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ÖZET: Naproksen sody ıı m'un profilaksisi ıı deki etkisi, migrenli 30 uakada plasebo kontrollü olarak araş tırıldı. Naproksen sodyum'un plaseboya k ı yasla migren profilaksisindeki etkisi istatistiksel olarak anlamla bulundu. Sonuçlar literatür ile karş tlaş t ırıldt.
SUMMARY: The effect of naproxen sodium in the migraine prophylaxis was studied in 30 patients. The effeci of napro.x en
sodium in comparision with placeho was found statistically significant. Results was compared with literature.
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Birinci grup (naproksen sodyum ile tedavi grubu) 30 vakadan olu şmu ş tur. Bunun 25'i kadı n (vakalann %83,3'11), beş i erkektir(%16,7). Bu grupta ya şı 67 olan bir hastay ı hariç
tutarsak, di ğer hastaların yaş ları 22 ile 46 arası nda de ği şmekte olup ortalamas ı 33,1 olarak bulundu. Bu gruptaki vakalann 19'u pür migren ba şağrısı , kombine başağnsı idi. Çalışmaya al ınan 30 vakan ı n üçü çeş itli nedenlerle çal ış mayı
tamamlamad ılar. Çal ış mayı tamamlayan 27 hasta de ğerlendirmeye al ındı .
İ kinci grup (kontrol grubu) 14 vakadan olu şmuş tur. Bunun 111 kadı n (vakalann %78,5'i), üçü erkektir (%21,5). Bu
grupta ya ş ortalamas ı 29 olup vakalann dokuzu pür migren,
be şi kombine başağr ısıdı r. Vaka1ann ikisi çal ışmay ı tamamlamadı lar. Geri kalan 12 yaka de ğerlendirmeye al ındı .
Birinci grupta de ğerlendirmeye al ınan 27 vakan ın 21'inde
tedaviye cevap al ınm ış tı r (vakalann %77,7'si). Atak say ısı
yönünden; 21 vakan ın beş inde hiç atak görülmemiş , 11'inde
atak say ısı nda %50-75 azalma olmu ş , beş vakada %50'nin altında azalma olmu ş tur. Atak şiddeti yönünden; altı vakada
çok iyi, 10 vakada orta derecede azalma saptanm ış tır. Atak
süresi yönünden; 11 vakada %50'den fazla azalma, be ş vakada
%50'den az azalma saptanm ış tı r. Birinci grupta de ğerlendermeye al ı nan 27 vakan ın yaklaşık %75'inde bulant ı ve kusma
gibi eş lik eden bulgular vard ı. Tedaviye cevap al ınan 21 yakan ın tümünde atak say ısı ve ş iddetindeki azalmayla paralel olarak bulantı ve kusmada azalma saptanm ış tır. Birinci gruptaki
27 vakan ın altısı nda tedaviye herhangi bir cevap al ınm ış tır
(vakalann %23,3'ü). Kontrol grubundan de ğ erlendirmeye alman 12 vakan ın
üçünde tedaviye cevap al ınm ış tı r (vakalann %25'i). Bu yakalarda incelenen kriterlerde (atak say ısı, şiddeti, süresi) hafif
düzelmeler saptanm ış tı r. Tedavi grubu ile kontrol grubu arası ndaki farkl ılık istatistiksel olarak anlaml ı bulunmuş tur
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1960'lı yı lların sonları ndan itibaren prostaglandinlerin beyin damarları üzerindeki etkileri farkedilmeye ba şlanm ış tır
(2, 9, 13). PGE1 ekstrakranial damarlarda vazodilatasyona,
dolay ısıyla ekstrakranial kan ak ım ında art ış a yolaçmaktadı r(1). PGF2 ve PGF2d intrakranial damarlarda vazokonstriksiyon yapmaktad ı r(1). Migrenli hastalarda normal insanlara göre trombosit agregasyonuna e ğilim artm ış tır(1, 8,12).
Bunun tam nedeni belli de ğildir. Trombositlerin agrege olması ile, trombositlerden serotonin ve prostaglandinler dolaşıma sanılmaktadı r. Bunlannda migrendeki damar de ğişikliklerine sebep oldu ğuna inan ılmaktad ır. Aspirin, dipridamol,
ketoprofen gibi trombosit agregasyonunu engelleyen çe ş itli
maddelerin (5, 6, 10) ve flufenamik asit, tolfenamik asit gibi
prostaglandin sentezini inhibe eden maddelerin (3, 7, 11) bu
mekanizma üzerinden i ş leyerek migren hastal ığı nın tedavisinde etkili oldu ğu kabul edilmektedir. Trombosit agregasyonunu ve prostaglandin sentezini inhibe eden bir analjezik
ve antiinflamatuvar madde olan naproksen sodyum'un migren ,
ğu çeşitli çal ışmalarda ortaya kon- profilaksndetu
mu ş tur(1, 4, 8,14). Biz, bir klinik çerçevesinde naproksen
sodyum un migrenin profilaktik tedavisinde etkisini ara ş tırmayı planladı k.

