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Abstract 

Quality of life is the perception of an individual’s position in life associated with his 
objectives, expectations, interests, and standard’s of life. Health-related quality 
of life, on the other hand, includes satisfaction with his health and emotional 
reaction to his state of health. Primary headaches are encountered commonly in 
adults during their most productive years like end of puberty and at the beginning 
of 50’s. Migraine alone is responsible for 1.3% of years with disability in the world, 
all headaches together being responsible for twice of this load.  Headaches both 
worsen quality of life of individuals and place a significant burden on the society. 
This review will focus on the effects of primary headaches, especially migraine, 
on quality of life and tools used to evaluate these effects.  (Arc hi ves of Neu ropsy-
chi atry 2013; 50 Supplement 1: 60-64)
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Özet

Yaşam kalitesi, kişinin kültür ve değerler sistemi içinde amaç, beklenti, ilgi alanı ve 
standartları ile ilişki olarak yaşamda bulunduğu yeri algılama şeklidir. Sağlıkla ilişkili 
yaşam kalitesi ise kişinin sağlık durumundan memnuniyetini ve sağlık durumuna 
verdiği duygusal yanıtı içerir. Primer başağrıları, erişkinlerin en üretken olduğu ergenlik 
sonu ve 50’li yaşların başı arasında sıkça karşılaşılan durumlardır. Tüm dünyada 
özürlülükle geçen yılların %1.3’ünden tek başına migren, bu yükün yaklaşık iki katından 
da tüm BA hastalıkları hep beraber sorumludur. Başağrısı hem kişinin yaşam kalitesini 
bozmakta hem de topluma ciddi maddi yük getirmektedir. Bu derlemede, hastalık 
yükünün primer başağrısının, özellikle migrenin, kişinin yaşam kalitesi üzerine etkisi ve 
bunun değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler gözden geçirilecektir. (Nöropsikiyatri 
Arşivi 2013; 50 Özel Sayı 1: 60-64)
Anah tar ke li me ler: Başağrısı, migren, yaşam kalitesi

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
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Giriş

Sağlık tanımı, Dünya Sağlık Örgütü (The World Health 
Organization, WHO, DSÖ) tarafınca 1948 yılında sadece “hastalık 
veya sakatlığın olmaması hali” olarak değil “fiziksel, zihinsel ve 
sosyal olarak tam iyilik hali” olarak yapılmıştır (1). DSÖ ‘her bireyin 
sağlıklı, toplumsal, ekonomik ve ruhsal anlamda üretken olması ve 
daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmasını hedeflemektedir. 

Kalite, ulaşılmak istenen kusursuzluk düzeyidir. Yaşam kalitesi 
ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi farklı iki kavramdır.  Yaşam kalitesi, 
oldukça geniş kapsamlıdır. Yaşamın hem olumlu hem de olumsuz 
taraflarının kişisel değerlendirilmesini kapsar (2). Herkes için bir 
şey ifade eden bu terimin her akademik disiplin, kişi veya gruba 
göre tanımı farklı olabilir.  Yaşam kalitesi, kişinin kültür ve değerler 
sistemi içinde amaç, beklenti, ilgi alanı ve standartları ile ilişkili 

