atağının dönemleri Şekil 3’ te gösterilmektedir. 

 

 

 

1. 1.4.1. Prodrom Dönem 

 

Migren atağının dönemlerinden ilki prodrom dönemdir. Ağrıdan önceki saatler hatta bazı 

kişilerde günler içinde gelişen bazı semptomlar prodrom dönemi oluşturur. Bunlar genellikle 

psikolojik, nörolojik ve otonom/ sistemik semptomlar olup bunların başında depresif ruh hali, 

öforik davranış, artmış duyarlılık hali ve tepkisellik, durgunluk-donukluk, konsantrasyon ve 

dikkat azalması, düşüncede yavaşlama, kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma gibi 

nöropsikolojik değişiklikler gelmektedir. Fotofonofobi, hiperosmi gibi artmış beyin duyarlılığı 

ile ilişkili nörolojik semptomlar, iştah değişiklikleri, halsizlik, sık idrara gitme gibi sistemik 

belirtiler de prodrom dönem belirtileri arasındadır. Daha önce de belirtildiği gibi araştırmalarda 

migrenlilerin yaklaşık % 50-60’ ında belirtilen prodrom semptomların bir veya daha fazlası ile 

karşılaşılmaktadır. Prodrom dönem semptomlarının anatomik karşılığının frontal loblar, 

hipotalamus, serebral hemisferler ve santral noradrenerjik sistem olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle bir migren atağının birçok hastada beynin birçok bölümünün etkilendiği ”nörojenik” bir 

başlangıç dönemi ile ortaya çıktığını kabul etmek yanlış olmayacaktır (15) . Hollanda’ da anket 

Şekil 3. 

Migren 

Atağının 

Dönemleri
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yöntemi ile 461 hastada yapılan bir çalışmada migren hastalarının 2/3’ ünde migren atağından 

önce uyarıcı yakınmalar olduğu gösterilmiştir. En sık karşılaşılan haberci yakınmalar ise 

bitkinlik (%46,5), fotofobi (%36,4) ve esnemektir (%35,8) (16). 

 

 

1. 1.4.2. Ağrı Dönemi 

 

Migren atağının ikinci ve en uzun dönemi olan ağrı dönemi de kendi içerisinde üç alt döneme 

ayrılmıştır. Bunlardan ilki “ Ağrının Başlama Dönemi” dir. Hastalar bu safhada ensede, baş 

arkasında veya başın bir tarafında yavaş yavaş başlayan bir ağrı tarif ederler. Çoğu zaman bu 

aşamada zonklama başlamamıştır, ağrı belli belirsizdir ve lokalizasyon net değildir. Süresi 

genellikle yarım ile iki saat arasındadır ve atak tedavisi için en uygun zamandır. 

Ağrı döneminin ikinci alt safhası olan en uzun dönem ise ağrı dönemidir. Bu dönemde ağrı 

şiddetli, zonklayıcı veya korkunç bir basınç olarak tanımlanır. Saatler hatta günler (1-3 gün) 

sürebilir. Genellikle ağrının günlük yaşamı engelleyecek boyutta şiddetlenmesi her atak için söz 

konusu olmadığı gibi, ağrı bir atak boyunca baştan sona aynı da kalmamaktadır. Ağrı 

döneminde ağrıya eşlik eden başlıca belirtiler ise bulantı, kusma, anoreksi, fotofobi ve 

fonofobidir. Migren için tipik olarak kabul edilen ağrının bir baş yarımında görülmesi, 

migrenlilerin 2/3’ ü için geçerlidir. Ama bazen ağrı bilateral başlamakta bir süre sonra baş 

ve/veya yüz yarımında yoğunlaşabilmekte, bazen de yarım başlayıp sonradan bilateral özellik 

kazanabilmektedir. Aynı atak içerisinde ağrının bir baş yarımından diğerine geçmesi de olasıdır. 

Ayrıca enseden başlayıp tüm başa yayılan ağrı öyküleri de migrenlilerde nadir değildir. 

Migrenlilerin yaklaşık %20’ sinde ağrı hep aynı baş yarımında görülmektedir.  

Migren atağının ağrı döneminin son alt dönemi ise ağrının sonlanma dönemidir. Bu dönem 

ağrının giderek hafiflediği ve şekil değiştirdiği (zonklayıcı şiddetli ağrının hafifleyerek yerini 

künt bir ağrıya bıraktığı) hastanın uyumaya başladığı dönemdir (15). 

 

 

1. 1.4.3. Ağrı Sonrası- Postdrom Dönem 

 

Migrenin son dönemi ise ağrı sonrası- postdrom dönemdir. Bu dönem migrenlilerin yorgunluk, 

bitkinlik hissettiği, atağın yükünün giderek kaybolduğu ve yerini bir rahatlama hissine bıraktığı 
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dönemdir. Bu dönemde iştahsızlık yerini giderek acıkma hissine bırakmakta, bazı hastalarda 

tatlı yeme isteği belirmekte, kişi sık idrara çıkma gereği duymaktadır. Bu dönem genellikle 

kişinin kendini iyi hissettiği dönemdir (12). 

Bundan sonra “interiktal” yani ataklar arası  dönem başlar, bu dönemde migrenli normal 

durumda kabul edilir, ancak son yıllarda bu dönemde de bazı psikolojik, elektrofizyolojik 

değişiklikler saptanmaktadır. Çalışmamız bu döneme yoğunlaşacaktır. 

 

 

1. 1. 5 Tetikleyici Faktörler 

 

Süreç böylece tamamlanmakta ve kişi bir sonraki atağın başlangıcına kadar normal yaşamına 

geri dönmektedir. Bu iki atak arası dönemin (interiktal dönem) ne kadar süreceği belirsizdir. 

Kişiden kişiye değişmektedir. Hatta bu ara dönemler aynı kişide bazen kısa bazen uzun 

sürmektedir (12). Tetikleyici faktörler migren atakları arasındaki süreyi kısaltabilmektedir (11). 

Migren atağının ortaya çıkmasına neden olan veya atağın ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlere 

tetikleyici faktörler denir. Kelman 1750 migren hastasını (%84’ ü kadın) bu tetikleyici faktörler 

açısından sorgulamıştır. Hastaların %76’sı çeşitli tetikleyici faktörler bildirmişlerdir. Bu 

faktörler azalan yüzdelik sırasıyla; stres (%80), kadınlarda hormonlar (%65), aç kalmak (%57), 

hava durumu (%53), uyku bozuklukları (%50), parfüm ya da koku (%44), boyun ağrısı (%38), 

parlak ışık (%38), alkol (%38), sigara dumanı (%36), geç yatma (%32), sıcak (%30), bazı 

gıdalar (%27) ve fiziksel aktivitedir (%22) (17).   

Migren atağının ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenlerin iyice sorgulanıp öğrenilmesinin tedavi 

açısından önemi büyüktür. Bunların arasında önlenilebilir olanların tanınıp hastanın bu 

tetikleyicilerden kaçınmasının sağlanması atak sayısında kayda değer azalmalar sağlayabilir 

(12). 
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1. 1. 6. Migren Sınıflaması 

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi migren homojen bir durum değildir. Uluslararası 

Başağrısı Derneği migreni alt gruplara ayırmıştır. Bu ayrım yapılırken öncelikle auranın varlığı, 

yokluğu göz önüne alınmış, sonra da eşlik eden nadir durumlara göre isimlendirmelere 

gidilmiştir. 

Migren Alt Formları ( IHS 2004) 

1- Aurasız migren 

2- Auralı migren 

3- Migren öncüsü olan çocukluğun periyodik sendromları 

4- Retinal migren 

5- Migren komplikasyonları 

6- Olası migren 

Bu araştırmada katılımcılar auralı ve aurasız migreni olan hastalardır. Bu nedenle migrenin en 

sık görülen formu olan aurasız migren ve auralı migren ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. (Tablo 

1 ve 2) Bu çalışmada araştırma konusu, auralı migren hastalarında daha önce birkaç vaka 

çalışması ile araştırılan yüz tanıma fonksiyonları (prosopagnozi) ile ilgili olduğundan aura ve 

auralı migrene daha ayrıntılı yer yerilmiştir (12). 

 

 

1. 1.6.1. Aurasız Migren 

 

Aurasız migrenin 2004 yılında yayınlanan kriterleri Tablo 1’ de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 Tablo 1.  Aurasız Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004) 

 

A) B ve D’ ye uyan en az 5 atak geçirilmiş olması, 

 

B) Tedavisiz veya başarısız tedavi ile 4- 72 saat süren başağrısı, 

 

C) Başağrısında aşağıdaki özelliklerden en az ikisi bulunur: 

1. Tek taraflı yerleşim 

2. Zonklayıcı nitelik 

3. Orta veya şiddetli derecede ağrı 

4. Rutin fiziksel aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi ve aktivitelerden 

kaçınma 

 

D) Ağrı sırasında aşağıdakilerden en az biri 

1. Bulantı ve/ veya kusma 

2. Fotofobi ve fonofobi 

 

E) Aşağıdakilerden en az biri 

1. Öykü, fizik ve nörolojik muayene organik bir hastalığı 

düşündürmez. 

2. Öykü ve/veya nörolojik muayene bu hastalıklardan birini 

düşündürür, ancak bu olasılık uygun incelemelerle ortadan 

kaldırılır. 

3. Böyle bir hastalık mevcuttur fakat migren nöbetleri ilk olarak bu 

hastalıkla yakın zamansal ilişki göstererek ortaya çıkmamıştır. 

 

Tüm migrenlilerin yaklaşık % 80- 90’ ı aurasızdır (6). 
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1. 1.6.2. Auralı Migren 

 

Auralı migren için uluslar arası kabul gören 2004 yılında yayınlanan sınıflama kriterleri Tablo 

2’ de görülmektedir.  

Tablo 2. Auralı Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004) 

 

A) B- D kriterlerini dolduran en az iki atak geçirmiş olmak 

 

B) Motor güçsüzlük olmaksızın, aura semptomu olrak aşağıdakilerden herhangi birinin 

varlığı: 

1. Tam düzelen pozitif ve/veya negatif görsel semptomlar, 

2. Tam düzelen pozitif ve/veya negatif duysal semptomlar, 

3. Tam düzelen disfazik konuşma bozukluğu, 

 

C) Aşağıdakilerden ikisinin varlığı 

1. Homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal 

semptomlar, 

2. Bu aura semptomunun 5 dakika veya daha uzun sürede gelişmesi 

3. Söz konusu semptomun 5 ile 60 dakika arası sürmesi 

 

D) Aurasız migren tanı kriterlerini dolduran baş ağrısının aura sırasında veya auradan 

sonraki 60 dakika içinde başlaması 

 

E) Altta yatan başka bir sistemik veya nörolojik hastalığın olmaması 
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1. 1.6.2.1. Aura 

 

Migren olgularında görülen nörolojik semptomlardan en tipik olanı hastaların %10-20 sinde 

görülen aura belirtisidir. Aura semptomları 5- 20 dakika içinde gelişmekte ve genellikle süre 60 

dakikayı geçmemektedir. Birden fazla aura semptomunun varlığında bu süre uzayabilmektedir. 

Tipik aura semptomları arasında homonim görsel bozukluklar, tek taraflı uyuşma veya 

karıncalanmalarla şekillenen somatosensoryel semptomlar, tek taraflı pareziler, veya afaziyi 

andıran konuşma bozuklukları gelmektedir. Bunların dışında baş dönmesi ve nadir olmakla 

birlikte işitsel halüsinasyonlar veya koku halüsinasyonları da aura semptomları arasında 

sayılabilir.  

Vakaların  %94’ ünde aura görsel semptomları içerir (18). Görsel aura semptomları, pozitif ve 

negatif semptomlar olarak değerlendirilmektedir. Pozitif semptomlar, yanıp sönen ışık 

parlamaları ve basit tip olarak kabul edilen fotopsi (photopsia) ya da şekilsel özellikler taşıyan 

takopsiya/ fortifikasyon spektrumu olarak adlandırılan komplike tipte görsel halüsinasyonlar 

şeklinde görülmektedir. Fortifikasyon spektrumunda (scintillating scotoma), bir yarımay 

üzerinde dizili izlenimi veren tırtıllı kenarlar veya zikzak/ kırık çizgiler şeklinde görülen 

halüsinasyonlar genelde görme alanının ortasından başlayarak kenara doğru ilerlemektedir. 

Negatif görsel aura semptomları ise görme alanının hemianopik olarak etkilendiği bir görme 

bulanıklığı şeklindedir. Hastalar bazen bu semptomu “gözümün önünde tül perde varmış gibi” 

diye tanımlamaktadır.  

Somatosensoriyel aura ise genellikle bir el- kol ve aynı yüz ve dil yarımında gelişen uyuşukluk, 

karıncalanma veya iğnelenme hissi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu parestetik yayılım genelde 

10- 30 dakika içinde yavaşça olmaktadır. Kişi aura döneminde uyuşukluğun yoğunluğu 

nedeniyle kolunu ağır hissetmekte ve güçsüz sanabilmektedir. Ancak muayenede bir güç kaybı 

belirtisi görülmeyecektir. Somatosensoriyel aura dönemi yaşayan hastaların bazılarında aura 

döneni içinde konuşma güçlüğü, bir bölümünde de parestezilerin öncesinde veya sonrasında 

görsel aura ile de karşılaşılabilmektedir (15). 
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1. 1.6.2.2. Aura Başlangıcı ve Kortikal Yayılan Depresyon 

 

Görsel aura semptomlarının oksipital lob disfonksiyonu sonucu geliştiği ve migren atakları 

sırasında ortaya çıktığı gösterilen kortikal yayılan depresyonun (KYD) başlangıç dönemiyle 

uyumlu olduğu düşünülmektedir (19). Kortikal yayılan depresyon, ipsilateral hemisferde 

oksipital korteksten başlayarak her yöne doğru, 2-5 mm/dakika hızla korteks yüzeyi boyunca 

ilerleyerek yavaş yayılan ve sıklıkla lateral sulkusta duran nöronal bir depolarizasyon dalgasıdır 

ve takiben nöronal aktivitede uzun süreli baskılanma görülür. Yapılan çalışmalarda KYD' un 

korteksin yüzeyinde öne doğru yayılarak ilerlediği ve birkaç dakika sürebilen ciddi hipoksi ve 

belirgin nöron şişmesi ile ilintili olduğu bulunmuştur. Görme kayıpları ya da skotomlar gibi 

migrende gözlenen auralar, KYD sırasında dokularda ortaya çıkan geçici yerel doku 

hipoksisinin klinik yansımaları olarak düşünülmektedir. Migren ve aurası olan hastalarda 

oksipital loblarda başlayan ve öne doğru yayılan, tekrarlayan KYD ataklarının bir sonucu olarak 

uzun süreli kontrast ayrımı, uzamış görsel uyarılmış potansiyel ve görme alanı duyarlılığında 

azalma gibi disfonksiyonların sekel olarak kalabileceği düşünülmüştür (20). 

Son zamanlarda, migrenlilerin görsel kortekslerinde hareket işlemlemeyi de içeren alanlarda 

kortikal kalınlaşma bulguları bildirilmiştir. Bu fokal değişikliklerin kortekste kolay uyarılma 

sağlayabileceği (hipereksitabilite) iddia edilmektedir. Görsel ve somatosensoriyel korteksteki 

fokal değişikliklerin KYD nin başlangıç bölgelerinde bulunduğu bildirilmektedir (18). 

 

 

1. 2. Yüz Tanıma Fonksiyonları ve Prosopagnozi 

 

Görüntülerin beyinde algılanması retina gangliyon hücrelerinden başlayarak oksipital kortekste 

sonlanan ve neokorteksin yaklaşık % 52’ sini kullanmayı gerektiren yoğun bir işlemdir. Görsel 

işleme bozuklukları serebral hemisferlerin tutulduğu nörolojik hastalıkların sık görülen 

sonuçlarındandır. Örüntü tanıma bozukluklarından biri agnozilerdir. Agnozi; görsel algısı 

normal, uyanık, zeki, dikkatli bir hastanın görsel uyaranın anlamını bilmediği, yani görsel 

uyaranı tanımadığı, görsel etki alanı ile sınırlı, kognitif ve davranışsal bir bozukluk türüdür (21). 

Prosopagnozi terimi ilk defa Bodamer tarafından önerilmiştir. Anlamı hastanın tanıdık bir yüzü, 

yüzün sahibi olan kişinin kendine veya resmine bakarak tanımlayamamasıdır. Hasta baktığı 

şeyin bir yüz olduğunu bilmektedir ve tek tek özelliklerini de sıralayabilir, ancak yüz tanıma 

ortadan kalkmıştır. Bu hastalar yeni yüzleri tanımayı da öğrenemezler. Ayrıca yüz ifadesini 

ayırt etmede, yüze bakarak yaklaşık yaşı tahmin etmede veya kişilerin cinsiyetine karar vermede 
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de bozukluk olabilir. Yüz eşleştirme ve ayırt etme bozukluğu soldan ziyade sağ posterior 

hemisferde olan lezyonlarında görülür. Kişileri tanımak için hasta başka bilgileri ve stratejileri 

kullanmayı öğrenir. Örneğin; gözlük ve bıyık varlığı, yürüme şekli, kişinin konuşma sesi gibi. 

Aslında benzer şekilde hayvan cinsleri, kuş cinsleri, belli tip otomobiller vs. de ayırt edilemez, 

ama hasta bir hayvanı, kuşu veya otomobili genel olarak hayvan, kuş veya otomobil olarak 

tanımlayabilir. Görsel alan defektleri her zaman mevcuttur. Beraberinde başka agnoziler de 

eklenebilir; örneğin, renk agnozisi, simultanagnozi, hastada topografik bir disoryantasyon 

olabilir, vücut şemasında bozulma ve giyinme apraksisi beraberinde görülebilir.  

