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ABS TRACT
Introduction:  In recent studies, it has been suggested that there is a relationship 
between migraine headaches and post-traumatic stress disorder (PTSD). The PTSD 
has not been diagnosed by a clinician in these studies; the evaluation has been 
carried out by the screening scales. Besides, it has also been asserted that there 
was relationship of alexithymia with migraine and other chronic painful disorders. In 
this study, our aim was to investigate the prevalence of clinically-diagnosed PTSD 
and alexithymic features among migraine patients. 
Met hods: Sixty consecutive migraine patients sent from neurology clinic and 
60 healthy controls having similar features constituted the sample of this study. 
SCID-I/CV PTSD module and the Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) was 
administered to the sample. The subjects also filled in the socio-demographic data 
form and the Toronto Alexithymia Scale (TAS). The level of pain perceived by the 
migraine patients was evaluated using a Visual Analog Scale (VAS). 
Re sults: 17 subjects (28%) in the migraine group and 5 individuals (8.3%) in the 
control group were diagnosed with PTSD. Hence, PTSD was found to be statistically 
significantly higher in the migraine group. 25 persons in the migraine group (41.6%) 
and 12 in the control group (20%) scored above the TAS cutoff score in terms of 
alexithymic features. Alexithymia was found to be statistically significantly higher 
in the migraine group). In the migraine group, VAS scores of the ones with PTSD 
were statistically significantly higher compared to that in ones without PTSD. 
94% of the persons diagnosed with PTSD in the migraine group reported that their 
migraine headaches started after a traumatic experience. In the migraine group, no 
statistically significant correlation was detected between CAPS and VAS scores in 
subjects with PTSD. 
Conc lu si on: In migraine patients, PTSD and alexithymic features have been found 
higher than in the healthy controls. Further studies are needed to search whether 
the practices aimed at treating the PTSD and alexithymic features can contribute 
to the treatment of migraine headaches or not.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 
263-268) 
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ÖZET 
Giriş: Son dönemdeki çalışmalarda migren baş ağrıları ile travma sonrası stres 
bozukluğu (TSSB) arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Yayınlarda TSSB 
tanısı klinisyen tarafından konulmamış, tarama ölçekleri ile değerlendirme 
yapılmıştır. Migren ve diğer kronik ağrılı bozukluklar ile aleksitimi arasında bir ilişki 
de ileri sürülmüştür. Bu çalışmada migren hastaları arasında klinik görüşme ile tanı 
konulan TSSB ve aleksitimik özelliklerin yaygınlığını araştırmak amaçlandı.
Yön tem ler: Nöroloji kliniğinden yönlendirilen ardışık 60 migren hastası ve benzer 
özellikleri olan 60 sağlıklı kontrol çalışmanın örneklemini oluşturdu. Örnekleme 
SCID-I/CV TSSB modülü, klinisyen tarafından uygulanan TSSB Ölçeği (TSSB-Ö) 
uygulandı. Örneklem ayrıca sosyodemografik formu ve Toronto Aleksitimi Ölçeğini 
(TAÖ) doldurdu. Migren hastalarının algıladıkları ağrı şiddeti Görsel Analog Ölçeği 
(GAÖ) ile değerlendirildi.
Bul gu lar: Migren grubunda 17 (%28), kontrol grubunda 5 (%8,3) kişiye TSSB tanısı 
konuldu. Migren grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 
oranda TSSB saptandı. Migren grubunda 25 (%41,6), kontrol grubunda 12 kişi (%20) 
aleksitimik özellikler açısından TAÖ kesme puanının üzerinde puan aldı. Migren 
grubunda aleksitimi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Migren 
grubunda TSSB tanısı olanların GAÖ puanları TSSB olmayanlara göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Migren grubunda TSSB saptanan kişilerin %94’ü 
migren başlangıç zamanını travmatik deneyim sonrası olarak bildirdi. Migren 
grubunda TSSB olan kişilerde TSSB-Ö puanı ile GAÖ puanı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. 
So nuç: Migren hastalarında TSSB ve aleksitimik özellikler sağlıklı bireylerden 
yüksek bulunmuştur. TSSB ve aleksitimik özelliklerin tedavisine yönelik çalışmaların 
migren baş-ağrılarının tedavisine katkıda bulunup bulunmayacağını araştıran 
çalışmalara gereksinim vardır. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 263-268)
Anah tar ke li me ler: Migren, travma sonrası stres bozukluğu, aleksitimi
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Giriş

Migren ve psikiyatrik bozukluklar arasında güçlü bir ilişki olduğu 
gösterilmiştir (1,2). Migrende depresyon (2,3), ikiuçlu duygulanım 
bozukluğu (4,5,6), yaygın anksiyete bozukluğu (1,4,5,6) obsesif 
kompulsif bozukluk (1) ve panik bozukluk (1,7) sıklığını araştıran çok 
sayıda araştırma bulunmaktadır.