olarak yaşamda bulunduğu yeri algılama şeklidir. Yaşam kalitesinin 
belirleyicileri arasında kişinin sağlığı, mesleği, barınması, eğitimi 
ve çevresi bulunur. Kültür, değerler ve inançların da yaşam kalitesi 
üzerinde karmaşık etkisi olması bunun ölçümünü zorlaştırmaktadır. 
Araştırıcılar, bu farklı alanları ve birbirleri ile olan ilişkilerini 
kavramamıza, ölçmemize yardımcı olan araçlar geliştirmiştir. 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ise yaşam kalitesinin sadece bir 
bölümünü oluşturur. Kişin sağlık durumundan memnuniyetini ve 
sağlık durumuna verdiği duygusal yanıtı içerir. Fiziksel veya zihinsel, 
sağlığı etkilediği açıkça gösterilmiş tüm belirleyicileri kapsamak 
üzere, 1960’lardan bu yana gelişmektedir (3, 4, 5, 6, 7). 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, bireysel olarak, fiziksel ve 
zihinsel sağlık kavramı ve bağlantılarını (sağlığı riske atan durumlar, 
fonksiyonel durum, sosyal destek, sosyoekonomik durum gibi) 
içerirken; bir toplumun sağlık algısını ve fonksiyonel durumunu 
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etkileyen kaynakları, koşulları, politikayı ve uygulamalarını da 
kapsar. Sağlık durumunun ölçülmesi ve sağlık hizmetinin etkinliğinin 
belirlenmesi, sadece hastalık sıklık ve şiddetindeki değişiklikleri 
içermemeli sağlıkla ilgili yaşam kalitesindeki iyileşmeyi de 
göstermelidir. Standardize sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçütleri, 
toplumun halk sağlığı amaçlarına ulaşmadaki gelişmelerini, 
nüfusun değişik gruplarındaki sağlıkla ilgili uyumsuzlukları ve yaşla 
ilişkili hastalıkların ele alınışındaki etkinliğini değerlendirmek gibi 
amaçlara hizmet eder (8,9,10,11). 

Dünyadaki erişkin nüfusun neredeyse yarısı yaşamı boyunca 
en az bir kez, bir veya daha fazla baş ağrısı (BA) tipinden şikâyetçi 
olur.  Dünyanın değişik yerlerinde farklılık göstermekle beraber, 
migren, gerilim BA ve ilaç aşırı kullanım BA, insanoğlunun en yaygın 
hastalıkları arasındadır. Prevalans çalışmaları, 18 ile 65 yaşları 
arasındaki erişkin nüfusunun yarısı ile dörtte üçünün, son bir yılda 
BA yaşadığını göstermektedir. Migren, dünya çapındaki erişkinlerin 
%11’inde görülmekte ve kadınları, erkeklerden üç kat daha sık 
etkilemektedir. Erişkin nüfusun %1,7- 4’ü her ay 15 gün veya daha 
fazla BA yaşamaktadır. Migren prevalansı ve atak insidansı ile ilgili 
rakamlardan hareketle yapılan tahminlere göre, genel nüfusun her 
bir milyonu için her gün 3000 migren atağı yaşanmaktadır. DSÖ’nün 
2004 yılında güncellediği “Hastalığın Global Yükü” isimli çalışma, 
dünyada özürlülükle geçen yılların %1.3’ünden tek başına migrenin, 
geri kalan BA’larının da birlikte benzer bir yükten sorumlu olduğunu 
göstermiştir (12, 13, 14). 

Baş ağrısının halk sağlığı açısından yükünün tam olarak ne 
kadar olduğu bilinmemektedir. Buna rağmen ülkelerin BA’na 
ayırabildiği sınırlı sağlık kaynakları nedeniyle hastalarının büyük 
bir kısmı etkin tıbbi tedavi alamamaktadır. Tüm dünyada yürütülen 
ve BA’nın yarattığı, yükten kurtulmakla ilgili (“Lifting the Burden”) 
bir kampanyayla işbirliği yapan DSÖ, 2011 yılında BA Atlası’nı 
yayınlamıştır (15, 16, 17). Buradaki bilgiler, Kasım 2006- Mart 2009 
arasında; 101 ülkeyi temsil eden nörolog, pratisyen hekim ve hasta 
ile anket yapılarak elde edilmiştir. Bu anketlere katılan ülkelerin 
sadece %18’inin anketlerinde BA’nın yarattığı sosyal yükle ilgili 
bilgilere ulaşılabilmiş; anketlere katılan ülkelerin %12’sinde yıllık 
sağlık bildirim sisteminde, sadece %7’sinde de Gayri Safi Milli 
Hasılanın hesaplanmasında BA’nın kullanıldığı görülmüştür (14). 