Bazı nörologlar bu durumu yüze ait özellikleri algılamayla ilgili bir simultanagnozi olarak 

yorumlarlar. Levine, algılamada da belli bir yetersizlik bulmuş, görsel uyaranların özelliklerin 

hasta tarafından eksik analiz edildiğini öne sürmüştür (22). 

  Yüz tanıma fonksiyonunda görülen bu bozulma ne bir hafıza kaybı ne de bir görme sorunuyla 

ilgilidir. Problemin nedeni bellek depolarında saklanan yüz algılarındaki ayrışmadır. 

Prosopagnozik hastalar yüz tanıma testlerinde düşük performans gösterirler, fakat yüzlerin 

haricinde vücuda ait ayrıntıların da verildiği dolaylı yüz tanıma testlerinde başarılı oldukları 

görülmüştür. Ayrıca başka bir çalışmada prosopagnozi hastalarının tanıdık yüzlere tanımadıkları 

yüzlere oranla daha yüksek deri iletkenliği yanıtı verdikleri bulunmuştur. Bunun nedeni ile 

dolaylı yüz tanımanın nedeni şöyle açıklanmaktadır: Bellekte depolanan kimlik temsilleri ve 

tanıdık yüzler arasında güçlü bir bağlantı vardır, prosopagnozide bu bağlantının zayıfladığı, ama 

azalmış da olsa bağlantıdaki aktivasyonun devam ettiği düşünülmektedir. Dolayısıyla 

prosopagnozi hastalarının tanıdık yüzlere verdikleri yüksek deri iletkenliği yanıtı ve dolaylı yüz 

tanımanın nedeni, spesifik bir bireye ilişkin semantik bilgilerinin eşik altı aktivasyonudur. Bu 

aktivasyon yüz ve kimlik eşleştirmesi için bir karar vermeye yetmez fakat dolaylı tanıma için 

yeterli olabilir. Dolaylı tanıma için öne sürülen bir diğer açıklama ise, yüz tanıma işlevsel 

(semantik) ve anatomik (affektif) olmak üzere iki nöral yol aracılığıyla gerçekleşir. Semantik 

yol aşikar yüzleri tanıma için aracı bir yol iken, affektif yol aşikar yüzler karşısında emosyonel 

uyarılmaya dolayısyla da deri yanıtına neden olur. Semantik yoldaki bir hasar sonucu 

prosopagnozi ortaya çıkar. Gizli (dolaylı tanıma) ise aktivasyonu yetersiz de olsa artık ezberci 

bir şekilde işleyen bu  aracı yolun ve affektif yolun aktivasyonunun davranışsal sonuçlarıdır 

(23).  

Prosopagnozi ile yakından ilişkili ve sıklıkla birlikte görülen bir klinik tablo da yakın çevrenin 

tanıdık gelmesinin kaybıdır. Hasta yaşadığı çevreyi, bildik yerleri tanıyamaz. Bildiği bir yeri 

tarif etmesi istendiğinde tanımlayabilir, hatta bir krokisini çizebilir, ama bu yere bırakıldığında 

burayı tanıyamaz ve kaybolur. Bu durum temelde bir çevresel agnozidir. Bu sendrom da 

prosopagnozi gibi sağda lokalize olan medial temporo- oksipital lezyonlarda bildirilmiştir. 
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Ancak, prosopagnozide olduğu gibi, bazı olgularda aynı klinik tablo bilateral lezyon ile birlikte 

bildirilmiştir (22). 

 

 

1.2.1 Auralı Migrende Prosopagnozi 

 

Migren aurası sırasında görülen nadir bozulmalardan biri de yüz tanıma fonksiyonudur. Son 

yıllarda birkaç olgu sunumunda auralı migren hastalarında özellikle aura dönemi içinde 

prosopagnozi belirtileri görüldüğü bildirilmiştir (24, 25). Prosopagnozi hastalarından farklı 

olarak, bildirilen auralı migren hastalarında yüz tanıma fonksiyonu bozukluğu atak sonrasında 

ortadan kaybolmaktadır. Rapor edilen prosopagnozi olgularında disfonksiyon, çoğunlukla sağ 

hemisferde görülen temporo-oksipital kavşağın inferio-medial kısmında bulunan lingular girus 

ve/ veya fusiform girusta görülmektedir. Bu bölge KYD nin geçiş yolu üzerinde bulunmaktadır. 

Literatürde migren aurası sırasında prosopagnazi belirtileri saptanan vaka çalışmaları mevcuttur 

ancak bu durum geniş bir seride henüz araştırılmamıştır. Konu ile ilgisi nedeniyle literatürde 

sunulan olgular kısaca özetlenmiştir. 

 

Olgu Sunumu I 

28 yaşında, sağ elini kullanan, öğretmen, kadın migren hastasının 23 yaşından beri şiddetli ağrı 

ile karakterize migren atakları vardı. Hastanın erkek kardeşi de auralı migren hastasıydı. Ağrı 

öncesinde yaklaşık 20 dakika süren geçici sterotipik nörolojik ataklar oluşuyordu. Tipik atak sol 

görme alanında parlak bir ışık algısı ile başlamakta, 5-6 dakika içinde yavaş yavaş temporal 

kısımda ilerledikten sonra sol görme alanı hemianopik hale gelmekteydi. Hasta bu süre sonunda 

sol elini uyuşmuş hissetmeye başlamakta ve bu his sırasıyla sol ön kol, kol ve ağzın sol tarafına 

yayılmaktaydı. Bu belirtileri başağrısı izlememekte ve belirtiler kendiliğinden kaybolmaktaydı. 

Hasta son 5 yılda buna benzer 12 atak yaşamıştı. Bunların % 80’ i soltarafı kapsıyordu, % 20’ si 

ise sağ taraftaydı. 

Ataklarda herhangi bir dil (konuşma) bozukluğu yoktu. 

Hasta 1 ay içinde benzer 3 atak yaşayınca; bilgisayarlı tomografi (BT), elektroensefalografi 

(EEG) ve beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapıldı, sonuçlar tamamen normaldi. 

Hasta bu atakların dışındaki dönemlerde sağlıklıydı.  
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Ardından otoyolda direksiyon başındayken başka bir atak başladı. Önce sol görme alanında 

parlak bir ışık gördü, birkaç dakika içinde tüm sol görme alanını tutan bir hemianopiye dönüştü. 

Bu semptomlar hasta için oldukça tanıdıktı, arabayı sol şeritten yavaşça sürmeye devam etti Her 

gün eve gidip gelirken o yolu kullandığından, yolu çok iyi biliyordu. Kısa bir süre sonra sol 

elinde bir uyuşma hissetti. Bu uyuşma sol kol ve sol yüz yarımına yayıldı. Dakikalar sonra yeni 

semptomlar başladı. Hasta otoyolda kayboldu. Nerede olduğunu biliyor ve yüksek sesle kendi 

kendine tekrarlıyordu, ama yol ve manzara sanki oradan ilk kez geçiyormuşçasına yabancıydı. 

Nereden çıkacağını, nereye döneceğini bilmiyordu. Yol boyunca işaretleri takip ederek arabayı 

kullanmaya devam etti. Đşaretlerin sadece sağ yarısını okuyabiliyor, kalanını hafızasından 

tamamlıyordu. Kasaba isimlerini ve hedef uzaklıkları biliyordu. Ama hedeflerle gidecek 

spesifik yolları ve manzarayı tanımıyordu. Gitmek istediği yeri biliyordu ve işaret tabelalarında 

hedef ismi takip ediyordu. Hasta bu belirtileri tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyor ama 

bu semptomlar da görsel ve somatosensoryel semptomlarda olduğu gibi kayboldu. Sonunda 

hasta gitmek istediği yere ulaştı. 

Bu belirtiler ortadan kaybolduğunda sol bacağında uyuşma başladı. Arkadaşının kendini 

beklediği kafeye gitti. Arkadaşı ona yaklaştı ama hasta arkadaşının orada olacağını bilmesine 

rağmen onu tanımadı. Hasta evine götürüldü ve bir süre uzandı. Tüm belirtiler kaybolduğunda 

ilk kez 24 saati bulan, bulantı ve fotofonofobinin de eşlik ettiği bir migren atağı yaşadı (24). 

 

Olgu Sunumu II 

58 yaşında, erkek, sol elini kullanan migren hastasının 20 yaşından beri aurasız migren atakları 

vardı. Atak sıklığı yaklaşık olarak ayda 1 olup, birkaç yıllık ataksız dönemi de mevcuttu. Hasta 

25 yaş civarında iken atak sayısındaki artış nedeniyle birkaç ay süren bir profilaktik tedavi 

dönemi geçirmiş. 

52 yaşından beri, migren atakları öncesinde görme alanında aşağıdan yukarıya uzayarak yayılan 

renkli halkalarla başlayan, yaklaşık 10 dakika sonra görme alanında bir daralma ile devam eden 

stereotipik auralar yaşamaktadır. Bu süre içinde siyah- beyaz hariç diğer renkleri tanıyamıyor, 

gösterilen nesnenin renkli olduğunu biliyor fakat rengini söyleyemiyordu. Bu aşamada hasta 

daha önceden tanıdığı kişilerin yüzlerini tanıyamadı. Onları bir bütün olarak görebilmesine 

rağmen yüzlerini tanıyamıyordu. Hastaya daha sonra sorulduğunda bu durumdayken gördüğü 

yüzlerin beyaz disklere ya da yumurta kafalara benzediğini söyledi. Hasta tanıdığı kişiyi ancak 

sesi, hareketler veya giysileri aracılığıyla tanıyabiliyordu. Eğer bir süre yüzün belirli bir kısmına 

odaklanırsa karşısındakini tanıyabiliyordu. Yüz dışındaki vücut parçalarını, çevreyi ve nesneleri 
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tanımada herhangi bir sorun yaşamıyordu. Bu prosopagnozik durum 10-15 dakika sürdükten 

sonra görme alanındaki bozulma 5 dakika içinde normale döndü. 

Ataklar sırasında bilişsel işlevler ölçülemedi, fakat ataklar arası dönemde yapılan ölçümlerde 

yüz tanıma dahil bütün bilişsel işlevler normaldi.  

Aura semptomlarını takiben başlayan, orta- güçlü şiddette, zonklayıcı nitelikteki baş ağrısı 12 

saat aralık vermeden devam etti. Bu başağrısının lokalizasyonu % 80 tek taraflı olup, sağ ve sol 

hemisferlerde hemen hemen eşit sıklıkta görülmekteydi. Ağrının şiddeti fiziksel aktiviteyle 

artıyordu. Ayrıca fotofonofobi de ağrıya eşlik ediyordu, ancak bulantı- kusma görülmüyordu. 

Özellikle iş sırasındaki stres ve hava değişiklikleri başağrısının  tipik tetikleyici faktörleri 

arasındaydı.  

Migren aurası başlangıcından bu yana atak sıklığı eskisine göre daha yüksek (ayda 2-3) olup, 6 

ay önce β- bloker ve SSRI (serotonin geri alım inhibitörü) kombinasyonu içeren bir profilaktik 

tedavi uygulanmaya başlandı. Tedavinin başlangıcından sonra sadece 3 atak meydana geldi. 

Ayrıca hasta başağrısı kliniğine başvurmadan 5 ay öne geçici nitelikte bir global amnezi 

geçirmişti.  

Hastanın migren ile ilgili aile öyküsü ise negatifti. Daha önceden belgelenmiş 2 nörolojik 

muayenesi, kan basıncı düzeyi, genel tıbbi muayenesi normaldi. MRG sonucunda ise, bilateral 

olarak frontal bölgede beyaz madde lezyonları ve sağ serebeller hemisferde de bir vasküler 

lezyon görüldü. Medio-temporal yapılar ve nörovasküler inceleme (Doppler)  sonucu normal, 

posterior dolaşımda herhangi bir tıkanıklık belirtisi yoktu. Ayrıca EEG sonuçları da herhangi bir 

patolojik bulgu göstermiyordu. 

Sonuçta; auralı migrende nadir bir aura bulgusu olan prosopagnozi interiktal olarak 

migrenlilerde bugüne dek hiç araştırılmamıştır. Ağır bir yüz tanıma fonksiyon bozukluğu 

konusunda yakınma bildirilmese de tekrarlayan KYD atakları nedeniyle ve/veya bildirilen 

elektrofizyolojik değişiklikler nedeniyle auralı migrenlilerde bu fonksiyonda normallere göre 

subklinik farklılıklar beklenebilir (25). 
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1. 3. Migrende Psikiyatrik Komorbidite 

 

Migren ve psikiyatrik hastalıkların komorbiditesi yoğun bir şekilde araştırmalara konu olmuştur, 

fakat bu bağlantının altında yatan mekanizmalar henüz netlikten uzaktır. Bu komorbiditenin 

birkaç olası mekanizması mevcuttur.  

- Bir bozukluk başka bir hastalığa neden olabilir. (diyabetin diyabetik nöropatiye yol 

açması vb.)  

- Paylaşılan çevresel risk faktörleri bu birlikte görülmenin altında yatan neden olabilir. 

(kafa travması sonucu post-travmatik başağrısı ve post-travmatik nöbetlere yol açması 

vb.) 

- Genetik ve çevresel faktörlerin yol açtığı beyin durumu her iki hastalık durumuna yol 

açmış olabilir.  

- Her iki bozukluğun ortak nörobiyolojik belirleyicileri olabilir. (migren ve depresyon 

vb.) 

Literatürde migrende psikiyatrik komorbidite ile ilgili 3 ana potansiyel mekanizma 

bulunmaktadır. Bunlar: 

1- Psikiyatrik bozukluklar, migren gelişiminde nedensel faktörler olarak rol alır. Bu 

durumda psikiyatrik bozukluklar baş ağrısının migrene dönüşmesinden sorumludur. 

2- Migren psikiyatrik bozuklukların gelişmesinde nedensel bir faktördür. Bu durumda 

yoğun ve/ veya uzun süreli ağrı ataklarının tekrarlaması, beklenti anksiyetesi 

geliştirmekte ve/ veya anksiyete gelişimini kolaylaştırmaktadır.  

3- Paylaşılan etiyolojik, genetik faktörler ve ortak belirleyiciler, bu hastalıkların eş 

oluşumunu açıklayabilir. Bu durumda, kesin olmayan nedensel bir ilişki ve ortak bir 

zemin komorbiditeye neden olabilir. (örneğin; dengesiz nörotransmitter veya reseptör 

aktivitesi)  

Psikiyatrik komorbidite ve migren şiddeti-sıklığı arasındaki ilişki ile ilgili yapılan 

araştırmalarda, ağrı yoğunluğu ile değil de atak sıklığı ve süresi ile psikiyatrik komorbidite 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu öne sürülmektedir. Başağrısının evrimi ile anksiyete- 

depresyon görülme olasılığı arasında bir korelasyon gözlemiştir (26). 

Migren ve psikiyatrik bozukluklar sıklıkla bağlantılıdır, ama bu bağlantı özelikle majör 

depresyon ve anksiyete bozuklukları söz konusu olduğunda daha güçlüdür (27). Bir yıldan daha 
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uzun süre takip süresi ile yapılan bir araştırmada migren öyküsü olan kişilerde depresyon ve 

panik bozukluk riski daha fazla bulunmuştur. (%15.5) (26). 

Son yıllarda başağrısı ve psikiyatrik komorbidite üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmada, 

araştırmaya alınan 374 hastadan 49’ unda psikiyatrik bozukluk rapor edilmiştir. Anksiyete; 

migrenlilerde %18.4, gerilim tipi başağrısı hastalarında (GTBA)  %19.3, migren+ GTBA 

hastalarında %18.4 oranındadır. Panik bozukluk oranları, migrenlilerde %12.7, GTBA 

hastalarında % 5.5, migren+ GTBA hastalarında %14.2’ dir. Obsesif kompulsif bozukluk 

(OKB) ise, migrenlilerde %2.3, GTBA hastalarında %1.1, migren+ GTBA hastalarında %9.4 

oranındadır (28). 

Hastaların fenotipik karakterizasyonunu daha iyi belirleyen IHS tanı kriterleri ile migren 

mekanizmaları üzerinde genetiğin önemi de ortaya çıkmıştır. Çoğu durumda migren çoklu 

kalıtsal karaktere sahiptir. Hastalığın farklı klinik formlarını üreten genler ve lokuslar, içsel- 

dışsal faktörler ve/ veya bireysel faktörler etkileşime girebilir. (Aile ve iş çevresiyle ilgili 

psikolojik stresörler, iklim değişiklikleri, yemek vb.) Migrenin genetik belirleyicilerindeki bu 

heterojenite migren ve diğer nörolojik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve özellikle 

psikiyatrik hastalıklar arasında anlamlı bir ilişkiye neden olmaktadır. Đki veya daha fazla 

hastalık arasındaki bu rastlantısal olmayan bağlantı aynı kromozom ve gen mutasyonlarının 

veya komşu genlerin farklı mutasyonlarının sonucu olabilir (26). 

Migrende komorbidite ve heterojenitenin klinik araştırmalar sonucu ortaya konan bir diğer 

özelliği ise zaman içerisinde değişebilir olmasıdır. Fenotipik belirtiler bazı hastalarda yıllarca 

değişmeden kalır, bazılarında ise daha karmaşık bir hale gelir. Mevcut tabloya arteryel 

hipertansiyon ve/ veya anksiyete ve duygudurum bozuklukları eklenebilir. Öte yandan 

hipertansiyon ve psikiyatrik bozuklukların varlığı sıklıkla migrende patern değişikliklerini 

kolaylaştırır. Başka bir deyişle psikiyatrik hastalık varlığı, migrenin kronikleşmesi açısından bir 

risk faktörüdür (26). 

Önceki araştırmalar birçok kez majör depresif bozukluk ile migren arasında paralel bir artış 

olduğunu ortaya koymuştur. 65 yaş ve üstü migren hastaları ile yapılan bir çalışmada migren 

hastalarının mevcut depresyon riskinin sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu, ayrıca 

yaşlılarda başağrısının depresyonla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda migren; depresyon, distimi, bipolar bozukluk ve fobiler ile ilişkili bulunmuştur (26). 