Yakın dönemdeki çalışmalar, migrende travma sonrası 
stres bozukluğu (TSSB)  yaygınlığına odaklanmıştır (8,9). Çeşitli 
araştırmalarda; fiziksel, duygusal ve cinsel istismar gibi ağır 
travmatik yaşantı öykülerinin migren hastalarında yaygın olduğu 
öne sürülmektedir (10,11,12).

Aleksitimi duyguları fark etme, tanıma, ayırt etme ve ifade etme 
güçlüğü olarak tanımlanır (13). Lanius ve arkadaşları aleksitimi ve 
ruhsal travma ilşkisini değerlendirdikleri makalelerinde bu ilişkiyi 
şu şekilde açıklamışlardır:  Emosyonel farkındalık, kendisinde ve 
başkalarında, emosyonların farkında olma ve tanımlama kapasitesi 
ve içsel affektif deneyim üzerinde düşünme yeteneğidir. Erken 
olumsuz deneyimler emosyonel farkındalığın gelişmesini belirgin 
olarak bozarlar. Kronik olarak fiziksel ya da cinsel suistimal 
uygulayan bakım veren ile birlikte yaşamak gibi tehlikeli bir ortam 
içinde kıstırılmış olmak, bireyin etkili eylemler ve davranışlar 
gerçekleştirebilmesine rehberlik etmesi için emosyonel uyarımlarını 
kullanmasını engeller. Eğer bir çocuk bir bakım verici tarafından 
suistimal ediliyorsa ve kaçması için bir uyarım hissettiğinde, 
çabucak kaçmanın imkânsız olduğunu öğrenir. Öğrenilmiş 
çaresizlik hissi ortaya çıkabilir. Böyle deneyimleri olan bireyler 
travmatik olaylara karşı emosyonel yanıtlarının boşuna olduğunu 
öğrenirler, çünkü bu durumdan kaçış yoktur. Bu nedenle, giderek 
artan oranda içsel emosyonel yaşamlarıyla bağlantıları kesilir. 
Aşırı emosyonlarıyla bağlantılarının kesilmesi kendi kontrolleri 
dışındadır. TSSB’li bireylerin kendi affektif durumlarının farkında 
olma sorunu göstermeleri ve bu durumları tanıma ve etiketleme 
güçlüklerine sahip olmaları sıktır (14). Bu nedenlerle, TSSB olan 
bireylerde aleksitimik özeliklerin fazla olacağı düşünülebilir.  

Aleksitiminin kronik ağrılı hastalarda yaygın olduğu bildirilmiştir 
(15,16). Bununla birlikte bu bulguyu desteklemeyen çalışmalara da 
rastlanılmaktadır (17). 

Bu çalışmada migren hastalarında, TSSB ve aleksitimi 
yaygınlığının sağlıklı kontrollerden yüksek olduğu varsayımını 
değerlendirmek amaçlandı. Migren aleksitimi ilişkisini 
değerlendiren çalışmalarda travmatik yaşantılar ve TSSB tanısı 
tarama ölçekleri ile belirlenmiştir. Ayrıca çoğunda kontrol grubunun 
bulunmamaktadır. Yayınlardan farklı olarak bu çalışmada kontrol 
grubu ile karşılaştırma yapılması ve TSSB tanısının klinisyen 
tarafından standart görüşme ölçekleri kullanılarak konulması 
amaçlanmıştır.  

Yöntem

Örneklem
Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi etik 

kurulundan onay alındı. Çalışmaya Mayıs-Ağustos 2010 tarihleri 
arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji 
polikliniğine başvuran, migren tanısı ile izlenmekte olan 18-50 
yaş grubundaki araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar alındı. 
Çalışmaya alınma ölçütleri, 18-50 yaş arasında, migren tanısı olan, 

yapılandırılmış görüşmeyi sürdürebilecek bilişsel yeterliliğe sahip, 
çalışmaya katılmaya gönüllü olmak olarak belirlendi. 

Kontrol grubu için, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yataklı servisleri ziyaret etmekte olan 18-50 yaş 
arasındaki, migren tanısının olmadığı sözel bildiriminden öğrenilen, 
hasta grubu ile benzer sosyodemografik özelliklere sahip kişiler 
alındı.