Primer başağrıları, erişkinlerin en üretken olduğu ergenlik sonu 
ve 50’li yaşların başı arasında sıkça karşılaşılan durumlardır. Tüm 
dünyada özürlülükle geçen yılların % 3’ünden nörolojik hastalıklar, 
bunun 1/3’ünden de migren, sorumludur (18). Tekrarlayan BA atakları 
ve sıklıkla bir sonraki atağın gelmesi ile ilgili sürekli hissedilen 
korku ve endişe, kişinin aile, iş ve sosyal yaşamını bozmaktadır. 
Kişi, sosyal aktivitelerini iptal etmekte, iş yaşamında beklenmedik 
şekilde gelen bir atak nedeniyle taahhüt ettiği işi yetiştiremeyerek 
veya çok önemli bir anda beklenen performansı gösteremeyerek 
iş arkadaşları ve üstleri tarafınca güvenilmez-birlikte çalışılmaz 
etiketinin üzerine yapıştırılması ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bunlar da kişinin işte yükseltilme olasılığını azaltmakta, kariyeri ve 
maddi gelecek beklentisini sarsmaktadır. BA’nın yaşayan kişinin 
üzerinde yarattığı yük dışında işvereni, iş arkadaşları, ailesi ve 
özel yaşamındaki arkadaşları da BA sırasında kişinin kaybettiği iş 
saatlerinden ve azalan üretkenliğinden paylarına düşeni almaktadır. 

Primer BA hastalıkları ile ilişkili mortalite olmamasına rağmen, 
BA olan kişinin yaşadığı ağrı deneyimi, hem kişinin yaşam kalitesini 
bozmakta hem de topluma ciddi maddi yük getirmektedir. Bu 
derlemede, hastalık yükünün topluma getirdiği yük değil de primer 
BA hastalıklarının kişinin yaşam kalitesi üzerine etkisi gözden 
geçirilecektir.

“Migren” ve “yaşam kalitesi” anahtar kelimelerinin verilmesi ile 

Medline’da yapılacak bir tarama 1990lı yıllardan itibaren bu konuya 
ilginin ne kadar arttığını ortaya koyacaktır. 2001 yılında Andresik, 
migrenin yaşam kalitesi üzerine etkisini ölçmek üzere birbiriyle 
kesişmeyen 63 alt skala tespit ettiğini belirtmiş, artık daha fazla 
skala geliştirmek yerine bu alt skalaları birbiriyle ilintili hale getiren 
alanları saptayıp toparlanmayı önermiştir (19). Primer BA olan 
erişkin hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve/veya yetiyitiminin 
primer veya sekonder sonlanım noktaları olarak ele alındığı 2010-
2012 yılları arasında basılan 70 makale vardır. Bunun 12’sinin analizi 
BA sıklığı kadar sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve yetiyitiminin tedavi 
yaklaşımlarından olumlu etkilendiğini, iki gözlemsel çalışmada da 
benzer sonuçların bulunduğunu, hastalığa özgü araçlar gibi SF-
36’nın da BA hastalarında yaşam kalitesi ve fonksiyonların zaman 
içindeki değişimini göstermede duyarlı olduğunu ortaya koymuştur 
(20). 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin ölçümünde kullanılacak 
metotlar pek çok hastalık durumu için tanımlanmıştır (21). 

I. Genel sağlık durumunu değerlendiren ölçütler: Genel yaşam 
kalitesi anketleri arasında Kısa Form-36 ve kısaltılmış formları (22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29), Avrupa Yaşam Kalitesi Ölçeği (30), Hastalık Etki 
Profili (31) ve kısaltılmış formu (32); Sağlık Yararlanma İndeksi (Health 
Utilities Index, HUI) (33), İyilik Hali Skalası (34, 35), Notthingham 
Sağlık Profili (NHP) (36, 37, 38, 39), Hastanın Oluşturduğu İndeks 
(40), Yaşam Kalitesi Ölçme Aracı-100 (WHOQOL-100) (41) ve DSÖ 
Yaşam Kalitesi Ölçme Aracı Kısa Formu (WHOQOLBREF) (42), 
Yaşam Kalitesi İndeksi (43), Yaşam Doyum İndeksi (44),  Dünya 
Sağlık Örgütü Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi-II (World Health 
Organization Disability Assessment Schedule, second version, 
WHO-DAS II) (45) sayılabilir. 

Bu anketler, değişik hastalıklar arasında karşılaştırma sağlar; 
eşlik eden hastalıklara spesifik değildir. En önemli kısıtlıkları, çok 
uzun olmalarıdır. Ama bazı anketlerin kısa formları da sonradan 
geliştirilmiş, büyük araştırma ve klinik çalışmalarda kullanımı 
kolaylaştırılmıştır.  