Psikiyatrik komorbidite daha çok kronik migrende ve bazen de ilaç aşırı kullanımına bağlı baş 

ağrısında episodik migrene kıyasla daha yüksektir. Bu bağlantı ile ilgili çeşitli hipotezler 

mevcuttur ama altında yatan mekanizmayla ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu hipotezlerden birinde 

devamlı ve fazla ilaç kullanımının kısmen psikolojik durumlarla ilişkili olduğu öne 
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sürülmektedir. (Başının ağrıyacağından sürekli korkma ve bunun yarattığı anksiyete birlikte 

psikolojik ilaç bağımlılığına yol açabilir ve obsesif ilaç alma davranışları görülebilir.) Đlaca 

bağımlı davranış, OKB’ deki davranışlara benzer kompulsif özellik taşır (27). 

OKB ve ilaç aşırı kullanımı davranışında striato- talamo- orbitofrontal döngü arasında bir 

bağlantı olabilir. Aynı zamanda ilaç aşırı kullanımı- ağrı baskılama yapıları ve orbitofrontal 

hipofonksiyon üzerinde geri döndürülebilir metabolik değişikliklerle bağlantılı bulunmuştur 

(aneljezikler kesildiğinde) (27). 

Migren ve migren olmayan katılımcılarla yürütülen çalışmalarda migren hastalarının anksiyete 

bozuklukları ve kısmen panik bozukluk- fobiler açısından daha yüksek risk taşıdığı 

bulunmuştur. Bir diğer çalışmada da migren ve OKB/ Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu 

arasında bağlantı bulunmuştur (26). 

Yapılan bir izlem çalışmasında anksiyete varlığının başağrısı, migren ve GTBA hastalarında 

ağrının kalıcılığını etkilediği gösterilmiştir. Benzer bir şekilde depresyon, panik bozukluk ve 

migren arasında da iki yönlü bir ilişki vardır ve her bozukluk bir diğeri için bir risk faktörüdür. 

Tüm bu bulgular, komorbid bozuklukların çift yönlü olduğu görüşünü desteklemektedir (26). 

Psikiyatrik komorbidite migrenin global yükünü arttırmaktadır. Migreni olan hastalarda 

psikiyatrik komorbidite ile birlikte iş devamsızlığı, genel sağlık durumunda düşüş ve sağlık 

hizmetlerini daha çok kullanma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sağlık bağlantılı yaşam 

kalitesinin, ruh sağlığı bozukluğu sahibi olan migrenlilerde genel nüfusa oranla daha düşük 

olduğu görülmektedir (26).  

 

 

1. 3. 1. Obsesif- Kompulsif Bozukluk  

 

Obsesyon, istenmeden akla gelen ve uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ya da 

sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir. Bunlar 

sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir. Kişi, bu düşünceleri, 

dürtüleri ya da düşlemlerine önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir 

düşünce ya da eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır (29). Ama neticede obsesyonlar bunları 

yaşayan kişi tarafından kontrol edilemez ve akla aykırı olarak algılanırlar. Klinik olarak en sık 

gözlenen obsesyonlar; bulaşma korkusu, cinsel ya da öfke dolu tepkiler göstermeye ilişkin 

korkular, ya da bedensel fonksiyonların bozulmasına ilişkin hipokondriyak korkulardır. 

Obsesyonlar aşırı şüphecilik, erteleme ve kararsızlık gibi görünümler de alabilmektedir (30). 
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Kompulsiyon, kişini obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken 

kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (örn., el yıkama, 

düzene koyma, kontrol etme) ya da zihinsel eylemlerdir (örn., dua etme, sayı sayma, birtakım 

sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma). Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan 

kurtulmaya, var olan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan bir olay/durumdan korunmaya 

yöneliktir. Ancakbu davranışlar ya da zihinsel eylemler etkisizleştirilmesi ya da korunması 

tasarlanan şeylerle gerçekçi bir şekilde ilişkili değildir ya da açıkça çok aşırı düzeydedir (29). 

Kompulsif olan bir davranışın yinelenme frekansı çok şaşırtıcı olabilir. Sıklıkla kompulsiyonlar 

temizlik ve düzenle ilgilidir. Bunlar bazen saatler hatta günün büyük bir kısmını alan törenlerle; 

kahverengi olan şeyler gibi belirgin eşyalardan kaçınmakla; sayı saymak, bazı sayıları 

söylemek, uğurlu eşyaya ya da bedenin bir yerine dokunmak gibi tekrar edici sihirli önlemlerle; 

kapı kapama, elektrik, ocak söndürme gibi yaptığı bir şeyin yedi, sekiz defa üzerinden gidip, 

kontrol ederek gerçekleştirilir. Bazen de kompulsiyonlar yemek yeme gibi bir işi çok ağır 

yapma şeklini alabilir (30). 

Gerçek bir kompulsiyon bireyce kişiliğine yabancı olarak görülür. Yapılan bir çalışmada, 

kompulsif hasta örneklemlerinin % 78’ inin kompulsiyonlarını durduramasalar bile “ saçma ve 

garip” buldukları bildirilmiştir (30). 

Obsesyon ya da kompulsiyonlar belirgin bir sıkıntıya neden olur, zamanın boşa harcanmasına 

yol açar ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki işlevselliğini, olağan toplumsal 

etkinliklerini ve ilişkilerini önemli ölçüde bozar (29). 

Obsesif- Kompulsif bozukluk (OKB),  çok sıkıntı yaratan ve gündelik işlevleri kısıtlayan, 

aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu ya da kişinin bazı davranışları tekrar 

tekrar yapmaya zorunlu hissettiği bir kaygı bozukluğudur. OKB toplumun % 2-3’ ünü 

etkilemektedir ve kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha yüksektir  (30). Dünyada en sık 

görülen 4. ruhsal bozukluktur. Bu yüksek prevalansı ve hastalığın kronikleşme eğilimi 

nedeniyle DSÖ’ nün hastalık ilişkili işgörmezlik sebebi hastalıklar sıralamasında OKB ilk onda 

yer almaktadır (31). Genellikle hamilelik, doğum, aile çatışması, işte güçlükler gibi stres yaratan 

bir olaydan sonra erken yetişkinlikte başlar. Erken başlangıç erkeklerde daha sık gözlenir ve 

kontrol etme kompulsiyonları şeklindedir. Geç başlangıç kadınlarda daha sıktır ve temizlik 

kompulsiyonları tarzındadır (30). 
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1. 3. 2. Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Etiyolojisi 

 

Psikanalitik kuramda obsesyonlar ve kompulsiyonlar benzer olarak kabul edilir. Đkisi de tuvalet 

eğitimi sonucunda kontrol edilemeyen cinsel ya da saldırgan dürtüsel kuvvetlerin sonucudur. 

Kişi anal dönemde saplanmıştır. Gözlenen belirtiler, id ve savunma mekanizmalarının çatışması 

sonucunu temsil eder; bazen idin saldırgan dürtüleri, bazen de savunma mekanizmaları öne 

geçer. Örneğin, anal dönemde saplanmış olan bir kişi karşıt tepkiler geliştirerek kirletme 

dürtüsünü aşırı düzenli ve temiz olarak engeller (30). 

Alfred Adler (1931) kendi kuramı çerçevesinde obsesif- kompulsif bozukluğu, ana babaların 

aşırı hükmediciliği sonucunda yeterlik duygusu geliştirememekten doğan bir patoloji olarak 

görmüştür. Aşağılık duygularıyla dolu olan bu kişiler, bilinç dışında, kendilerini yeterli 

hissedebilecekleri ve kontrol edebilecekleri bir alana sahip olabilmek için kompulsif ritüellere 

başvururlar. Adler, kompulsif davranışların kişiye yalnızca karalamalar yapmak olsa da, bir 

şeye tümüyle hakim olma duygusunu verdiğini öne sürmektedir (30).  

Davranışçı görüşe göre, obsesif-kompulsif bozukluk sonuçlarının pekişmesiyle öğrenilen 

davranışlardır. Korkuda azalma bu sonuçlardan biridir. Örneğin, kompulsif el yıkama, kirlenme 

ve mikrop bulaşması obsesyonlarını azaltan edinsel bir kaçma davranışı olarak düşünülür. 

Benzer şekilde, kompulsif kontrol etme, böyle bir kontrol olmasaydı olabilecek felaketlerle ilgili 

kaygıyı azaltmaktadır. Kendini bildirim ölçekleri ve psikofizyolojik tepkilerle değerlendirilen 

kaygı gerçekten de kompulsif davranışlar sonucunda azalmaktadır. Ancak araştırmalar bütün 

kompulsif davranışların kaygıyı aynı derecede azaltmadığını göstermektedir. Kaygıda azalma 

da obsesyonları tam olarak açıklayamamaktadır. Tıpkı OKB’ li olmayan insanlarda korkunç bir 

film gibi stres verici bir uyarıcıyla ilgili düşüncelerin akla gelmesinin kaygıyı arttırdığı gibi, 

OKB’ li hastaların obsesyonları da kaygıyı arttırmaktadır (30). 

O halde obsesif düşünceleri nasıl açıklayabiliriz? Rachman ve DeSilva normal kişilerin de 

zaman zaman içerikleri obsesyonlara benzeyen istenmeyen düşünceleri olduğunu 

göstermişlerdir. Ancak normal insanlar bunlara katlanabilir ve bunları akıllarından 

çıkarabilirler. Obsesif kişilerde ise bu düşünceler ön plandadır ve büyük endişe uyandırır. 

Bunun nedeni çocukluk deneyimlerinin bazı düşüncelerin tehlikeli ya da kabul edilemez 

olduğunu öğretmesi olabilir. Obsesif kişi aktif olarak bunları bastırmaya çalışır, sonuç pek de iyi 

değildir (30). 

Ensefalit, kafa yaralanmaları ve beyin tümörlerinin de OKB gelişmesiyle ilişkisi gösterilmiştir. 

Yapılan PET taraması çalışmaları OKB’ li hastaların frontal loblarında artan bir hareketlilik 

olduğunu göstermiştir. Bu hareketlilik belki de bu hastaların kendi düşünceleri ile aşırı 
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uğraşlarının bir yansımasıdır. Basal gangliya üzerindeki artan aktivite de kompulsiyonlar ile 

ilişkili olabilir. Bu beyin bölümündeki faaliyet artışı Tourette Sendromunda da görülmektedir. 

Tourette Sendromu, motor ve vokal tiklerle kendini belli eden ve basal gangliyadaki 

bozulmalarla ilintili olan bir bozukluktur. Tourette sendromlu hastalar genellikle OKB’ ye de 

sahiptirler (30). 

Nörobiyolojik modeller OKB’ nin orbitofrontal kortekste (talamus, kaudat, cingulat korteks), 

frontal- striatal devrelerde aşırı hiperaktivite ile karakterize olduğunu düşündürmektedir. 

Görüldüğü gibi bu bölgeler migren oluşturan yolaklarla talamus üzerinden kesişmektedir (Şekil 

4). Ancak beyin fonksiyonlarındaki bu anomalilerin nasıl bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

belirtilere dönüştüğü konusu belirsizliğini korumaktadır. OKB’ nin altında yatan neden, anterior 

cingulat korteksten gelen hata sinyalleri sonucu kişinin bir şeylerin yanlış olduğu duygusuna 

kapılıp davranış değiştirerek bu histen kurtulmaya çalışması olabilir. Bu disfonksiyonel hata 

sinyalleri OKB hastalarının tekrarlayıcı kompulsiyonlarının açıklayıcısı olabilir (31). 

 

 

 

Nörokimyasal etkenler üzerindeki araştırmalar serotonin üzerinde yoğunlaşmıştır. Serotonin 

geri alımını ketleyen antidepresanların (SSRI) OKB tedavisinde işe yaradığı kanıtlanmıştır. Bu 

ilaçlar serotoninin nöronlardaki sinaptik geçişini kolaylaştırdığından, OKB’ nin serotonin 

düzeyinin düşük olması ya da reseptör sayısının azlığı ile ilintili olabileceği şeklinde bir sonuca 

ulaşılabilir. Dopamin ve asetilkolin de OKB’ nin oluşumunda rol oynadığı iddia edilen 

serotonin ile ilişkili transmitterler olarak öne sürülmektedir.  Aynı transmitterlerin migren ile 

ilişkisi de literatürde yer almaktadır (32). 

Şekil 4.  OKB de etkili olan 

beyin bölgeleri. 
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Ayrıca OKB’ de de tıpkı migren gibi kalıtsal katkıların da bulunabileceğine ilişkin bazı kanıtlar 

vardır. OKB’ li hastaların birinci derece akrabalarında kaygı bozukluklarının görülme sıklığı 

yüksektir (30). 

OKB li olgularda yüz ifadesi tanıma bozukluğu (özellikle iğrenme ifadesi) ile ilgili veriler 

mevcuttur. Yetişkin insanlar bir çok kültürde, sayısız varyasyonları arasında 6 temel yüz 

ifadesini – öfke, korku, iğrenme, üzüntü, mutluluk, şaşırma- tanır. Bu evrensel yetenek bazı 

psikopatoloji formlarına sahip bireylerde spesifik olarak bozulmaktadır. Yüz ifadesi tanımayı 

etkilen hastalıklar (psikopatolojiler); alkolizm, anoreksiya nervoza, bipolar bozukluk, antisosyal 

kişilik bozukluğu, sosyal fobi, majör depresyon ve OKB olarak açıklanmaktadır. Yapılan bir 

araştırmada OKB lilerin iğrenme ifadesinde bir tür tanıma bozukluğu gösterdikleri, diğer 5 

temel yüz ifadesini tanımada ise herhangi bir sorun olmadığı bildirilmektedir (23). 

 

 

1.3.3. Migrende Obsesif Kompulsif Bozukluk 

 

Migrende depresyon ve anksiyete ile ilişkili çok sayıda araştırma olmasına rağmen OKB 

konusunda az sayıda veri vardır. Türkiye’de bu alanda yapılmış ayrıntılı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalardan birinde migrenlilerde obsesif- kompulsif 

kişilik örüntüsü oranı %11.1 olarak bildirilmektedir. Bu araştırma migrenlilerde OKB’ye 

yönelik bir araştırma olmayıp, başağrısı hastalarında kişilik örüntülerini inceleyen bir çalışmadır 

ve katılımcılardan yalnızca 45 kişi migren hastasıdır (33). Sınırlı sayıda (n=30) migrenli 

katılımcı üzerinde yapılan bir diğer çalışmada da migrenlilerde obsesif–kompulsif kişilik 

araştırılmış, oran % 40 olarak bildirilmektedir (34). Bunun dışında literatürde OKB migren 

ilişkisi üzerine yapılmış olgu sunumları mevcuttur. Uluslar arası literatürde yayınlanan 

çalışmalardan birinde aurasız migren hastalarında OKB görülme sıklığı 4.8, auralı migren 

hastalarında ise %5 olarak bulunmuştur (32). Görüldüğü gibi toplumumuzda auralı ve aurasız 

migrende OKB oranı ve semptom dağılımı açısıdan geniş bir seride sistemli bir çalışmaya 

gereksinim vardır. 
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2. AMAÇLAR VE HĐPOTEZ 

 

Migrenli hastalarda en çok görülen psikiyatrik hastalıklar; depresyon, anksiyete bozuklukları, 

panik bozukluk- fobiler ve OKB (%2.3) olarak bildirilmektedir. Ancak OKB- migren birlikteliği 

üzerine yapılan araştırmalar nispeten daha yeni ve kısıtlı araştırmalardır.  

Nörobiyolojik modeller OKB’ nin orbitofrontal kortekste (talamus, kaudat, cingulat korteks), 

frontal- striatal devrelerde aşırı hiperaktivite ile karakterize olduğunu ve serotoninin rol 

oynadığını düşündürmektedir. Bu beyin bölgeleri migren oluşturan yolaklarla kesişmektedir. 

Çarpıcı olarak OKB li olgularda yüz ifadesi tanıma bozukluğu ile ilgili veriler mevcuttur. 

Migrenin bir türü olan auralı migrende görülen auranın kortikal yayılan depresyon sonucu 

oluştuğu kanıtlanmıştır. Kortikal yayılan depresyon, ipsilateral hemisferde oksipital korteksten 

başlayarak her yöne doğru, 2-5 mm/dakika hızla korteks yüzeyi boyunca ilerleyerek yavaş 

yayılan ve sıklıkla lateral sulkusta duran nöronal bir depolarizasyon dalgasıdır ve takiben 

nöronal aktivitede uzun süreli baskılanma görülür. Tekrarlayan auraların sekel bulgulara yol 

açabileceği savunulmaktadır.  

Rapor edilen prosopagnozi olgularında disfonksiyon, çoğunlukla sağ hemisferde görülen 

temporo-oksipital kavşağın inferio-medial kısmında bulunan lingular girus ve/ veya fusiform 

girusta görülmektedir. Yüz tanıma bozukluğuna yol açan disfonksiyon bölgelerinin kortikal 

yayılan depresyon yolu üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. 

Literatürde migren hastalarında auralı migren atakları sırasında yüksek kortikal beyin 

fonksiyonlarından biri olan yüz tanıma işlevi ile ilgili bozulma bildiren çalışmalar vardır. Bu 

çalışmalar vaka bildirimleri olup, bu ilişki ile ilgili çok sayıda katılımcının bulunduğu bir 

araştırmaya rastlanmamıştır.  

Bu çalışmada migren tanısı almış hastalarda daha önce incelenmemiş olan aura dönemi dışında 

interiktal dönemde yüz tanıma fonksiyonları ve görülen obsesif-kompulsif belirtilerin sağlıklı 

kişilerden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılması ve bu belirtilerin migrenin tanımlanan klinik 

özellikleriyle ve atak tarafıyla ilişkisine bakılması planlanmıştır. 