Minden; tam iyile ş me (atak yok), çok iyi (ataklardan %50-75
azalma), iyi (ataklarda %50'nin alt ında azalma), de ğ işiklik
yok ş eklinde de ğerlendirilmi ş tir. Ağnnın şiddeti yönünden;
çok iyi, orta, hafif, de ğiş iklik yok şeklinde değerlendirilmi ştir. Istatistiksel de ğ erlendirmeler için t testi kullan ılm ıştır.

METERYAL VE METOD

Çal ışmaya al ınan vakalar 1987-1988 y ılları nda SSK Tokat
Hastanesi polikliniklerine ba ş vuran hastalar aras ından seçilmiş tir. Vakalar, piir migren ba şa ğrısı veya kombine ba şa ğrısı
(ınigren başağrısı—gerilim baağnsı ) na sahip hastalar olup en
az iki y ıldır bu hastal ığı çekmekte olan hastalard ır. Vakalann
yakın bir zamanda migren tedavisinde kullan ılan herhangi bir
ilaçla tedavi görmemi ş hastalar olmas ına dikkat edilmi ştir.
Vakalarda tedaviye ba şlamadan önce bir ayda gelen migren
atakları nın sayısı, süresi, şiddeti, eş lik eden bulgular (bulantı
ve kusma) tespit edilmi ş tir. İki ay süreyle ilaç tedavisi uygulanm ış tır. Tedavinin ikinci ay ında ortaya ç ıkan ataklann sayısı ve di ğer özellikleri tespit edilmi ş tir. Bunlar tedavi öncesi
durum ile kıyaslanm ış tı r. Vakalar rasgele seçilmek kayd ıyla
iki gruba aynlm ış tı r. Birinci gruba naproksen sodyum 275
mgl ı k tabletten günde üç defa verilmi ş tir. İkinci gruba plasebo verilmi ş tir. Tedavi sonunda vakalar ataklann s ı kl ığı yö-
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Çal ışmam ızda, naproksen sodyum'un migren profilaksisinde plaseboya oranla anlaml ı derecede etkili oldu ğu (1)(0,01)
saptanm ış tır. Incelenen kriterlerin (atak say ısı, ş iddeti, liresi,
e ş lik eden bulgular) tümünde bu anlaml ılı k tespit edilmi ş tir.
Literattirde migren profilaksisinde naproksen sodyumla yap ılan çeş itli çal ış malar (gerek plasebo ile, gerekse plasebo ve
migren profilaksisinde etkili oldu ğ u bilinen baz ı ilaçlarla karşılaş tı rmal ı olarak) mevcuttur. (1, 4, 8, 12). Bu çal ışmalarda
naproksen sodyum'un migren profilaksisinde etkili bir ilaç
oldu ğu sonucuna varılm ış tı r. Literattir bilgileri, bizim çal ışma
sonuçlanm ızla paralellik göstermektedir. Naproksen
un hangi mekanizma ile etkili oldu ğu tam bilinmemekle beraber, trombosit agregasyonu ve prostaglandin sentezini inhibe ederek etki etti ği genel olarak kabul gören bir dil şüncedir
(1, 8, 12).
Gerek çal ış ma grubumuzda gerekse plasebo grubunda vakaları n çoğu kadı n idi. Bu durum di ğer baz ı çal ışmalardada
gözlenmiş tir(1). Bu özellik migrenin kad ınlarda daha s ı k görülmesiyle ilgili olabilir.
Migrenin profilaktik tedavisinde, gerek naproksen sodyum'
un gerekse ba ş ka baz ı ilaçların (pizotifen, propranolol, ketoprofen gibi) belirli etkinlikleri vard ı r. Ancak herkes tarafı ndan kabul edilmi ş , her vakada hastal ı k tablosunu tam olarak ortadan kald ı ran bir ilaç henüz mevcut de ğ ildir (migrenin etyopatojenezinin tam olarak ayd ı nlanmadığı da dikkate
al ın ırsa). Bu sebeple gerek migren etyopatojenezi ve gerekse
migren tedavisi üzerine daha çok çal ış ma ve araş tı rmaya ihtiyaç oldu ğu muhakkaktı r.
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ENÜREZIZ NOKTURNA 'TEDAVISINDE PYROL İ DİN ACETAMİ D İLE
B İ R KLINIK ÇALIŞMA

Yard. Doç. Dr. Bülent MÜNGEN*, Dr. Necati KALELIO ĞLU**, Dr. Türkan ~GEN***

ÖZET: Esansiyel enüreziz nokturnalu 47 vakada pyrrolidin acetamid ile imipraminin etkileri plasebo kontrollü olarak karşılaş tırtldı. Hem pyrrolidin acetamid hem de imipra ıniııin enüreziz nokturnada plaseboya oranla anlamlı etkileri oldu ğu saptandı.
Ancak, pyrrolidin acetamid ile imipraminin etki güçleri aras ı nda anlamlı bir farklılık bulunamad ı.
SUMMARY: The effects of pyrrolidin acetamid and imipramin at 47 patients with enuresis nocturna were compared with
placebo control. Both pyrrolidin acetamid and imipramin had a significant effect on enuresis nocturna in comparison with placebo. However, tl ı ere was no a significant difference between the effects of pyrrolidin acetamid and imipramin on enuresis
nocturna.
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