SF-36: Tıbbi alanda en sık kullanılır. 36 maddelik 8 alt skala 
kişinin fiziksel ve bilişsel açıdan değerlendirilmesini sağlar. Türk 
toplumu için uyarlanması yapılmıştır (23). Dezavantajları, uyku, 
bilişsel fonksiyon, cinsel fonksiyon, iletişim, rekreasyon gibi alanları 
değerlendirmemesi, subjektif iyilik halinin duygusal boyutuna 
hassas olmasına rağmen bilişsel boyutuna hassas olmaması ve 
taban-tavan etkisinin bulunmasıdır  (25).

Kısa form 36 (SF-36) sağlığın sekiz boyutunda (fiziksel fonksiyon, 
fizik problemlere bağlı rol sınırlanması, vücut ağrısı, genel sağlık 
algısı, canlılık, sosyal fonksiyon, duygusal problemler nedeniyle rol 
kaybı ve akıl sağlığı) hastalığın etkisini değerlendiren bir ankettir. 
Her bir alt skala için 0-100 arasında skor elde edilir. Yüksek skor, 
daha iyi hayat kalitesini gösterir (24). İlk geliştirildiğinde genel sağlık 
alt skalasında 5 puanlık bir değişimin klinik olarak anlam ifade eden 
en küçük değişim (minimal clinically important difference, MCID) 
olacağı belirtilmiştir (24). Fakat daha sonra yapılan çalışmalar 3-5 
puanlık değişimlerin önemli olabileceğini, yine de farklıların anlamlı 
olup olmadığının dikkatli incelenmesi gerektiğini göstermiştir (25,  
26, 27, 28, 29) 

Avrupa Yaşam Kalitesi-5 Boyut (European Quality of Life-5 
Dimensions, EQ-5D) Ölçeği, Batı Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırma 
Topluluğu olan EuroQol grubu tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir.  
Çevrildiği 60’ı aşkın dilden biri de Türkçe’dir. Kişinin kendi durumunu 
kendisinin bildirdiği 5 boyuttan (hareket, özbakım, olağan aktiviteler, 
ağrı/rahatsızlık, endişe/depresyon) oluşur (30, 46, 47, 48, 49, 50). 
Her bir boyuta üç seçenek içinden bir cevap verilir (problem yok, 
biraz problem var ve majör problem).  Ölçekle 243 olası farklı sağlık 
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sonucu tanımlanmaktadır. Ölçeğin 5 boyutundan -0,59 ile 1 arasında 
değişen indeks skor, Dolan ve ark. çalışmalarında ürettikleri 
katsayılar kullanılarak hesaplanır. 0 değeri ölümü, 1 değeri kusursuz 
sağlığı gösterirken negatif değerler bilinç kapalı, yatağa bağımlı 
olarak yaşamak vb. durumları göstermektedir. Bireylerin anlık 
sağlık durumu ise görsel analog skala (VAS) üzerinde 0 ile 100 
arasındaki değerlerden birini işaretlemesi ile ölçülür; 100 en iyi 
durumu temsil eder. Psikiyatrik hastalıklar, diğer tıbbi durumlar, 
cerrahi yapılan durumlar gibi değişik hastalık hallerinin yaşam 
kalitesini değerlendirmekte kullanılır (30, 46, 47, 48, 49).

Hastalık Etki Profili, 136 madde ile 12 alandaki (ambulasyon, 
mobilite, vücut bakımı ve hareket, iletişim, dikkat, duygusal durum, 
sosyal entegrasyon, uyku ve dinlenme, beslenme, ev ile ilgili 
aktiviteler, iş durumu, hobi ve boş zamanları değerlendirme) sağlık 
durumunu değerlendirir. Ölçeğin tümü veya alt bölümleri ayrı ayrı 
kullanılabilir. SIP68, 68 madde içeren kısa formudur. Uzun oluşu, ağrı 
bölümünün olmayışı dezavantajlarıdır (31, 32).