Bu çalışma ile daha önce migren atağı döneminde bulgulanmış olan prosopagnozi bulgularının 

interiktal dönemde olup olmadığının anlaşılmasına olanak sağlanacak ayrıca migrenli hastalarda 

bozulan yüz tanıma fonksiyonlarıyla OKB belirtileri arasındaki olası ilişkinin ortaya konması 

mümkün olacaktır. 
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3. YÖNTEM VE GEREÇLER 

3.1.  Deneklerin Seçimi 

 

Çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başağrısı 

Polikliniğine, Aralık 2010-Mart 2012 tarihleri arasında başağrısı şikayeti ile başvuran hastalar 

arasından, Nöroloji uzmanı tarafından, IHS ölçütlerine göre tanı konmuş migren hastaları 

alınmıştır. Hasta grubunda hem auralı migren hem aurasız migren hastaları mevcuttur. Herhangi 

bir başağrısı şikayeti olmayan ve IHS’ ye göre herhangi bir başağrısı türünde tanı almamış, 

gelişigüzel örnekleme yoluyla seçilmiş katılımcılar da kontrol grubunu oluşturmaktadır. Hasta 

grubundaki sosyodemografik çeşitlilik oranları (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) kontrol 

grubunda da sağlanmaya çalışılmıştır. Kişiler çalışmaya alınmadan önce çalışma hakkında 

bilgilendirilerek, projenin etik kurul başvurusunda bir örneği bulunan “ gönüllü onay formu” 

imzalatılmıştır. Çalışma için alınan etik kurul onayının örneği ek 1 de yer almaktadır. 

 

Hasta Grubunda Çalışmaya Alınma Ölçütleri 

1. IHS’ ye göre auralı veya aurasız migren ölçütlerini karşılamak 

2. Okur-yazar olmak 

3. 16 yaşın üstünde olmak 

4. Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra çalışmaya katılmayı kabul etmek 

5. Herhangi bir psikiyatrik bozukluğa sahip olmamak veya ciddi bir fiziksel yada nörolojik 

bozukluğunun olmaması 

 

Hasta Grubunda Çalışmadan Dışlanma Ölçütleri 

1. Ciddi fiziksel, nörolojik ya da psikiyatrik bozukluğunun olması 

2. Analjezik ilaç kötüye kullanımının bulunması 

 

Kontrol Grubunda Çalışmaya Alınma Ölçütleri 

1. 16 yaşın üstünde olmak 

2. Okur- yazar olmak 
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3. Majör bir psikiyatrik bozukluğun ve/veya ciddi bir fiziksel veya nörolojik hastalığın 

bulunmaması 

4. IHS’ ye göre migren ve diğer başağrısı ölçütlerini karşılamaması 

5. Yapılan bilgilendirme sonucunda çalışmaya katılmayı kabul etmek 

 

Çalışmaya alınan katılımcıların tümü için hasta takip formu (Ek 2) doldurulmuştur. Bu formda 

sosyodemografik bilgiler (ad- soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, telefon numarası), 

migrenle ilgili bilgiler (tanı, aura varlığı, kaç yıllık olduğu, süresi/ sıklığı, ağrının yerleşimi/ 

yayılma yönü, bulantı/kusma, foto/ fonofobi, hareketle artma, prodrom belirtiler, tetikleyici 

etkenler, iyileştirici faktörler) ve ailesel olma durumu yer almaktadır. 

Çalışmaya alınan katılımcıların tümüne yüz tanıma fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla 

Benton Yüz Tanıma Testi (Benton Facial Recognition) ve görsel yüksek kortikal fonksiyonları 

araştırmak için destekleyici olması amacıyla Çizgi Yönü Belirleme Testi (Judgement of Line 

Orientation Test) uygulanırken, obsesif- kompulsif belirtileri değerlendirmek amacıyla da Yale- 

Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS; Yale Brown Obsesive- 

Compulsive Scale) uygulanmıştır.  

 

 

3.2 Veri Toplama Araçları: 

 

3. 2. 1 Hasta Takip Formu 

 

Bu çalışma için hazırlanan hasta takip formunda bireyin ad- soyad, cinsiyet, doğum tarihi, 

mesleği, eğitim durumu, telefon numarası, başağrısı bilgileri (hasta grubunda) ve aile öyküsü 

bilgileri yer almaktadır. (Ek-2) 

 

       3.  2. 2. Benton Yüz Tanıma Testi ( Benton Facial Recognition Test) 

 

Yüzlerin tanınması insanlar için büyük önem taşıyan en karmaşık kortikal fonksiyonlardan 

biridir. Oksipito- temporal lob sendromları, basit, sensoriyel (görme alanı kaybı) ve motor 

bozuklukların (göz küresi hareket kısıtlılığı) yanı sıra asosiyasyon ve yorumlama bozuklukları 
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şeklinde de olabilir. Bunlar arasında algılama bozuklukları, agnoziler ve bununla ilişkili 

simultanagnozi, Balint sendromu, yüzleri tanımama gibi bozukluklar ve halüsinasyonlar vardır. 

Benton ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yüz Tanıma Testi, sağ hemisfer arka kısımlarının 

etkilenmesi durumunda ortaya çıkan, yüz tanıma bozukluğunu değerlendiren bir testtir (35). 

Yüz Tanıma Testi (Facial Recognition Test); içerisinde yüz resimleri bulunan, A4 

büyüklüğündeki 22 sayfadan oluşan, spiral cilt halinde bir kitap ve cevapların kaydedildiği bir 

formdan oluşmaktadır (Ek 3). Test kitapçığında, sayfaların sadece birer yüzü 

numaralandırılmıştır. Numaralar sol üst köşede yer almaktadır. Üst tarafta bulunan ve sayfa 

numarası yazılmamış olan sayfalarda uyarıcı bir resim, numaralandırılmış sayfalarda ise, 

cevapların aralarından seçileceği 6 resim bulunmaktadır (35). 

Denek, uyarıcı resmin bulunduğu sayfayı, eliyle dik olarak tutabilmektedir. Kitapçıktaki 1- 13. 

sayfalar testin kısa formunu oluşturmakta, 22 sayfanın tamamı ise testin uzun formunu 

oluşturmaktadır. Testin uygulama süresi yaklaşık 5-15 dakika kadardır. Zaman faktörü ayrıca 

değerlendirilmemektedir. Bu çalışmada 13 sayfadan oluşan kısa formu kullanılmaktadır (35). 

Numarası yazılmamış olan sayfalarda, bir adet yüz resmi bulunmaktadır. Resim, sayfanın tam 

ortasına yerleştirilmiştir. Numarası yazılmış olan sayfalarda ise birden altıya kadar 

numaralandırılmış altı adet yüz resmi bulunmaktadır. Denekten istenen, numarası yazılmamış 

olan sayfadaki yüz resmini, diğer sayfadaki altı resim arasından tanımasıdır. Yüz resimleri 1/4, 

2/4 ve 3/4 oranında ışıklandırma yoluyla karartılarak belirsizleştirilmiştir (35). 

Yönerge: 1- 6. sayfalar için; deneğe birinci sayfadaki tek resim gösterilerek, bu resimde 

gördüğü yüzü diğer sayfadaki altı resim arasından bularak, resmin numarasını söylemesi istenir. 

Yönergenin tam olarak anlaşıldığından emin olunduktan sonra teste başlanır. Deneğin cevabı, 

kayıt formuna işaretlendikten sonra ikinci sayfa açılır. 7- 13. sayfalar için; Tek resim bulunan 

sayfa işaret edilerek, alt sayfadaki altı resim arasında bu resimdeki kişiye ait üç resim olduğu ve 

bunları göstermesi gerektiği ifade edilir. Ayrıca bundan sonraki sayfalarda üçer resim 

göstermesi gerektiği de açıklanır. Deneğin verdiği cevaplar forma kaydedilir. Cevaplar 

kaydedilirken, “ doğru” veya “ yanlış” gibi geribildirimler verilmez. Verilen doğru cevaplar 

kayıt formunun sol tarafında, yanlış cevaplar ise sağ tarafında bulunan numaralar kontrol 

edildikten sonra, daire içine alınarak kaydedilir (35). 

Verilen her doğru cevap, 1 puan olarak kabul edilir. Toplam puan, deneğin test performansının 

göstergesidir. Testten alınacak maksimum puan kısa formda ‘27’, uzun formda ‘54’ tür. Testin 

minimum puanı ise ‘0’ dır (35). 

Benton Yüz Tanıma Testinin yarıya bölüm güvenilirliği için Pearson korelasyon katsayısı r = 

0.69 olarak bulunmuştur. Bu da testin p< 0.001 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Test- tekrar test güvenilirliği için birinci ve ikinci uygulama arasında (kısa form için r=0.78, 

uzun formu için r=0.84), aynı yönde ve geçerli ( p= 0.000) bir ilişki saptanmıştır (35). 

Testin geçerliliğinin belirlenmesi için kontrol grubu, sağ ve sol posterior serebral arter hasta 

(PCA) grupları birbiriyle, kısa ve uzun form skorları açısından Tukey HSD testiyle 

karşılaştırıldığında, kısa formda, grupların hiçbiri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p > 0.05). Uzun form skorları açısından ise kontrol grubu ile sağ PCA grubu skoru arasında, 

normal denekler lehine anlamlı derecede artma tespit edilmiştir (35). 

Bu testin migrenlilerdeki sonuçlarına ilişkin veri literatürde yoktur.  

 

 

3.2. 3. Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT; Judgement of Line Orientation Test) 

 

Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Benton, Varney ve Hamsher tarafından 1978’ de geliştirilmiştir. 

ÇYBT’ nin, genelde, görsel- mekansal algılama’ yı (visual perception) ölçtüğü kabul 

edilmektedir.   ÇYBT, karmaşık görsel algı işlevlerindeki bazı bozulmalara duyarlı bir testtir 

(36). 

Görsel- mekansal algılama nesneleri tanıma, isimlendirme, yön algısı, yönlenim ve mekana 

ilişkin üst düzey düşünme süreçlerini içerir. Yönlenim (orientation) görsel bir uyarıcı örüntüsü 

içerisindeki ögeleri algılama, bunları düzenleme yeteneğidir. Görselleştirme ise iki ve üç 

boyutlu nesneleri zihinsel olarak döndürme (rotate) ve değişimleme (manipulation) yeteneğidir 

(36). 

Görsel- mekansal algılama sağ hemisferin işlevidir. ÇYBT sağ serebral hemisfer ve bunun 

özellikle sağ parietal lobu ile ilişkilidir (36). 

ÇYBT, 5 alıştırma maddesi ve 30 test maddesinden oluşmaktadır. Spiral ciltli test kitapçığının 

üst yarısında uyarıcı maddeler, alt yarısında her madde için aynı olan cevap seçenekleri 

bulunmaktadır. Cevaplar cevap formuna uygulayıcı tarafından kaydedilmektedir (Ek 4). Test 

kitapçığının alt yarısında bulunan cevap seçenekleri; her biri 3.8 cm uzunluğunda, 1’den 11’e 

kadar sıralanmış ve merkez esas alınarak 18 derecelik açılarla düzenlenmiş çizgiler demetinden 

oluşmaktadır. Beş alıştırma maddesinin her biri, cevap seçeneklerindeki çizgilerden bir çiftinin 

aynı uzunluktaki kopyasıdır. Bunları izleyen 30 test maddesinin her biri, bir çift yarı uzunlukta 

çizgiden oluşmaktadır. Her bir yarım çizgi, kitapçığın alt yarısındaki cevap seçeneklerinde 

görülen çizgilerden birinin ya dış, ya orta ya da iç 1.9 cm’ lik parçasını içermektedir. Beş 
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deneme sayfasından en az ikisini doğru yapamayan denekle teste devam edilemez. Ayrıca 30 

test sayfası kolaydan zora doğru sıralanmıştır (36). 

ÇYBT’ de test uygulayıcısı, deneklere her maddeyi spiral ciltli kitapçığın ilgili iki sayfasını 

göstererek görsel olarak sunmakta, denek tepkilerini sözel olarak belirtmektedir. ÇYBT’ de 

denekten istenen, üst kapakta verilen 1.9 cm’ lik iki çizgi parçasının, alt kapakta verilen cevap 

seçeneklerinin hangi ikisine ait olduğunu söylemesidir (36). 

ÇYBT’ de bir tane puan hesaplanmaktadır. Buna toplam puan adı verilmektedir. Bu puanın 

hesaplanmasında, her iki çizgi parçasının cevap seçeneklerindeki karşılığının doğru olarak 

tekrarlandığı denemelere “1” puan, herhangi birinin yanlış olarak tekrarlandığı denemelere ise 

“0” puan verilmektedir. Bu puanların 30 madde için toplamı, ÇYBT toplam puanını 

oluşturmaktadır (36). 

ÇYBT’ nin sağlıklı deneklerde uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır. Alınabilecek en yüksek 

puan “30”, en düşük puan ise “0” dır (36). 

Benton ve arkadaşları (1983), test başarısının özellikle sağ hemisfer posterior bölgelerinde hasar 

bulunan hastalarda düşük olduğunu bildirmektedir (36).  

Görsel bilgi, öne doğru iki ayrı yol içinde iletilir. Bunlardan ilki, striat korteksten temporal loba 

oradan da frontal loba ilerleyen, şeklin durağan özelliklerini taşıyan “ ne (what)” yoludur. 

Hasarlanmalarında, duran cismin tanınması ve desen tanıma ile ilgili güçlükler (görsel agnozi, 

prosopagnozi vb.) ortaya çıkabilir. Đkinci yol ise, striat korteksten parietal loba oradan da yine 

frontal loba ilerleyen, şeklin hareket özelliklerini taşıyan “ nerede (where)” yoludur. 

Oksipitotemporal hasarlanmalarda; harekete, cismin mekan içinde kapladığı yere, mekan 

analizine ilişkin güçlükler (yön belirleme kusuru, mekansal yönelim bozuklukları, Balint 

sendromu vb.) gelişebilir. ÇYBT, görsel bilgi içerisinde hareket bilgisinin işlenmesiyle ilgili 

olan ve özellikle sağ oksipitotemporal bölgelerin hasarlanmalarına duyarlı bir testtir (36). 

ÇYBT bu özelliği ile klinikte, özellikle sağ posterior serebral arter tıkanmalarının lokalizasyonu 

konusunda bilgi verir (36). 

ÇYBT bu çalışmada kompleks görsel algı açısından yüz tanıma fonksiyonlarına komplementer 

olması ve sonuçların birlikteliği veya ayrışmasının gösterilebilmesi için kullanılmıştır. 
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3.2. 4.  Yale- Brown Obsesyon ve Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y- BOCS; 

Yale- Brown Obsessive-Compulsive Scale) 

 

Yale- Brown Obsesyon ve Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği (Y-BOCS), Goodman WK, 

Price LH, Rasmussen SA ve arkadaşları tarafından 1989 yılında geliştirilmiştir. Y- BOCS, 

denekte obsesif ve kompulsif belirtilerin türünü ve şiddetini ölçmektedir. Ölçek türü olarak, 

görüşmecinin değerlendirdiği ölçek türü içinde yer almaktadır. Sağlıklı denekler ve psikiyatrik 

hasta gruplarına uygulanabilmektedir (37). 

Ölçek, toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca ölçeğin yanında, Y-BOCS Semptom Kontrol 

Listesi bulunmaktadır ve o anki semptomların tanınmasına yardımcı olur. Buna göre 

semptomlar Hedef Semptomlar Formu üzerine kaydedilir (Ek 5).  

Ölçek yarı yapılandırılmış görüşme ile doldurulduğundan her soru için soru yönergesi 

bulunmaktadır. Sorulara başlanmadan önce, hastaya “obsesyon” ve “kompulsiyon” tanımları 

açıklanmaktadır (37). 

Toplam puanın saptanması sırasında yalnızca ilk 10 madde (1b ve 6b maddeleri hariç) 

kullanılmaktadır. Toplam Y-BOCS puanı madde 1- 10’ un toplamıdır. Obsesyon ve 

kompulsiyonların alt ölçek toplam puanları ise sırasıyla madde 1-5 (1b hariç) ve 6- 10 (6b hariç) 

maddelerinin puan toplamıdır. Madde 11 ise içgörü ile ilişkilidir (37).  

Y-BOCS ölçeğinin güvenilirlik çalışmasında, değerlendirmeciler arası güvenilirlik katsayısı tüm 

ölçekte r=0.9616, obsesyon alt ölçeği için r=0.9421 ve kompulsiyon alt ölçeği için ise r=0.9658 

olarak hesaplanmıştır. Test- tekrar test güvenilirliği sonucu ise Cronbach alfa katsayısı birinci 

uygulama için 0.8185, ikinci görüşme için ise 0.8116 olarak bulunmuştur (37). 

Y- BOCS ölçeğinin geçerlilik analizinde, Leyton Kendini Değerlendirme Obsesif- Kompulsif 

Ölçeği kullanılmıştır ve aralarındaki korelasyon 0.5380 olarak elde edilmiştir (37). 
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3.3.  Çalışmanın Akışı 

 

Demografik bilgilerin yer aldığı form, BYTT, ÇYBT ve Y-BOCS çalışmaya hem kontrol hem 

hasta grubuna uygulanmıştır. Her ölçeğin başında gerekli yönerge sözlü olarak anlatılmıştır. 

Ölçeklerden önce çalışma ile ilgili genel bir giriş ve çalışmaya katılımın gönüllülük esasına 

dayandığına ilişkin bilgilerin yer aldığı gönüllü onay formu verilmiş ve katılımcıların çalışmaya 

gönüllü olarak katıldığını belirten imzalı onamları alınmıştır. 