Notthingham Sağlık Profili: Kişinin kendisinin algıladığı sağlık 
durumunu fiziksel, duygusal ve sosyal açılardan ölçmeyi amaçlayan 
Türkçe versiyonu da olan bir ölçektir (36, 37, 38, 39). İki kısımdan 
oluşur: Sık kullanılan bölümü 38 maddelik birinci kısımdır ve 6 alanda 
(uyku durumu, enerji düzeyi, duygusal durum, sosyal izolasyon 
durumu, fiziksel mobilite ve ağrı) yaşam kalitesini değerlendirir.  
İkinci kısmın uygun hastalarda uygulanıp ücretli çalışma, ev ile 
ilgili işler, sosyal yaşam, evdeki yaşam, cinsel yaşam, hobiler ve ilgi 
alanlar, tatil yaşantısı gibi alanları değerlendirir. 

Dünya Sağlık Örgütü Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi’nin 
planlama aşamasında farklı kültürlerde yetiyitimini tarif ederken 
kullanılan dil ve kavram farklılıkların, toplumun buna tepkisini 
anlayabilmek için Türkiye’nin de içinde bulunduğu 17 ülkede 
kültürlerarası uygulanabilirlik çalışması yapılmıştır (37). Bu araç, 
36 maddelik yarı yapılandırılmış bir görüşme ölçeğidir. Son bir ay 
içinde, bireyin belli faaliyetleri yaparken ne kadar güçlük çektiğini 
saptamaya çalışır.  Altı faaliyet alanının başlıkları şunlardır: 1) 
Anlama ve iletişim kurma, 2) Hareket etme ve bir yerden bir yere 
gitme, 3) Kendine bakım, 4) İnsan ilişkileri, 5) Yaşam faaliyetleri, 6) 
Toplumsal yaşama katılım. Tüm bu alanlarla ilgili sorulara hiç, hafif, 
orta derecede, çok fazla, aşırı/hiç yapamıyorum şeklinde alınan 
cevaplar 1-5 arasında puanlanmaktadır. DSÖ-DAS-II on sekiz yaş 
ve üstündeki, eğitim düzeyi, kültürel özellikleri, bilişsel yetenekleri 
açısından farklı bireylere yönelik olarak hazırlanmış olup hastanın 
okuryazar olması şart değildir. Standart görüşme yapılabilmesi 
için soruları soracak ve verileri kaydedecek olan görüşmecilerin 
eğitilmesi gerekir. Görüşmeci, hastanın soruları anladığından emin 
olmalı, anlamadığı veya yanlış anladığında gerekli açıklamaları 
yapmalıdır. Uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmektedir (45).

II. Hastalığa özgü ölçütler: Migren için geliştirilmiş olan 
hastalığa özgü yaşam kalitesi ölçekleri arasında Migren Yetiyitimi 
Değerlendirme Ölçeği (MİDAS) (50, 51), Migrende 24 Saatlik Yaşam 
Kalitesi Ölçeği (24 s MQoLQ) (52), Migrene Özgü Yaşam Kalitesi 
Anketi MSQ Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire- MSQ 
(53, 54, 55, 56, 57, 58), Baş ağrısı İhtiyaçları Değerlendirme Ölçeği 
(59) bulunmaktadır. İlk iki ölçeğin Türk toplumu için geçerlik ve 
güvenirliği incelenmiştir. Diğerleri de migrene özgü sağlık kalitesi 
ölçütleri olmasına rağmen henüz Türkçe geçerlik ve güvenirlikleri 
yapılmamıştır. 

Hastalığa özgü anketler, genel yaşam kalitesi anketlerinden 
daha duyarlı olduğundan o hastalık için önem taşıyan farklar veya 
değişikliklerin gözden kaçırılmamasını sağlar.

(1) Migrene-Spesifik Yaşam Kalitesi Anketi versiyon 2.1 (MSYK 
v2.1)

MSYK v2.1, migren nedeniyle günlük performanstaki sınırlılıkları 
değerlendiren 14 adet sorudan oluşur (54). Restiriktif rol, preventif 
rol ve duygusal fonksiyon olmak üzere üç alandan oluşur. İlk iki alan 
günlük sosyal ve işle ilişkili aktivitelerin azalması ve engellenmesi 
ile iligli verilere ulaşırken sol alan migrenle ilişkili duyguları 
değerlendirir. Her bir soruya verilen yanıtın karşılığı olan skorlar 
toplanarak bir değer elde edilir. Yüksek skorlar daha iyi sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesine işaret eder. 