Yapılan testlerde karmaşık görsel algı açısından patolojik bulgu saptanan olgularda dosya 

verileri derlenerek, nörolojik muayene bulguları, MRG sonuçları, kullanılan ilaçlar ve komorbid 

olası diğer hastalıklar araştırılmıştır. Ayrıca dikkat testleri (Semantik Akıcılık Testi, Kontrollü 

Kelime Çağrışım Testi, Zihinsel Kontrol Testi) uygulanarak dikkat fonksiyonuna bağlı 

bozuklukların araştırılması ve dışlanması sağlanmıştır. 

Benzer şekilde Y- BOCS patolojik sonuç saptanan olgular içinden kabul edenler psikiyatri 

uzmanı ile görüşmeye davet edilmiş ve tanı verifiye edilmiştir.  

 

 

3.4 Đstatistiksel Değerlendirmeler 

 

Öncelikle katılımcı grubunun tümünün gruplara göre demografik özelliklerinin dağılım 

yüzdeleri tablolar şeklinde ele alınmış ve deskriptif istatistikler uygulanmıştır.  

Gruplar arasında normal dağılım gösteren sürekli değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığını 

ölçmek amacıyla parametrik testlerden t testi (independent) uygulanmıştır. Gruplar arasında 

sürekli olmayan (nominal) değişken oranlarının dağılımları non- parametrik Ki Kare (χ2) testi 

ile ölçümlenmiştir.  

Sürekli nitelikte ancak normal dağılıma uymayan değişkenlerin, gruplar arasındaki durumunu 

belirlemek için non- parametrik Mann- Whitney U (z) testi uygulanmıştır.  

Đkiden fazla puan türünün en az iki grup arasındaki dağılım durumunu belirlemek için veriler 

normal dağılıma gösterdiğinde ANOVA (One Way) testi , post- hoc ölçümü için ise Tukey HSD 

testi: normal dağılıma uymadığında ise non-parametrik Kruskal- Wallis testi kullanılmıştır. 

Gruplar arasında ölçümlerin Ki Kare (χ2) testi ile yapıldığı durumlarda, gruplardan herhangi 

birinin sayısı 5’ ten az olduğunda non- parametrik Fisher’s Exact testi uygulanmıştır.  
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4. BULGULAR 

      

Çalışma Kasım 2010- Mart 2012 tarihleri arasında yaşları 17 ile 71 arasında değişmekte olan, 

97’ si (%80.8) kadın (68 hasta ve 29 kontrol), 23’ü (%19.2) erkek (13 hasta ve 10 kontrol) 

olmak üzere toplam 120 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Hasta grubu 81 (%67.5), kontrol 

grubu 39 (%32.5) kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 37.63± 11.36’ dır. 

Katılımcıların gruplarına göre eğitim dağılımları Tablo 3’te ve Şekil 5’te ayrıntılı şekilde yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3. Katılımcıların eğitim durumlarının oransal dağılımı. 

 

Katılımcıların Eğitim Durumu (N (%)) 
  

Kontrol 
Hasta 

Toplam 
 Okuryazar Değil  0 (0)   2 (2.5) 2 (1.7) 
    

   

  Sadece Okuryazar  1 (2.6) 1 (1.2) 2 (1.7) 
    

   

  Đlkokul Mezunu  12 (30.8) 37 (45.7) 49 (40.8) 
    

   

  Ortaokul Mezunu  2 (5.1) 5 (6.2) 7 (5.8) 
    

   

  Lise Mezunu  8 (20.5) 13 (16) 21 (17.5) 
    

   

  Üniversite Öğrencisi  2 (5.1) 7 (8.6) 9 (7.5) 
    

   

  Üniversite Mezunu  14 (35.9) 16 (19.8) 30 (25) 
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Şekil 5. Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımı. 

2% 2%

41%

6%
17%

7%

25% okuryazar değil

sadece okuryazar

ilkokul mezunu

ortaokul mezunu

lise mezunu

üniversite öğrencisi

üniversite mezunu

 

 

Katılımcıların 60 tanesi yani % 50’ si aurasız migren hastası, %17.5’ i yani 21 kişi auralı migren 

hastasıdır. Kontrol grubunu oluşturan 39 sağlıklı katılımcının toplam katılımcılar arasındaki 

oranı ise % 32.5’ dir. (Şekil 6) 

 
 
Şekil 6. Katılımcıların başağrısı tanı grubu dağılımları. 
 

Auralı Migren; 

17,50%

Aurasız 

Migren; 

50,00%

Sağlıklı; 32,50%

 
 

Migrenli katılımcıların (N= 81) migren süresi (kaç yılllık migren hastası oldukları) ortalaması 

13.97 ± 12.13 (1- 49 yıl arasında), aylık atak sıklığı ortalaması ise 4.95± 3.57 (0- 15 atak 

arasında) bulunmuştur. 
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4.1. Hasta ve Kontrol Gruplarının Demografik Özelliklerinin Analizi  

 

Hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalama ve standart sapma değerleri, yaş, cinsiyet ve eğitim 

durumlarının gruplara göre sıklık dağılımlarına ilişkin demografik bulgular Tablo 4’te 

özetlenmiştir. Buna göre hasta grubundakiler 18-67 yaşları arasında olup, grubun yaş ortalaması 

38.44; kontrol grubu ise 17-71 yaşları arasındadır ve yaş ortalamaları 35.94’tür. Gruplar 

arasında yaş açısından anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 

parametrik Bağımsız Đki Örneklemli t-Testi (Independent Samples t-Test) sonucuna göre yaş 

açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. (t(118) = 1.128, p<0.05) Đki 

grubun cinsiyet sıklık dağılımları açısından da anlamlı bir fark bulunmamıştır (χ2(1)=1.563, 

p<0.05). Her iki grubun eğitim düzeyi dağılımları arasında anlamlı bir fark olmadığı yapılan ki 

kare testinde tespit edilmiştir (χ2(1)= 3.077, p<0.05).  

Tablo 4. Demografik özelliklere göre grupların değerlendirilmesi. 

 Hasta 

( n= 81) 

Kontrol 

(n= 39) 

t p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Yaş 

 

38.44 ± 11.08 35.94± 11.87 1.128 0.261 

 n (%) n (%) χ2 p 

Cinsiyet Kadın 

 

68 ( 84.0) 29 (74.4)  

1.563 

 

0.211 

Erkek 

 

13 (16.0) 10 (25.6) 

 

 

 

Eğitim 
durumu 

 

Đlköğretim ve altı 
(0-8 yıl) 

 

45 (55.6) 

 

15 (38.5) 

 

 

 

3.077 

 

 

 

0.079 
 

Ortaöğretim ve 
üstü (lise ve üstü) 

 

36 (44.4) 

 

24 (61.5) 

 t: Student t test                                 χ2: Ki- kare test                                                          *p< 0.05 
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Hasta grubunun % 63’ ünün ailesinde migren öyküsü bulunurken (n=51), % 37’sinde ailede 

migren öyküsü yoktur (n=30). Kontrol grubundaki katılımcıların %35.9’unun ailesinde migren 

öyküsü vardır (n=14), % 64.1’ inin ailesinde migren öyküsü bulunmamaktadır (n=25) (Şekil 7). 

Gruplar migrenin ailesel özelliği açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir farklılık 

bulundu ( χ2(1)= 7.768, p< 0.05). Hasta grubunun ailelerinde migren görülme oranı, kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Ailede migren öyküsü varlığına göre grupların değerlendirilmesi. 

Aile Öyküsü Hasta 

(n=81) 

Kontrol 

(n=39) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

Var 51 (63.0) 14 (35.9) 7.768 0.005 

Yok 30 (37.0) 25 (64.1) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p< 0.05 

 

 

Şekil 7. Gruplara göre (hasta ve kontrol) ailede migren görülme oranları. 

63%

35,90%37%

64,10%
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10%
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Hasta grubu içerisinde ailesel özellik durumunu değerlendirmek amacıyla auralı migren ve 

aurasız migren hasta grubu χ2 (ki kare) testi ile karşılaştırılmış ve sonuç olarak iki grup arasında 

ailesellik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (χ2(1)= 0.871, p< 

0.05) (Tablo 6). 

Tablo 6. Ailede migren öyküsü varlığına göre auralı ve aurasız migren gruplarının 

değerlendirilmesi. 

 

Aile Öyküsü 

Auralı migren 

(n=21) 

Aurasız migren 

(n=60) 

 

χ2 

 

p 

n (%) n (%) 

Var 15 (71.4) 36 (60) 0.871 0.351 

Yok 6 (28.6) 24 (40) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p<0 .05 

 

Auralı ve aurasız migren tanı grupları ile eğitim durumu grupları arasındaki ilişki non-

parametrik Ki Kare (χ2) testi kullanılarak analiz edilmiş ve gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (χ2(1)= 3.500, p<0.05) (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Auralı ve aurasız migren gruplarının eğitim durumu grupları açısından 

değerlendirilmesi. 

 

 

Başağrısı türü (Aura 
varlığına göre) 

Đlköğretim ve altı 
(0-8 yıl) eğitim 
düzeyi 

(n= 45) 

Ortaöğretim 
ve üstü eğitim 
düzeyi 

(n= 36) 

 

 

 

χ2 

 

 

p 

n (%) n (%) 

Auralı Migren  8 (17.8) 13 (36.1)  

 3.500 

 

 0.061 Aurasız Migren  37 (82.2) 23 (63.9) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                                *p< 0.05 
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4.2. BYTT Puanlarının Analizi 

 

Hasta grubunun BYTT (Benton Yüz Tanıma Testi) puan ortalaması 21.00 ve standart sapması 

2.94 iken, kontrol grubunun ortalaması 22.23ve standart sapması 2.57’dir. Uygulanan Student t 

Test neticesinde, gruplar arasında BYTT puanları açısından anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir ( t(118)= -2.227, p<0.05) (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Hasta ve kontrol gruplarına göre Benton Yüz Tanıma Testi (BYTT) puanlarının 

değerlendirilmesi. 

 Hasta (n=81) Kontrol (n=39) t p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Benton Yüz 
Tanıma Testi 
Puanı 

21.00 ± 2.94 22.23 ± 2.57 -2.227 0.028 

t: Student t test                                                                                                                    *p<0.05 

 

BYTT puanlarının eğitim durumuna göre değerlendirilmesi için uygulanan t testi sonucuna 

göre, BYTT puanı eğitim durumuna göre oluşturulan gruplar arasında farklılaşmaktadır (t(118)= 

-4.915, p<0.05) (Tablo 9). Eğitim durumu grupları arasındaki BYTT puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; ilköğretim ve altı eğitim düzeyine sahip olan grup ortaöğretim ve üstü 

eğitim düzeyine sahip olan gruba oranla daha düşük bir BYTT ortalamasına sahiptir (Şekil 8). 

 

Tablo 9. BYTT puan dağılımlarının eğitim durumu gruplarına göre değerlendirilmesi. 

 Đlköğretim ve altı 
(n=60) 

Ortaöğretim ve üstü 
(n=60) 

t p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Benton Yüz 
Tanıma Testi 
Puanı 

20.21 ± 2.97 22.58 ± 2.24 -4.915 0.000 

t: Student t testi                                                                                                                   *p<0.05 
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Şekil 8. Eğitim durumu gruplarının BYTT ortalamaları.  

0

5

10

15

20

25

Okuryazar 
değil

Okuryazar 
değil

İlkokul 
mezunu

Ortaokul 
mezunu

Lise 
mezunu

Üniversite 
Öğrencisi

Üniversite 
mezunu

17,5

20 20,2 21,14 21,38
23,55 23,13

BYTT

 

 

Başağrısı tanı grupları BYTT puanları açısından paramatrik ANOVA (One Way) testi ile 

karşılaştırılmış ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (f(2)= 5.384, 

p<0.05) (Tablo 19). Uygulanan Tukey HSD analizine göre aurasız migren grubu ile sağlıklı 

grubun BYTT puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Auralı migren 

grubunun (n=21) BYTT ortalaması 20.56, aurasız migren grubunun (n=60) BYTT ortalaması 

22.23 ve sağlıklı kontrol grubunun (n=39) BYTT ortalaması ise 22.23’ tür (Tablo 10). 

 

Tablo 10. Başağrısı tanı türü gruplarının BYTT puan ortalamalarının karşılaştırılması. 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Ortalama Farkı p 

aurasız migren auralı migren -1.67143 0.051 

Sağlıklı -1.66410(*) 0.012 

auralı migren auralı migren 1.67143 0.051 

Sağlıklı 0.00733 1.000 

Sağlıklı aurasız migren 1.66410(*) 0.012 

auralı migren -0.00733 1.000 

Tukey HSD   p<0.05 
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Uygulanan Fisher’s exact testi sonucuna göre BYTT kategorik puan dağılımları (normal- sınırda 

ve bozukluk kategorileri) hasta ve kontrol gruplarına göre farklılaşmaktadır. Hasta grubunda 19 

ve altı (sınırda /bozukluk) kategorisine giren katılımcıların oranı kontrol grubuna göre daha 

yüksektir (Tablo 11). 

Tablo 11. Kategorik BYTT puanlarının hasta ve kontrol gruplarında dağılımları ve 

değerlendirilmesi. 

Kategorik BYTT Puan Aralığı Hasta 

 (n= 81) 

Kontrol 

 (n=39) 

p 

n (%) n (%) 

20-27 Puan Arası (NORMAL) 57 (%70.4) 35 (%89.7) 0.021* 

19 Puan ve altı (SINIRDA-
BOZUKLUK) 

24 (%29.6) 4 (%10.3) 

*Fisher’s Exact Test                                                                                            *p<0.05 

 

Kategorik BYTT puanlarının gruplar içerisindeki dağılımı Şekil 9’ da gösterilmektedir. 

Görüldüğü üzere normal puan aralığına düşen katılımcı oranı (%89,7) kontrol grubunda, hasta 

grubuna (%70,4) göre daha yüksektir.  

 

Şekil 9. Kategorik BYTT puanlarının hasta ve kontrol gruplarındaki yüzde dağılımları. 
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Başağrısı yerleşim durumu grupları BYTT puanları açısından non- parametrik Kruskal-Wallis 

testi ile karşılaştırılmış ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(χ2 (2)= 1.712, p<0.05). Ortalamalar arasındaki farklar Tablo 12’de görülmektedir. 

 

Tablo 12. Başağrısı yerleşim durumu gruplarına göre BYTT puan ortalamalarının 

karşılaştırılması. 

Başağrısı Yerleşim 
Tarafı 

N BYTT Puan 
Ortalamaları 

Değişken Yerleşimli 50 20.7±3.30 

Sağ Yerleşimli 10 21.5±2.87 

Sol Yerleşimli 21 21.47±2.80 

 

Başağrısı tanı türü gruplarının kategorik BYTT puanları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 

analiz etmek amacıyla veri türü sürekli olmadığından non- parametrik Fisher’s Exact test tercih 

edilmiştir. Bu test sonucuna göre auralı ve aurasız migren grupları arasında kategorik BYTT 

puan dağılımı açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuca göre aurasız migren 

grubunda BYTT’ den 19 ve altı (sınırda/bozukluk) kategorisine giren katılımcı oranı auralı 

migren grubundaki orana göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 13). 

 

Tablo 13. Kategorik BYTT Puan dağılımının auralı ve aurasız migren grupları açısından 

değerlendirilmesi. 

Kategorik BYTT Puan Aralığı Auralı 
Migren 

 (n= 21) 

Aurasız 
Migren 

 (n=60) 

p 

n (%) n (%) 

20-27 Puan Arası (NORMAL) 19 (%90.5) 38 (%63.3) 0.015* 

19 Puan ve altı (SINIRDA-
BOZUKLUK) 

2 (%9.5) 22 (%36.7) 

*Fisher’s Exact Test                                                                                            *p<0.05 
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Katılımcıların kategorik BYTT puanları ile kategorik Y-BOCS toplam puan dağılımları 

arasındaki ilişkinin analizi için uygulanan non-parametrik Ki Kare (χ2) testi sonuçlarına göre 

kategorik Y-BOCS toplam puan grupları arasında kategorik BYTT puan dağılımı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ( χ2(1)= 0.050, p< 0.05) (Tablo 14). 

 

Tablo 14. Kategorik BYTT puan dağılımının kategorik Y-BOCS toplam puan dağılım 

gruplarına göre değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik BYTT Puanı 

Y-BOCS 
Toplam Puan 

0-18 puan 
aralığı 

(n=75) 

Y-BOCS Toplam 
Puan 

19- 40 puan 
aralığı 

(n=45) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

20-27 arası (NORMAL) 57 (76) 35 (77.8) 0.050 0.824 

19 ve altı 
(SINIRDA/BOZUKLUK) 

18 (24) 10 (22.2) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                                 *p<0 .05 

 

BYTT puanı 17 ve altı olan 11 migren hastasından tekrar ulaşılabilen 6’ sının Semantik Akıcılık 

Testi (SAT) ve Kontrollü Kelime Çağrışım Testi (KKÇT) sonuçları Tablo 15’ te gösterilmiştir. 

Bu sonuçlara göre; sadece bir hasta testlerden alt sınırın altında kalan puanlar almıştır. Diğer 

hastaların puanları yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre normal aralıkta yer almaktadır.  
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Tablo 15. BYTT kategorik puan aralıklarında ileri bozukluk kategorisinde yer alan 

katılımcıların diğer dikkat testi sonuçları. 

Semantik 
Akıcılık 
Testi 

Normal Değer Aralığı 

(Eğitime Göre) 

Kontrollü Kelime 
Çağrışım Testi 

Normal Değer Aralığı 

(Yaşa ve Eğitime Göre) 

2. 11 14-17 (ilkokul) 10 23±10 (orta yaşlı-ilkokul) 

3. 18 14-17(ilkokul) 45 22±10 (yaşlı-ilkokul) 

4. 15 14-17(ilkokul) 15 23±10 (orta yaşlı-ilkokul) 

5. 17 14-17(ilkokul) 13 22±10 (yaşlı-ilkokul) 

7. 14 14-17(ilkokul) 16 23±10 (orta yaşlı-ilkokul) 

9. 19 14-17(ilkokul) 22 23±10 (orta yaşlı-ilkokul) 

  
 

 

4.3. ÇYBT Puanlarının Analizi 

 

Hasta grubunun ÇYBT puan ortalaması 16.02, standart sapması 6.76’ dır. Kontrol grubunun 

ÇYBT puanı ortalaması ise 19.41, standart sapması 6.38’ dir. Gruplar arasında ÇYBT puan 

dağılımları anlamlı bir farklılığa sahiptir (z()= -2.588, p<0.05). Kontrol grubundaki katılımcılar, 

hasta grubuna oranla daha yüksek bir ÇYBT ortalamasına sahiptir. (Tablo16). 

 

 

 

 

 

Tablo 16. Hasta ve kontrol gruplarına göre Çizgi Yönü Belirleme Testi (ÇYBT) 

puanlarının değerlendirilmesi. 
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 Hasta (n=81) Kontrol (n=39) Z p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Çizgi Yönü 
Belirleme Testi 

16.02± 6.76 19.41 ± 6.38 -2.588 0.010* 

z: Mann-Whitney  U                                                                                                            *p<0.05 

 

ÇYBT puanları açısından eğitim grupları arasında non-parametrik Mann- Whitney U testi 

sonuçlarına göre ÇYBT puan ortalamaları açısından anlamlı bir farklılık vardır (z = -6.221, 

p<0.05)(Tablo 17). Eğitim durumu grupları arasında ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyine sahip 

olan grup, ilköğretim ve altı eğitim düzeyi grubuna oranla daha yüksek ÇYBT puan 

ortalamasına sahiptir  

 

Tablo 17. ÇYBT puanlarının eğitim durumu gruplarına göre değerlendirilmesi. 

 Đlköğretim ve altı 
(n=60) 

Ortaöğretim ve 
üstü (n=60) 

Z p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Çizgi Yönü 
Belirleme Testi 

13.38± 5.96 20.86 ± 5.41 -6.221 0.000 

z: Mann-Whitney U                                                                                                             *p<0.05 

 

Başağrısı tanı grupları ÇYBT puanları açısından non- parametrik Kruskal-Wallis testi ile 

karşılaştırılmış ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (χ2 (2)= 

9.106, p<0.05) (Tablo 24). Ortalamalar arasındaki farklar açısından sağlıklı grup en yüksek 

ÇYBT ortalamasına (19.41) sahiptir, hasta grubunda ise aurasız migren grubunun ortalaması 

18.14, auralı migren grubunun ortalaması ise 15.28’ dir. 

 

Başağrısı yerleşim durumu grupları ÇYBT puanları açısından non- parametrik Kruskal-Wallis 

testi ile karşılaştırılmış ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(χ2 (2)= 0.071, p<0.05). Ortalamalar arasındaki farklar Tablo 18’ de görülmektedir. 
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Tablo 18. Başağrısı yerleşim durumu gruplarına göre ÇYBT puan ortalamalarının 

karşılaştırılması. 

Başağrısı Yerleşim 
Tarafı 

N ÇYBT Puan 
Ortalamaları 

Değişken Yerleşimli 50 16±7.23 

Sağ Yerleşimli 10 16.5±5.93 

Sol Yerleşimli 21 15.85±6.21 

 

Hasta ve kontrol gruplarında kategorik ÇYBT puanlarının yüzde dağılımları şekli 10’ da 

gösterilmektedir. Hasta grubunda 0- 18 puan aralığı kategorisinin oranı (%59.3) kontrol grubuna 

(%38.5) kıyasla önemli ölçüde yüksektir. 

 

Şekil 10. Kategorik ÇYBT puanlarının hasta ve kontrol gruplarındaki yüzde dağılımları. 

59,30%

38,50%40,70%

61,50%
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Kategorik ÇYBT puanlarının auralı ve aurasız migren grupları arasındaki dağılım durumunu 

ölçmek amacıyla uygulanan  Ki Kare testi sonucuna göre kategorik ÇYBT puanları auralı ve 

aurasız migren grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir 

(χ2(1)= 1.591, p<0.05) (Tablo19). 
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Tablo 19.  Kategorik ÇYBT puanlarının auralı ve aurasız migren grupları açısından 

değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik ÇYBT Puanı 

Auralı Migren 

(n=21) 

Aurasız 
Migren 

(n=60) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

19- 30  puan aralığı 11 (%52.4) 22 (%36.7) 1.591 0.207 

18 ve altı puan aralığı 10 (%47.6) 38 (%63.3) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                                 *p<0 .05 

 

Katılımcıların kategorik ÇYBT puanları ile kategorik Y-BOCS toplam puan dağılımları 

arasındaki ilişkinin analizi için uygulanan non-parametrik Mann-Whitney U  (z) testi 

sonuçlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır..( z = 

-0.722, p< 0.05) (Tablo 20). 

 

Tablo 20. Kategorik ÇYBT puan dağılımının kategorik Y-BOCS toplam puan dağılım 

gruplarına göre değerlendirilmesi. 

 Y-BOCS Toplam 
Puan 

0-18 puan aralığı 

(n=75) 

Y-BOCS Toplam 
Puan 

19-40 puan aralığı 

(n=45) 

z p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Çizgi Yönü 
Belirleme Testi 

17.34± 6.76 16.75 ± 6.93 -0.722 0.470 

z: Mann-Whitney U                                                                                                             *p<0.05 
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4.2. Y-BOCS Puanlarının Değerlendirilmesi 

 

Gruplar Y-BOCS toplam puanları açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulundu (t(118)= 3.045, p<0.05). Bu sonuca göre hasta grubun Y-BOCS 

toplam puan ortalaması kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  Đki grup 

Y-BOCS obsesyon alt test puanları açısından karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı bir 

farklılaşma bulunmuştur (t(118)= 3.040, p<0.05). Bu sonuca göre hasta grubun obsesyon alt test 

puanı kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksektir. Kompulsiyon alt test puanları normal 

dağılmadığından dolayı grupların kompulsiyon skorları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 

ölçmek amacıyla gruplar parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ile 

karşılaştırılmıştır. Bu testin sonucuna göre kompulsiyon alt test puanları açısından da gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Z= -3.021, p< 0.05) (Tablo 21) 

(Şekil 11). 

 

Tablo 21. Gruplara göre toplam Y-BOCS ve Y-BOCS alt test puanlarının 

değerlendirilmesi. 

  Hasta  

( n=81) 

Kontrol 

 ( n=39) 

t p 

Ort ± SS Ort ± SS 

 

 

Y- BOCS 

Y-BOCS 
toplam 

15.40±9.79 9.76±8.83 3.045 0.003 

Y-BOCS 
obsesyon 

7.79±5.06 

 

4.94±4.16 3.040 0.003 

 Ort ± SS ± 
Medyan 

Ort ± SS ± 
Medyan 

Z p 

Y-BOCS 
kompulsiyon 

7.59±0.57±8 4.56±4.94±3 -3.021 0.003 

z= Mann Whitney U Testi, t= Student t Test                                                                      *p<0.05 
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Şekil 11. Gruplara göre Y-BOCS toplam puan ortalamaları ve Y-BOCS obsesyon ve 

kompulsiyon alt-test puan ortalamalarının dağılımı. 
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Y-BOCS Y-BOCS obsesyon Y-BOCS kompulsiyon
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4,94 4,56

hasta

kontrol

 

 

Y-BOCS ölçeğinde obsesyonlarla ilgili maddeler açısından gruplar karşılaştırıldığında gruplar 

arasında sadece diğer obsesyonların görülme dağılımı istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Hasta grubu, diğer obsesyonların varlığı açısından kontrol grubuna kıyasla 

daha yüksek bir orana sahiptir (Tablo 22). 
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Tablo 22. Y-BOCS obsesyon maddelerinin gruplara göre dağılımları ve değerlendirilmesi. 

Y-BOCS Obsesyon 
Maddeleri 

Hasta (n=81) Kontrol (n=39) χ2 p 

n (%) n (%) 

Saldırganlık 
Obsesyonları 

var 40 (49.4) 18 (46.2) 0.110 0.740 

yok 41 (50.6) 21 (53.8) 

Kirlenme 
Obsesyonları 

var 51 (63) 21 (53.8) 0.912 0.340 

yok 30 (37) 18 (46.2) 

Cinsel Obsesyonlar var 3 (3.7) 3 ( 7.7)  0.300* 

yok 78 (96.3) 36 (92.3) 

Biriktirme Saklama 
Obsesyonları 

var 12 (14.8) 6 (15.4)  0.567* 

yok 69 (85.2) 33 ( 84.6) 

Dini Obsesyonlar var 15 (18.5) 4  (10.3)  0.187* 

yok 66 (81.5) 35 (89.7) 

Eşyaların 
Simetrikliği ve 
Düzeni Đle Đlgili 
Obsesyonlar 

var 10 (12.3) 3 (7.7)  0.344* 

yok 71 (87.7) 36 (92.3) 

Diğer Obsesyonlar var 52 (64.2) 17 (43.6) 4.575* 0.032 

yok 29 (35.8) 22 (56.4) 

Somatik 
Obsesyonlar 

var 19 (23.5) 7 (17.9) 0.471 0.493 

yok 62 (76.5) 32 (82.1) 

χ2: Ki Kare Test                                    * Fisher’s Exact Test                                          * p< 0.05                   

 

Y-BOCS kompulsiyon maddelerinin dağılımı açısından hasta ve kontrol grupları arasında bi 

farklılık olup olmadığını anlamak için her madde için gruplar non-parametrik Ki Kare Testi ve 

Fisher’s Exact testi (p) ile karşılaştırılmış; temizleme- yıkama kompulsiyonları ve kontrol etme 

kompulsiyonları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
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Temizleme–yıkama kompulsiyonları, kontrol etme kompulsiyonları maddelerinin varlığı 

açısından hasta grubu kontrol grubuna kıyasla daha yüksek oranlara sahiptir (Tablo 23). 

 

Tablo 23. Y-BOCS kompulsiyon maddelerinin gruplara göre dağılımları ve 

değerlendirilmesi. 

Y-BOCS Kompulsiyon 
Maddeleri 

Hasta 

 (n= 81) 

Kontrol  

(n=39) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

Temizleme-Yıkama 
Kompulsiyonları 

Var 35 (43.2) 9 (23.1) 4.595* 0.032 

Yok 46 (56.8) 30 (76.9) 

Kontrol Etme 
Kompulsiyonları 

Var 47 (58) 14 (35.9) 5.157* 0.023 

Yok 34 (42) 25 (64.1) 

Tekrarlayıcı 
Törensel 
Davranışlar 

Var 9 (11.1) 5 (12.8)  0.501* 

Yok 72 (88.9) 34 (87.2) 

Sayma 
Kompulsiyonları 

Var 16 (19.8) 8 (20.5)  0.551* 

Yok 65 (80.2) 31 (79.5) 

Biriktirme-Toplama 
Kompulsiyonları 

Var 4 (4.9) 2 (5.1)  0.638* 

Yok 77 (95.1) 37 (94.9) 

Sıralama-Düzen 
Kompulsiyonları 

Var 31 (38.3) 12 (30.8) 0.644 0.422 

Yok 50 (61.7) 27 (69.2) 

Diğer 
Kompulsiyonlar 

Var 14 (17.3) 6 (15.4)  0.508 

Yok 67 (82.7) 33 (84.6) 

χ2: Ki Kare Test                                 *Fisher’s Exact Test                                               *p< 0.05 

 

Başağrısı tanı türü grupları Y-BOCS toplam puanları açısından ANOVA (One Way) ile 

karşılaştırıldığında tanı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(f(2)= 6.021, p<0.05). Tukey HSD testi ile başağrısı tanı türü gruplarının Y-BOCS ortalamaları 

arasındaki farklara bakıldığında sağlıklı grup ile auralı migren tanı grubu ve aurasız migren tanı 
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grubunun Y-BOCS puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Hem aurasız 

migren grubu hem de auralı migren grubu sağlıklı gruba kıyasla daha yüksek Y-BOCS toplam 

puan ortalamasına sahiptir (Tablo 24) 

 

Tablo 24. Başağrısı tanı türü gruplarının Y-BOCS toplam puan ortalamalarının 

karşılaştırılması. 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Ortalama 
Farkı 

p 

aurasız migren auralı migren -3.88571 0.239 

sağlıklı 4.63077(*) 0.049 

auralı migren aurasız migren 3.88571 0.238 

sağlıklı 8.51648(*) 0.003 

Sağlıklı aurasız migren -4.63077(*) 0.049 

auralı migren -8.51648(*) 0.003 

Tukey HSD Test                                *p<0.05 

 

Başağrısı tanı grupları Y-BOCS Obsesyon alt test puan dağılımları açısından ANOVA (One 

Way) karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(f(2)= 5.812, p<0.05). Başağrısı tanı gruplarının obsesyon alt test ortalamaları arasındaki fark 

aurasız migren grubu- sağlıklı grup, auralı migren grubu-sağlıklı grup arasında görülmektedir. 

Sağlıklı grup, aurasız migren ve auralı migrene oranla daha düşük Y-BOCS obsesyon puan 

ortalamasına sahiptir (Tablo 25). 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tablo 25. Başağrısı tanı türü gruplarının Y-BOCS Obsesyon alt test puan ortalamalarının 

karşılaştırılması. 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Ortalama Farkı p 

aurasız migren auralı migren 
 

-1.82619 0.290 

Sağlıklı 
 

2.36795(*) 0.045 

auralı migren aurasız migren 
 

1.82619 0.290 

Sağlıklı 
 

4.19414(*) 0.004 

Sağlıklı aurasız migren 
 

-1.82619 0.045 

auralı migren 
 

-4.19414(*) 0.004 

Tukey HSD     *p<0.05 

Başağrısı tanı grupları Y-BOCS kompulsiyon alt test puanları açısından paramatrik One Way 

Anova testi ile karşılaştırılmış ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (f(2)=5.896, 

p<0.05). Başağrısı tanı gruplarının Y-BOCS kompulsiyon alt test puanlarının ortalamaları 

Tukey HSD ile karşılaştırıldığında sağlıklı grup ile hem aurasız migren grubu hem de auralı 

migren grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Aurasız migren grubu ve 

auralı migren grubu sağlıklı gruba oranla daha yüksek Y-BOCS kompulsiyon puan ortalamasına 

sahiptir (Tablo 26). 

 

Tablo 26. Başağrısı tanı türü gruplarının Y-BOCS Kompulsiyon alt test puan 

ortalamalarının karşılaştırılması. 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Başağrısı Tanı 
Türü 

Ortalama Farkı p 

aurasız migren auralı migren -1.96429 0.280 

Sağlıklı 2.51923(*) 0.044 

auralı migren aurasız migren 1.96429 0.280 

Sağlıklı 4.48352(*) 0.004 

Sağlıklı aurasız migren -2.51923 0.044 

auralı migren -4.48352(*) 0.004 

Tukey HSD                                                                                                     *p<0.05 
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Hasta ve kontrol grupları kategorik Y-BOCS toplam puanları açısından non- parametrik Ki 

Kare (χ2) ile karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Buna göre hasta grubunda bulunan yüksek Y-BOCS puanına sahip katılımcı oranı 

kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksektir (χ2(1)= 7.114, p<0.05) (Tablo 27). 

 

Tablo 27. Hasta ve kontrol grubunun kategorik Y-BOCS toplam puanlarına göre 

değerlendirilmesi. 

 

Kategorik Y-BOCS 
Toplam Puanı 

Hasta 

(n=81) 

Kontrol 

(n=39) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

0-18 puan aralığı 44 (54.3) 31 (79.5) 7.114* 0.008 

19- 40 puan aralığı 37 (45.7) 8 (20.5) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p< 0.05 

 

Auralı ve aurasız migrenli hasta grupları kategorik Y-BOCS puanları açısından Ki Kare (χ2) 

testi ile karşılaştırılmış ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (χ2(1)= 3.008, 

p<0.05) (Tablo 28). 

 

Tablo 28. Auralı ve aurasız migren gruplarının kategorik Y-BOCS toplam puanları 

açısından değerlendirilmesi. 

 

Kategorik Y-BOCS 
Toplam Puanı 

Auralı Migren 

(n=21) 

Aurasız Migren 

(n=60) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

0-18 puan aralığı 8 (38.1) 36 (60) 3.008 0.083 

19- 40 puan aralığı 13 (61.9) 24 (40) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p< 0.05 
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4.5. Aylık Atak Sıklığı ve Migren Süresinin Kategorik Y-BOCS Puanları ile Đlişkisinin Ki 

Kare (χ2) ile Analizi 

Hasta grubundaki katılımcıların ne kadar zamandır migren hastası olduklarının (migren süresi) 

kategorik Y-BOCS toplam puanına etkisi Ki Kare testi (χ2) ile analiz edilmiş olup, test 

sonucuna göre migren süresi ile kategorik Y-BOCS toplam puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (χ2(1)= 0.026, p<0.05) (Tablo 29). 

 

Tablo 29. Kategorik Y-BOCS toplam puanlarının migren süresine göre değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik Y-BOCS 
Toplam Puanı 

10 yıl ve daha 
az  

(n=43) 

10 yıldan 
fazla 

(n=38) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

0-18 puan aralığı 23 (53.5) 21 (55.3) 0.026 0.873 

19- 40 puan aralığı 20 (46.5) 17 (44.7) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p< 0.05 

 

Hasta grubundaki katılımcıların aylık atak sayılarının (aylık atak sıklığı) kategorik Y-BOCS 

toplam puanına etkisi Ki Kare testi (χ2) ile analiz edilmiş, test sonucuna göre aylık atak sayısı 

ile kategorik Y-BOCS toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir (χ2(1)= 0.128, p<0.05) (Tablo 30). 