Literatürde hem genel hem de migrene özgü yaşam kalitesi 
ölçekleri ile yapılan çalışmalara göz attığımızda karşımıza çıkan 
tablo şudur:

Migrenlilerde sık atak  yaşandığında, EYK-5D skorlarının hastanın 
ataksız dönemine göre daha da kötü hale geldiği gösterilmiştir (64). 
Yüzaltı migrenlinin EYK-5D skorlarının hizmet yararlanma değerleri 
incelendiğinde tüm migren ağrısı derecelerinde anlamlı olarak 
bunun düşük olduğu, migrenin şiddeti arttıkça yararlanmanın 
düştüğü ve şiddetli migren ağrısının “ölümden bile kötü bir durum” 
olarak tanımlandığını, ayrıca bu sonuçların, migrenin tedavisiyle 
bağıntılı ekonomik değerlerinin incelendiği yararlanma maliyet 
modellerinde kullanılabileceği de bildirilmiştir (65). 

SF-36 ağrılı durumlarda sık kullanıldığı gibi migrenlilerde de 
çalışmalarda kullanılmıştır (60, 61, 64, 65). Hem SF36 hem de kısa 
formu olan SF12’nin kullanıldığı çalışmalar, migrenlilerde yaşam 
kalitesinin genel popülasyondan da diğer kronik hastalıklara sahip 
hastalardan da daha kötü olduğunu göstermiştir Migrenlilerde 
skorlarındaki en büyük düşüşlerin rol kısıtlılığı, sosyal fonksiyon 
ve vücut ağrısı ile ilgili alanlarda olduğu bulunmuştur (61). Dahası 
kronik migrenlilerde skorlardaki düşüş, daha fazla alt skalayı 
içerecek şekilde yaygındır. Ayrıca ağrı ve psikolojik iyilik hali 
skalalarındaki düzelme, SF-36’da düzelmeyi tahmin etmede en 
yararlı skorlardır. Ağrı ve depresyonun migrende yaşam kalitesi 
üzerine etkilerinin anlaşılmasına yönelik yapılan başka bir çalışma, 
migrenli kadınların yaygın kronik ağrı yaşama riskinin BA sıklığına 
bağlı olarak arttığını, hem depresif semptomların hem de kronik 
migrenin başka faktörlerden bağımsız olarak yaşam kalitesini 
tahmin edebildiğini ortaya koymuştur (62). Bu sonuçlar, BA’nın 
tedavisi sırasında komorbid psikiyatrik hastalığın tanınması ve 
tedavi edilmesinin önemine işaret etmektedir. 

Çalışmalar migrenin bireyin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilediği; migrenin sıklığı, şiddeti, bulantı, fonofobi 
ve fotofobi gibi eşlikçi belirtilerin ve duygu durum bozuklukları 
gibi migrene komorbid durumların bu olumsuzluğa da katkıda 
bulunduğu, eşlik eden faktörlerden bağımsız olarak tek başına 
ağrının da hayat kalitesini bozmaya yettiğini göstermiştir (63, 64, 65, 
66, 67, 68).

Migrenliler ve başka epizodik BA olan hastaların yaşam 
kalitesi arasındaki fark da pek çok çalışmada SF36 kullanılarak 
değerlendirirken kronik günlük BA’nda SF-36 kullanılan daha az 
çalışma vardır. SF-36’nın çoğu alanında kronik günlük BA olanların 
skorlarının sağlıklı kontrollerden daha kötü olduğu, bunun özellikle 
fiziksel rol ve vücut ağrısı alanlarında daha da göze çarptığı 
bulunmuştur. Epizodik BA olanlarla karşılaştırıldığında kronik günlük 
BA olanların SF-36’nın çoğu alanındaki skorunun daha kötü olduğu, 
bunun özellikle genel sağlık, canlılık ve duygusal rol alanlarında 
belirgin hale geldiği görülmüştür. Çalışmaların biri dışında hepsinde 
BA, migren benzeri özellikler taşıyan kronik günlük BA hastalarının 
SF-36 yaşam kalitesi skorlarının BA, migren benzeri özellikler 
taşımayan kronik günlük BA hastalarından daha düşük olduğunu 
bulmuştur. Yine çalışmaların çoğunda ilaç aşırı kullanımı olan kronik 
günlük BA hastalarının SF-36 yaşam kalitesi skorlarının ilaç aşırı 
kullanımı olmayanlardan daha kötü olduğu ortaya çıkmıştır. MIDAS 
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değerlendirmelerine göre, kronik günlük BA olanları epizodik BA 
olanlara göre özürlülük ve üretkenliklerinin daha çok etkilendiği 
saptanmıştır (69). 