Tablo 30. Migrenlilerde aylık atak sıklığının kategorik Y-BOCS toplam puanları 

üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik Y-BOCS 
Toplam Puanı 

 Aylık atak 
sayısı 8’ den 
az 

(n= 62) 

 Aylık atak 
sayısı 8 ve 
daha fazla 

(n= 19) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

0-18 puan aralığı 33 (53.2) 11 (57.9) 0.128 0.721 

19- 40 puan aralığı 29 (46.8) 8 (42.1) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                               *p< 0.05 
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4.6. Aylık Atak Sıklığı ve Migren Süresinin Kategorik BYTT Puanları ile Đlişkisinin Ki 

Kare (χ2) ile Analizi 

Hasta grubundaki katılımcıların ne kadar zamandır migren hastası olduklarının (migren süresi) 

kategorik BYTT puanına etkisini değerlendirmek için uygulanan Ki Kare testi (χ2) sonucuna 

göre migren süresi ile kategorik BYTT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

tespit edilmemiştir (χ2(1)= 0.130, p<0.05) (Tablo 31). 

 

Tablo 31. Kategorik BYTT puanlarının migren süresine göre değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik BYTT Puanı 

Migren süresi 10 
yıl ve daha az 

(n= 43) 

Migren süresi 
10 yıl’dan 
fazla 

(n= 38) 

 

χ2 p 

n (%) n (%) 

20-27  puan aralığı 
(NORMAL) 

31 (72.1) 26 (68.4)  

0 .130 

 

0 .718 

19 ve altı puan aralığı 
(SINIRDA/BOZUKLUK) 

12 (27.9) 12 (31.6) 

χ2: Ki Kare Test                                                                                                                 *p< 0.05 

 

Hasta grubundaki katılımcıların aylık atak sayılarının (aylık atak sıklığı) kategorik BYTT 

puanına etkisi Fisher’s Exact test (p) ile analiz edilmiş, test sonucuna göre aylık atak sayısı ile 

kategorik BYTT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir 

(Tablo 32). 
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Tablo 32. Migrenlilerde aylık atak sıklığının kategorik BYTT puanları üzerindeki 

etkisinin değerlendirilmesi. 

 

 

Kategorik BYTT Puanı 

 Aylık atak 
sayısı 8’ den az 

(n= 62) 

 Aylık atak sayısı 
8 ve daha fazla 

(n= 19) 

p 

n (%) n (%) 

20-27 puan aralığı 
(NORMAL) 

42 (67.7) 15 (78.9) 0.405 

19 ve altı puan aralığı 
(SINIRDA/BOZUKLUK) 

20 (32.3) 4 (21.1) 

Fisher’s Exact Test                                                                                                   *p< 0.05 

 

 

4.7. Aylık Atak Sıklığı ve Migren Süresinin ÇYBT Puanları ile Đlişkisinin Ki Kare (χ2) ile 

Analizi 

 

Hasta grubundaki katılımcıların ne kadar zamandır migren hastası olduklarının (migren süresi) 

ÇYBT puanına etkisini değerlendirmek için uygulanan non-parametrik Mann-Whitney U (z) 

testi sonucuna göre migren süresi ile ÇYBT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu sonuca göre migren süresi 10 yıl ve daha az olan katılımcıların ÇYBT 

puan ortalaması, migren süresi 10 yıldan fazla olan katılımcıların ortalamasına kıyasla anlamlı 

ölçüde yüksektir (z=-2.474, p<0.05) (Tablo33). 
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Tablo 33. ÇYBT puanlarının migren süresine göre değerlendirilmesi. 

 

 

 

Migren süresi 10 
yıl ve daha az 

(n= 43) 

Migren süresi 10 
yıl’dan fazla 

(n= 38) 

 

 

 

Z 

 

 

p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

  

ÇYBT 

 

17.76±5.53 

 

14.05±7.52 

 

 -2.474 

 

0.013*  

Mann-Whitney u Test                                                                                    *p< 0.05 

 

Hasta grubundaki katılımcıların aylık atak sayılarının (aylık atak sıklığı) ÇYBT puanına etkisi 

Mann-Whitney U testi (z) ile analiz edilmiş, test sonucuna göre aylık atak sayısı ile kategorik 

ÇYBT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 34).  

 

Tablo 34. Migrenlilerde aylık atak sıklığının ÇYBT puanları üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi. 

 

 

 

 Aylık atak sayısı 8’ 
den az 

(n= 62) 

 Aylık atak sayısı 8 ve 
daha fazla 

(n= 19) 

 

 

Z 

    

 

p 
Ort. ± SS Ort. ± SS 

 

 ÇYBT  

 

16.25±6.93 

 

15.26±6.29 

 

-0.765 

 

0.444 

Mann-Whitney U Test                                                                                            *p< 0.05 
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4.8. Kategorik BYTT Puanlarının ÇYBT Puanları ile Đlişkisinin Ki Kare (χ2) ile Analizi 

 

Katılımcıların kategorik BYTT puanlarının ÇYBT puanına etkisi Mann-Whitney U testi (z) ile 

analiz edilmiş, test sonucuna göre kategorik BYTT puanları ile ÇYBT puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kategorik BYTT puanı normal aralıkta yer 

alan katılımcıların ÇYBT puan aralığında da yüksek puan aralığında olma yüzdesi 19 ve altı 

BYTT aralığındaki gruptan daha yüksektir (Tablo 35). 

 

Tablo 35. Kategorik BYTT puanlarının ÇYBT puanları ile ilişkisinin etkisinin 

değerlendirilmesi. 

 Kategorik BYTT 
Puanı 

20-27  puan 
(NORMAL) 

(n=92) 

Kategorik BYTT 
Puanı 

19 ve altı Puan 
(SINIRDA/BOZUK) 

(n=28) 

 

 

 

Z 

 

 

 

p 

Ort. ± SS Ort. ± SS 

Çizgi Yönü 
Belirleme Testi 

18.86± 6.15 11.39 ± 5.65 -4.995 0.000* 

z: Mann-Whitney U                                                                                                            *p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

5. TARTIŞMA 

Genel Demografik Özellikler 

Bu çalışmada migren tanısı almış hastalarda literatürde daha önce hiç incelenmemiş olan aura 

dönemi dışında (interiktal dönemde) yüz tanıma fonksiyonları ve görülen obsesif-kompulsif 

belirtilerin araştırılması, bu belirtilerin migrenin tanımlanan klinik özellikleriyle ve atak 

tarafıyla ilişkisine bakılması için migrenli hastalar ve karşılaştırmayı olanaklı kılmak için 

sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubu olmak üzere iki grup alınmıştır. Đki grup 

sosyodemografik açıdan değerlendirildiğinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Grupların sosyodemografik özelliklerinin benzer 

olması aralarında sağlıklı karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Çalışmamıza ardışık olarak katılmayı kabul eden tüm migrenliler alındığı halde migren 

grubunda kadınlardaki yüksek oran (%84 kadın) literatürle uyumlu olarak kadınlarda migren 

görülme sıklığıyla benzerlik göstermekle birlikte tam olarak açıklanamamaktadır. Migren 

nedeniyle hastaneye başvuru açısından kadın hastaların erkeklere oranla belirgin olarak 

daha yüksek sayıda olduğu görülmektedir. Migren başağrısı görülme sıklığı açısından 

bildirilen toplum temelli kadın/erkek oranları 2/1 ile 3/1 arasında değişmektedir (9,11). Bu 

durum Türkiye için de böyledir (9), ancak kadın hastaların migren nedeniyle daha çok 

hastaneye başvurduğu da oranlarımızdan anlaşılmaktadır. Bu erkeklerin başağrısı nedeniyle 

daha az doktora gitme eğiliminde olduğunu ya da migrenin erkeklerde görece daha az rahatsız 

edici şiddette seyrettiğini düşündürmektedir. Bu ikinci olasılık açısından literatürde destekleyici 

veriler bulunmaktadır (38). 

Migren çok küçük yaşlarda başlayabilse de en sık görüldüğü yaş aralığı 30-50’ dir (10). 

Ülkemizde en sık görüldüğü yaş aralığı da 30-39’ dur (9) Bizim çalışmamızda migrenli 

katılımcıların yaşları 18-67 arasında değişmekte olup, ortalaması 38.44±11.08’ dir ve daha önce 

yapılan epidemiyolojik çalışmalarla çok benzer niteliktedir. 

Hasta grubunda aylık atak sıklığı 0 ile 15 arasında değişmekte ve aylık atak sayısı ortalaması 

4,95±3,57’ dir. Migrende atakların sıklığı oldukça değişken olmakla birlikte çoğu migren 

hastası ise bir ay içerisinde ortalama 1-3 atak yaşayabilmektedir (7). 

Migren ailesel bir hastalıktır ve ailede genelde migrenli başka hastalar vardır (5). Çeşitli 

çalışmalarda ailesel olguların oranı tanı kriterine ve kullanılan yönteme göre değişerek %34-

%90 gibi farklı oranlar arasında bulunmuştur (39). Özellikle auralı migren olgularında bu 

yatkınlık daha belirgindir (5). Migrende aileselliğin migren riskini arttırmasının nedeni genetik 

ve/veya çevresel faktörler olabilir. Genetik epidemiyolojik araştırmalar aurasız migren ve auralı 

migrende genetik ve çevresel faktörlerin önemini desteklemektedir (40). Bizim çalışmamızdaki 
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hasta grubunda da ailede migren görülme oranı (%63), kontrol grubundan (%35.9) istatistiksel 

olarak anlamlı ölçüde yüksektir (p<0.05). Auralı ve aurasız migren grupları ailesellik durumu 

açısından karşılaştırıldığında auralı migren grubundaki ailesellik oranı ile (%71.4), aurasız 

migren grubundaki ailesellik oranı (%60) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Bu sonucun nedeninin hasta grubundaki auralı migren hasta sayısının (n=21), 

aurasız migren (n=60) hasta sayısına göre az olması olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca ailede 

migren öyküsünün sadece hastanın bildirimine dayanması ve aile bireylerinin incelenmemiş 

olması da diğer başağrılarının migrenle karışmasına neden olabilir. 

 

 

Yüz Tanıma Fonksiyonu ve Migren 

 

Görsel sistem birçok nörolojik hastalığın tanısında büyük bir rol oynar, ancak migrende 

özellikle bir önemi vardır (41). Son yıllarda birkaç olgu sunumunda auralı migren hastalarında 

özellikle aura dönemi içinde prosopagnozi belirtileri görüldüğü bildirilmiştir. Prosopagnozi 

hastalarından farklı olarak, bildirilen auralı migren hastalarında yüz tanıma fonksiyonu 

bozukluğu atak sonrasında ortadan kaybolmaktadır. Migrenlilerde yüz tanıma fonksiyonlarının 

interiktal dönemdeki durumu geniş bir seride araştırılmamıştır. Đnteriktal dönemdeki yüz tanıma 

fonksiyonlarını ölçmek amacıyla çalışmamıza katılan hasta ve kontrol grubu katılımcılarına 

uygulanan ve bu konuda güvenilir bir yöntem olan BYTT sonuçları karşılaştırıldığında iki 

grubun BYTT sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kontrol 

grubunun BYTT ortalaması (22.23 ± 2.57), hasta grubuna (21.00 ± 2.94) göre anlamlı ölçüde 

yüksektir, yani migrenlilerde hipotezimizi destekler nitelikte yüz tanıma fonksiyonlarında bir 

bozulma saptanmıştır. Literatürde direkt olarak yüz tanıma fonksiyonu ile ilgili çalışma olmasa 

da migrenlilerin görsel fonksiyonlardan; zamansal ve mekansal kontrast, renk ve yön 

duyarlılığında farklılıklar gözlendiği ve çizgili desenler izlerken birçok migrenlide anormal 

görsel rahatsızlıklar olduğu rapor edilmiştir (42). 

Yüz tanıma fonksiyonunda bozulma migren aurası sırasında görülen nadir bozulmalardan 

biridir. Auralı migrende görülen auranın “kortikal yayılan depresyon” denen fizyolojik fenomen 

sonucu oluştuğu kanıtlanmıştır. KYD nöronlar ve glial hücreler boyunca yavaşça yayılan bir 

depolarizasyona neden olduğu gibi, bunu spontan nöronal aktivitenin baskılanması, vasküler 

boyutlarda ve enerji metabolizması akışındaki değişiklikler takip etmektedir (41). Bizim 

çalışmamızda auralı ve aurasız migrenli katılımcıların BYTT puanları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak beklenenin tersine bu 

sonuca göre kategorik BYTT puanları açısından sınırda/bozukluk grubunda yer alan auralı 
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migrenli katılımcıların oranı (%2.5), aurasız migrenli katılımcıların oranına (%27.2) göre 

anlamlı ölçüde düşüktür. Bu sonuç auralı migrenlilerde aurasız migrenlilere oranla daha yüksek 

olasılıkla yüz tanıma fonksiyonu bozukluğu olması beklentisine ters bir sonuçtur. Bunun 

sebebinin bu testlerin eğitim düzeyinden etkilenme olasılığı olabileceği düşünüldüğünden auralı 

ve aurasız migren grupları eğitim durumları açısından karşılaştırılmış ve iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda KYD 

ve aura varlığının kalıcı olabilecek nöronal etkilerinin interiktal yüz tanıma bozukluğundan 

sorumlu olmadığı sonucuna götürmektedir 

Başağrısı tanı türü gruplarının (auralı ve aurasız migren) sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

sonucunda aurasız migren grubu ile sağlıklı grup arasında anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. 

Fakat auralı migren tanı grubu ile sağlıklı grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Migrenlilerde yüz tanıma fonksiyonları şimdiye dek geniş bir seride çalışılmadığından ötürü 

literatürde aurasız migrenlilerin yüz tanıma fonksiyonlarına dair veri bulunmamaktadır. 

Literatürdeki auralı migrende yüz tanıma fonksiyonları araştırmaları genellikle tek olgulara 

dayandığından genellenebilir nitelikte olmama olasılığı mevcuttur. Ayrıca katılımcı grubunda 

auralı (n=21) ve aurasız migrenli (n=60) hasta sayısı arasındaki farkın fazla olmasının da bu 

sonuca yol açabileceği düşünülmektedir. 

Dikkat düzeyini etkileyerek yüz tanıma fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilecek bir diğer 

etken, çalışmamıza katılan migren hasta grubunun çoğunluğunun profilaktik ilaç tedavisi 

kapsamında kullandıkları antidepresan ilaçlar olabileceğidir. Fakat antidepresan ilaçlar üzerine 

yapılan bir çalışmada imipramin ve trazadon haricinde kullanılan diğer antidepresan grubu 

ilaçların dikkat bozucu etkisine dair bir bilgi bulunmamaktadır (43). Đmipramin ve trazadon 

migrenin profilaksisinde kullanılan ilaçlar olmadığından bu çalışmada ilaçların sonucu 

farklılaştırmadığı düşünülmüştür. 

Patolojik yüz tanıma fonksiyonları olan araştırma hastalarının tek tek incelenmesi sonucunda 

kullandıkları ilaçların genel gruptan farklı olmadığı da görülmüştür. Benzer şekilde hastaların 

MRG’leri de incelenmiş ve sadece auralı migreni olan ve yüz tanıma fonksiyonu patolojik 

grupta olan tek hastada migrene has olarak değerlendirilen nonspesifik beyaz madde lezyonu 

saptanmış diğer hastalarda normal sınırlarda MRG bulunmuştur.  

Nöropsikolojik test performansını bozacak bir diğer olasılık olan hastanın depresyon ve diğer 

ciddi psikiyatrik rahatsızlığı olması gruptan dışlanma kriterlerindendir. Çalışmamıza alınan 

hastalara formal bir depresyon taraması yapılmayıp klinisyenin görüşüne göre major depresyon 

olmadığı belirlenmiştir. Bu durum çalışmanın bir kısıtlılığı gibi görülebilir ancak patolojik yüz 

tanıma fonksiyonu bulunan hastaların çoğunda profilaktik migren tedavisi amacıyla çeşitli 
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depresyon tedavileri almaları da depresyonun tek başına sonuçları belirleyen bir faktör 

olmadığını düşündürmektedir. 

Rapor edilen prosopagnozi belirtileri gösteren migren olgularında disfonksiyon, çoğunlukla sağ 

hemisferde; temporo-oksipital kavşağın inferio-medial kısmında bulunan lingular girus ve veya 

fusiform girusta görülmektedir. Benton ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yüz Tanıma Testi 

(BYTT) de, sağ hemisfer arka kısımlarının etkilenmesi durumunda ortaya çıkan, yüz tanıma 

bozukluğunu değerlendiren bir testtir (35). Literatürdeki bu bilgiden yola çıkılarak sağ tarafta 

ağrı yerleşimli migren hastalarında, sol yerleşimli migrenlilere oranla daha yüksek olasılıkla yüz 

tanıma fonksiyonu bozukluğuna rastlanabileceği beklenebilir. Ancak sağ-sol yerleşimli ve 

değişken yerleşimli migren hastalarının BYTT puanları karşılaştırıldığında bu gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p<0.05). Gruplar arasında herhangi bir 

anlamlı farklılığın bulunmamasının sebebi sağ yerleşimli migren hasta sayısının (n=10), sol 

yerleşimli (n=21) ve değişken yerleşimli migren hasta sayısına (n=50) oranla bir hayli düşük 

olması olabileceği düşünülmüştür.  Ancak bu farklılığın migrenin ağrı tarafından bağımsız daha 

yaygın bir patolojik süreç olması yanı sıra genetik nedenlere veya bilinmeyen mekanizmalara 

bağlı olması olasılığı da yüksektir.  

Sonuç olarak çalışmamızda aurasız migrenlilerde interiktal dönemde yüz tanıma fonksiyonları 

normallere ve auralı migrenlilere göre bozuk bulunmuştur ve bu durumun nedeni büyük 

olasılıkla genetik veya fonksiyonel bir farklılaşma olarak düşünülmüştür.  

 

Diğer Yüksek Kortikal Fonksiyonlar ve Migren 

Yüksek kortikal görsel fonksiyonları araştırmak için destekleyici olması amacıyla katılımcılara 

BYTT ile birlikte uygulanan ÇYBT sonuçları da BYTT sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Hasta ve kontrol grubunu ÇYBT puanları açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre kontrol grubu 

(19.41 ± 6.38), hasta grubuna oranla (16.02± 6.76) daha yüksek ÇYBT puan ortalamasına 

sahiptir.  

Görsel-mekansal algılama sağ hemisferin işlevidir ve dolayısıyla ÇYBT de BYTT gibi sağ 

serebral hemisfer ve bunun özellikle sağ parietal lobu ile ilişkilidir (36). Literatürde 

prosopagnozik belirtili migren atakları sırasında hastalardan bazılarının nerede oldukları 

bilgisini de yitirdiği bildirilmektedir. Bu belirtiler tıpkı yüz tanıma fonksiyonu bozukluğu 

belirtleri gibi atak sonrasında ortadan kaybolmakta, fakat atak sırasında görsel-mekansal 

algılamada bozulmalar bulunmaktadır.  
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ÇYBT’ nin genelde, görsel- mekansal algılamayı (visual perception) ölçtüğü kabul edilmektedir 

(36). Sağ-sol yerleşimli migren hastaları arasında ÇYBT puanları açısından bir farklılaşma 

bulunmamıştır. BYTT sonuçlarında olduğu gibi ÇYBT sonuçları da başağrısı yerleşim 

durumuna göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Bunun nedeni sağ yerleşimli migren hasta 

sayısının (n=10), sol (n=21) ve değişken yerleşimli (n=50) hasta sayısına göre önemli ölçüde az 

olması olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca daha önce migren başağrısı yerleşim durumuna göre 

yüksek kortikal fonksiyonların durumuna dair geniş bir seride gerçekleştirilmiş bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu bizim çalışmamızın sonuçlarını literatürle kıyaslamada sınırlılığa yol 

açmaktadır. Ancak iki ölçüm sisteminde benzer bulgular elde edilmesi sonuçların güvenilirliği 

açısından destekleyicidir. 

Başağrısı tanı türü grupları ÇYBT puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma 

göstermektedir. Bu istatistiksel farklılaşma BYTT puanlarında olduğu gibi sağlıklı grup ve 

auralı-aurasız migren grubu arasındadır. Fakat auralı ve aurasız migren tanı türü grupları 

arasında ÇYBT puanları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla yüz tanıma 

fonksiyon bozukluğu aurasız migrende spesifik olarak etkilenmiş görünmektedir. 

BYTT ve ÇYBT sonuçlarının eğitim durumu gruplarına göre dağılımının istatistiksel analizi 

sonucunda bu iki ölçeğin eğitim durumundan önemli ölçüde etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

BYTT puanları eğitim durumu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 

farklılaşmaktadır. Bu sonuca göre ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip katılımcıların 

BYTT ortalaması (20.21 ± 2.97), ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların 

ortalamasına (22.58 ± 2.24) kıyasla anlamlı ölçüde düşüktür. Benzer olarak ÇYBT puanları da 

eğitim durumu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır. Đlköğretim 

ve altı eğitim düzeyi grubunun ÇYBT ortalaması (13.38± 5.96), ortaöğretim ve üstü eğitim 

düzeyi grubunun ortalamasına (20.86 ± 5.41) göre anlamlı ölçüde düşüktür. ÇYBT sonuçlarında 

eğitim durumları arasındaki puan ortalaması farkının BYTT sonuçlarına göre daha belirgin ve 

fazla olduğu görülmüştür. Bunun nedeni ÇYBT’ nin BYTT’ de verilen eğitim durumu düzeltme 

puan sistemine sahip olmaması olabilir. BYTT’ de puanlar katılımcının yaşına ve eğitim 

seviyesine göre ek düzeltme puanıyla düzenlenmektedir, ÇYBT’ de ise böyle bir düzeltme 

sistemi ne yazık ki bulunmamaktadır.  

Migrenli hasta grubunun her iki karmaşık görsel algı testi açısından kontrol grubuna oranla 

anlamlı ölçüde düşük performans göstermesi migrenin kompleks görsel algı üzerindeki etkisine 

işaret etmektedir. Migrenin nöromodülatör bir disfonksiyona bağlandığı çalışmalardan birine 

göre migrenlilerde; lokus serulous/beyinsapı yapıları/periakuaduktal gri maddede bir çeşit 

disfonksiyon (aktivasyon) bulunmaktadır. Lokus serulous, kortikal fonksiyonların ve afferent 

trafik yanıtlarının modülasyonunda kritik bir role sahiptir. Lokus serulous’ ta disfonksiyon ise 
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migrenlilerde sık rastlanan anksiyete ve dikkat dağınıklığını da açıklayabilir (13). Sağlıklı 

kontrollerle migrenlilerin karşılaştırıldığı bir başka çalışmada, migrenlilerde özellikle sağ 

hemisferde (sağ süperior temporal girus, sağ inferior frontal girus) ve sol presantral girus’ta 

fokal gri madde azalma odaklarının bulunduğu ileri sürülmektedir. Gri maddede azalma, 

bilindiği gibi, başta hafıza ve dikkat olmak üzere bir takım bilişsel bozukluklara yol açabilen bir 

değişikliktir (44). Hasta grubu ile kontrol grubunun ÇYBT ve BYTT puanları arasındaki 

farklılıklar, özellikle hasta grubunun her iki testte de kontrol grubuna kıyasla daha düşük 

ortalamaya sahip olması migrende kompleks görsel algıda bozulmaya işaret etmekte ve 

görüldüğü üzere, migrende bilişsel bozulmaya ilişkin çalışmalar tarafından da 

desteklenmektedir. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalardan birinde, kalıcı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 

(DEHB) olan erişkin hastalardan oluşan klinik bir örneklemde migren görülme sıklığının 

yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Migrenlilerde ataklar arası dönemde yavaşlamış bilişsel 

performans ve hafıza defisitlerini de içeren bilişsel bozulmaların varlığına dair giderek artan 

kanıtlar migren-DEHB’ nun olası ilişkisini güçlendirmektedir. DEHB’ nun patofizyolojisine 

yoğun olarak dopaminerjik sitem değişikliklerinden bahsedilmektedir. DEHB’ da meydana 

gelen bu değişikliklerin migren ve duygudurum bozukluklarında rol oynadığına dair önemli 

kanıtlar da mevcuttur (45). 

Migrenlilerde atak sıklığı ve migren süresi ile gri maddede azalma anlamlı ölçüde koreledir 

(44). Bunun anlamı migren süresi ve atak sıklığı arttıkça gri madde azalma oranının da artacağı, 

dolayısıyla bilişsel bozulmada da bir artış gözlenebileceğidir. Fakat hasta grubu BYTT puanları 

açısından migren süresi ve atak sıklığı durumuna göre karşılaştırıldığında, migren süresi 

ve/veya atak sıklığı ile BYTT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. ÇYBT puanları ise atak sıklığı ile anlamlı bir ilişki göstermezken, migren süresi 

ile istatistiksel olarak yüksek oranda anlamlı bir ilişki göstermektedir. Bu sonuca göre migren 

süresi on yıldan fazla olan katılımcılar ÇYBT puanları açısından on yıl ve daha az süredir 

migren hastası olan katılımcılara göre anlamlı derecede düşük bir puan ortalamasına sahiptir 

(p<0.05). Migren süresi ile ÇYBT puanları arasındaki bu ilişki, literatürde bulunan, migrenin 

beyinde yapısal değişikliklere neden olan ve aynı zamanda ilerleyici bir hastalık olduğuna dair 

sonuçları destekler niteliktedir.  

Sonuç olarak migrenli hasta grubunun ÇYBT ve BYTT gibi iki karmaşık görsel algı testi 

açısından paralel şekilde kontrol grubuna oranla anlamlı ölçüde düşük performans göstermesi 

migrenin görsel algı üzerindeki etkisine işaret edebilir. Bunun altında migrenlilerde VBM ile 
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gösterilen sağ hemisferde belirgin olan kortikal farklılaşmaların yattığı (14) ve genetik bir 

farklılığın sorumlu olabileceği düşünülmüştür.  

 

 

OKB ve Migren  

 

Migren ve psikiyatrik hastalık komorbiditesi pek çok araştırmaya konu olmuştur (27, 28). 

Migren ve psikiyatrik bozukluk bağlantısı özelikle majör depresyon ve anksiyete bozuklukları 

söz konusu olduğunda daha güçlüdür (28). OKB, çok sıkıntı yaratan ve gündelik işlevleri 

kısıtlayan, aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu ya da kişinin bazı 

davranışları tekrar tekrar yapmaya zorunlu hissettiği bir kaygı bozukluğudur. OKB toplumun % 

2-3’ ünü etkilemektedir ve kadınlarda görülme oranı tıpkı migrene benzer şekilde erkeklere göre 

daha yüksektir (30). Migrenlilerde OKB oranı da %2.3 olarak bildirilmektedir (27). Migrende 

depresyon ve anksiyete ile ilişkili çok sayıda araştırma olmasına karşın migren ve OKB 

konusunda az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde ise OKB ve migren ilişkisine dair 

yapılmış geniş kapsamlı bir çalışma bilgilerimize göre bulunmamaktadır.  

Migrende psikiyatrik hastalık komorbiditesinin olası birkaç mekanizması mevcuttur. Bunlardan 

biri her iki bozukluğun ortak nörobiyolojik belirleyicileri olabilmesidir (26). Nörobiyolojik 

modeller OKB’ nin orbitofrontal kortekste (talamus, kaudat, cingulat korteks), frontal- striatal 

devrelerde aşırı hiperaktivite ile karakterize olduğunu düşündürmektedir. Bu bölgeler migren 

oluşturan yolaklarla talamus üzerinden kesişmektedir (31). 

Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu katılımcılarında obsesif- kompulsif bulguların 

değerlendirilmesi için Y-BOCS kullanılmıştır. Hasta ve kontrol grubu Y-BOCS toplam puanları 

açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aynı farklılık 

obsesyon ve kompulsiyon alt test puanlarının karşılaştırılması sonucunda da saptanarak 

paralellik göstermiştir. Üç puan açısından da gruplar arasındaki farklılığın anlamlı ve aynı 

yönde olması iki grup arasında Y-BOCS skorları açısından önemli bir farklılığa işaret etmekte 

ve Y-BOCS sonuçlarının geçerliliğini arttırmaktadır. Hem toplam puan ve hem de alt test 

puanları arasında da farklılığın yönü aynı olup; hasta grubun Y-BOCS toplam ve alt test puan 

ortalamaları kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde yüksektir.  

Kategorik Y-BOCS puanları açısından kontrol ve hasta grubu kıyaslandığında hasta grubunda 

Y-BOCS sonucu anlamlı ölçüde yüksektir. Bu sonuçlar, migren ve migren olmayan 

katılımcılarla yürütülen çalışmalarda migren hastalarının anksiyete bozuklukları ve kısmen 
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panik bozukluk- fobiler açısından daha yüksek risk taşıdığı, migren ve OKB/ Genelleşmiş 

Anksiyete Bozukluğu arasında bağlantı bulunan genel çalışmanın sonuçları ile uyumludur (26). 

OKB alt grupları açısından migren ve kontrol grubu açısından anlamlı fark obsesyonlar 

açısından belli bir grupta izlenmemiş sadece temizleme ve kontrol etme kompülsiyonlarında 

farklılık saptanmıştır. Bu durum migrenin spesifik olarak hastanın hayatını kontrolünden 

çıkaran bir durum olması ve zaman zaman uygunsuz yerlerde kusma veya istirahat gereksinimi 

olmasına sekonder psikoloijik koruyucu mekanizmalar sonucu gerçekleştiği spekülasyonuna 

yönlendirmiştir. 

Migren-OKB ilişkisinin diğer yönü ise bu hastalıkların nörokimyasal mekanizmalarındaki 

benzerliktir. OKB’de nörokimyasal etkenler üzerindeki araştırmalar serotonin üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Migren profilaksisinde de sıklıkla kullanılan serotonin geri alımını ketleyen 

antidepresanların (SSRI) OKB tedavisinde işe yaradığı bilinmektedir. Dopamin ve asetilkolin de 

OKB’ nin oluşumunda rol oynadığı iddia edilen serotonin ile ilişkili transmitterler olarak öne 

sürülmektedir.  Aynı transmitterlerin migren ile ilişkisi de literatürde yer almaktadır (32).  

Migren-psikiyatrik hastalık arasındaki komorbiditenin bir diğer olası açıklaması; migrenin 

psikiyatrik bozuklukların gelişmesinde nedensel bir faktör olduğu ve bu durumda yoğun veya 

uzun süreli ağrı ataklarının tekrarlanması, beklenti anksiyetesi geliştirmekte ve/veya anksiyete 

gelişimini kolaylaştırmaktadır (26). OKB da anksiyete bozuklukları grubunda yer alan bir ruhsal 

rahatsızlık olduğundan, migrenin OKB gelişimine zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir. 

Psikiyatrik komorbidite ve migren atak sıklığı arasındaki ilişki ile ilgili yapılan araştırmalarda, 

atak sıklığı ve süresi ile psikiyatrik komorbidite arasında anlamlı bir ilişki olduğu öne 

sürülmektedir (26). Bizim çalışmamızda ise hasta grubunun kategorik Y-BOCS puanları ile atak 

sıklığı ve migren süresi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu durumda bizi OKB ve 

migren komorbiditesi yönünden ortak nörokimyasal neden ve ortak anatomik/fonsiyonel 

farklılaşma hipotezine yaklaştırmıştır. Bu durumda en ciddi ortak payda genetik bir farklılaşma 

olabilir. 

Migren çoklu kalıtsal karaktere sahiptir. Hastalığın farklı klinik formlarını üreten genler ve 

lokuslar, içsel- dışsal faktörler ve/ veya bireysel genetik/çevresel faktörler etkileşime girebilir. 

Migrenin genetik belirleyicilerindeki bu heterojenite migren ve diğer nörolojik hastalıklar, 

kardiyovasküler hastalıklar ve özellikle psikiyatrik hastalıklar arasında anlamlı bir ilişkiye 

neden olmaktadır. Đki veya daha fazla hastalık arasındaki bu rastlantısal olmayan bağlantı aynı 

kromozom ve gen mutasyonlarının veya komşu genlerin farklı mutasyonlarının sonucu olabilir 

(26). Ayrıca auralı migrende genetik faktörlerin aurasız migrene göre daha fazla rolü olduğuna 

dair çeşitli bulgular vardır (39). Son zamanlarda yapılan çalışmalardan birinde aurasız migren 
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hastalarında OKB görülme sıklığı %4.8, auralı migren hastalarında ise %5.0 olarak bulunmuştur 

(32). Bu bilgilerden yola çıkarak, auralı migrende psikiyatrik komorbiditenin- OKB görülme 

oranının- daha yüksek olması beklenmektedir. Auralı migren ve aurasız migren grupları 

kategorik Y-BOCS puanları açısından karşılaştırıldığında ise iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak anlamlılık düzeyine ulaşmasa da auralı 

migrende OKB görülme eğilimi daha baskındır. Bu sonuçta, auralı migren ve aurasız migren 

grupları arasında ailesellik oranları açısından da anlamlı bir farklılaşma olmaması ve iki grubun 

katılımcı sayıları arasındaki farkın fazla olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın daha fazla auralı migren olgusunda devam ettirilmesi ileriki bir çalışma ile 

planlanabilir. 

Migrenlilerde yüz tanıma fonksiyonları ve OKB ilişkisi daha önce çalışılmamış bir konu 

olmakla birlikte yüz ifadesi tanıma ve OKB ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada; OKB li 

olgularda yüz ifadesi tanıma bozukluğu (özellikle iğrenme ifadesi) ile ilgili veriler mevcuttur 

(23). Bu bilgiden yola çıkılarak kategorik Y-BOCS puan grupları kategorik BYTT puanları 

açısından karşılaştırılmış, iki puan türü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Đki kategorik Y-BOCS puanı grubu ÇYBT puanları açısından kıyaslandığında 

da anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu sonuca göre kişinin obsesyon ve/veya 

kompulsiyonların varlığı/yoğunluğu ile karmaşık görsel algı ve yüz tanıma fonksiyonlarının 

durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

 

Son Söz 

Bu çalışmada konu ile ilgili önceki araştırmalardan farklı olarak, migren tanısı almış hastalarda 

daha önce incelenmemiş olan interiktal dönemde yüz tanıma fonksiyonları ve görülen obsesif-

kompulsif belirtiler bulgulanmış ve sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubu ile 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu belirtilerin migrenin tanımlanan klinik özellikleriyle ve atak 

tarafıyla ilişkisine bakılmıştır. Sonuçlar literatürde ilk kez interiktal dönemde yüz tanıma 

fonksiyonları ve görsel-mekansal algıyı içeren yüksek kortikal fonksiyonların literatürde 

bildirilen vakalardan farklı olarak özellikle aurasız migren grubunda olumsuz etkilendiğini 

göstermektedir. Migren süresi, sıklığı ve atak tarafı ile ilişki gösterilememiştir. 

Önceki çalışmaların sonuçları ile paralel olarak hasta grubunda OKB görülme oranı kontrol 

grubuna oranla anlamlı derecede yüksektir. Migrende görülen yüz tanıma fonksiyonu bozukluğu 

ile OKB görülme sıklığı arasında ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir. 

Đleride yapılacak olan çalışmalarda dikkat üzerinde bozucu etkiye sahip olabilecek depresyonun 

dışlanması açısından bir depresyon envanterinin çalışmada kullanılacak test bataryasına dahil 
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edilmesi, fonksiyonel görüntüleme çalışmasının eklenmesi ve auralı-aurasız migrenli hasta 

oranının birbirine biraz daha yakın olması bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesine 

olanak sağlayacaktır. 
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