İspanya ve Fransa’da yapılan çalışmalarda kronik günlük BA 
olanların yaşam kalitesinin epizodik migrenlilerden daha kötü 
olduğunu göstermiştir. BA kliniklerindeki hastalarda da benzer SF 
skorları ortaya çıkmıştır (61). Biri Tayvan, diğeri ABD’de yapılan iki 
çalışma (60,70), BA kliniklerine başvuran transforme BA olanların 
yaşam kalitesinin epizodik migrenlilerden daha kötü olduğunu 
göstermiştir. 

Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinin kullanıldığı başka bir 
alan ilaç etkinliğini göstermeye yönelik yapılan çalışmalardır. 
Sumatriptanla tedavi edilen hastaların hem genel hem de hastalığa 
özgü skalalar kullanılarak ölçülen sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde 
iyileşme olduğu gösterilmiştir (71, 72, 73). 24 s migren spesifik 
yaşam kalitesi anketi sonuçlarına göre, rizatriptan 10 mg kullanan 
hastaların yaşam kalitesi plasebo grubundakilerden daha iyidir (74). 
Akut migren atağının tedavisinin kısa vadede migrene özgü yaşam 
kalitesine etkisinin incelendiği bir çalışma, tedavi sonrası tam 
ve devamlı ağrı kontrolü sağlanması ile tedavinin ikinci saatinde 
normal fonksiyonelliğin kazanılmasının daha iyi kısa dönem sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi sağladığını göstermiştir (75). 

Migrenin hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki 
etkisi saptanırken, bu etkinin “International Classification of 
Functioning, Disability and Health” (ICF) (76) perspektifinde 
karşılığını (77) gösterememek bir sorun oluşturuyordu. Sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi ile ICF’te tanımlanan biyopsikososyal 
modeldeki özürlülüğün ilişkisinin ortaya konması amacıyla İtalya’da 
yapılan bir çalışmada genel yeni bir araç (World Health Organization 
Disability Assessment Schedule, second version WHO-DAS II) 
(45) kullanıldı. Bu çalışmada aynı zamanda MIDAS ve WHO-DAS 
II arasındaki ilişki de incelendi. Çalışma sonucunda sağlıkla ilişkili 
yaşam kalitesinin ve WHO-DAS II’nin migrenin farklı psikososyal 
yönlerini incelediği, araştırıcıların her ikisini de çalışmalarda 
kullanması gerektiği, çünkü ekonomik olarak oluşturulan yükten 
farklı olarak kişinin fonksiyonelliğini önemli ölçüde etkilediğinin 
ortaya konduğu bildirildi (78). 

Son 20 yılda hastalık yükünün önemi ve tedavi seçeneklerinin 
hastaların sağlığı üzerine etkisinin farkındalığını artmıştır. 
Objektif ölçütlerle bunların klinik çalışmalarda ölçüldüğü 
görülmektedir. Tedavi seçenekleri arasında yapılacak tercih 
ve optimal tedavi algoritmalarının geliştirilmesinde bu ölçütler 
önemli bilgi sağlamaktadır. Migren alanında da bu ölçütlerin 
geliştirilip güvenirliğinin gösterilmesi hastanın gözünden 
migrenin algılanmasını sağlamıştır. Yaygın olarak karşılaşılan BA 
hastalarının yaşam kalitesi ile ilgili veriler, tedavi memnuniyeti ve 
bireysel gereksinimlerin saptanmasını sağlayarak daha iyi tedavi 
yaklaşımları ve baş etme yöntemleri geliştirilmesinde yararlı 
olacaktır. 
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