 Veri Toplama Araçları
 Sosyodemografik Bilgi Formu
Migren ve kontrol grubu için araştırmacılar tarafından iki 

ayrı sosyodemografik bilgi formu hazırlandı. Bilgiler kişilerin 
kendilerinden alındı. Migren tanısı olan kişilere yaş, cinsiyet, 
medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, aylık toplam gelir, aile yapısı, 
sigara-alkol-uyuşturucu kullanımı, ağrı kesici kullanımı, daha 
önce psikiyatrik tanı öyküsünün olup olmadığı, psikiyatrik hastalık 
olanlarda migrenin başlangıç zamanı, ailede psikiyatrik tanı öyküsü 
ve kronik ağrı yakınması olup olmadığı, travmaya maruziyetin 
olup olmadığı (fiziksel, cinsel istismar, kaza geçirme, doğal afete 
maruziyet, yakınında ani ölüm ya da ölümcül hastalık öyküsü ve 
bunlara tanık olma durumu) soruldu. Kontrol grubundaki kişilere 
ağrı kesici kullanımı ve migren başlangıç zamanı dışındaki diğer 
sorular soruldu. 

DSM-IV I. Eksen İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I)
SCID-I, DSM-IV’e göre I. Eksen bozuklukları tanılarını araştırmak 

amacıyla görüşmeci tarafından uygulanan yapılandırılmış klinik 
görüşme ölçeğidir. (18). First ve ark. tarafından 1997’de geliştirilen 
ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması Özkürkçügil 
ve ark. tarafından yapılmıştır (19). Bu çalışmada SCID-I, TSSB 
açısından tanısal değerlendirme yapmak için kullanılmıştır.  

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) (CAPS)
Ölçek Blake ve ark. tarafından gerek araştırma, gerekse klinik 

ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiştir (22). Testin Türkiye’de 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Aker ve ark.’ları tarafından 
yapılmıştır (22). Ölçekteki soruların 17’si DSM-III-R’deki TSSB 
belirtilerini değerlendirirken, diğer 8 soru ise TSSB’ye eşlik eden 
belirtiler başlığı altında yer almaktadır. Bunların dışında, ölçekte 
belirtilerin toplumsal ve mesleki işlevsellik üzerine olan etkisi, bir 
önceki değerlendirmeye veya 6 ay öncesine göre TSSB belirtilerinin 
durumu, değerlendirmenin tahmini geçerliliği ve TSSB şiddetinin 
bütünsel değerlendirilmesiyle ilgili sorular da yer almaktadır. 
Toplam ölçek puanı daha çok bozukluğun şiddetiyle ilgili bir fikir 
verip belirtilerin sıklık ve şiddet puanlarının toplanmasıyla elde 
edilir ve 0-136 arasında değişir. Niceliksel değerlendirme dışında, 
TSSB-Ö niteliksel bir değerlendirmeye de olanak veren şimdiki ve 
yaşam boyu TSSB tanısını koydurabilen bir ölçektir. Herhangi bir 
TSSB belirtisinin sıklığının en az 1, şiddetinin ise en az 2 olduğu 
durumlarda yani o belirtiye ait sıklık ve şiddetin toplam puanı en 
az 3 ise belirti “var” olarak kabul edilmektedir. En az bir tekrar 
yaşantılama belirtisi, üç kaçınma veya küntleşme belirtisi ve iki tane 
de uyarılmışlık belirtisinin varlığıyla TSSB tanısı konabilmektedir. 

Toronto Aleksitimi Skalası (TAS-20)
Taylor, Bagby ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (22). Kişinin 

kendi duygu ve heyecanlarının farkında olmaması, tanımaması 
olarak bilinen aleksitimiyi araştıran ölçektir. Likert tipi, 1-5 arası 
puanlanan, 20 maddeden oluşmuş bir kendini değerlendirme 

Karşıkaya ve ark.
Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bölüm 1: Migren, Travma ve Aleksitimi
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ölçeğidir. Bireyden, her madde için “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, 
“Bazen”, “Sık sık” ve “Her zaman” seçeneklerinden en uygununu 
işaretlemesi istenir. 4, 5, 10, 18 ve 19 numaralı maddeler tersten 
sorulmuştur. Yüksek puanlar yüksek aleksitimik seviyeyi gösterir. 
Duygularını tanımada güçlük (TAÖ-1; 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14 numaralı 
maddeler), duyguları söze dökmede güçlük (TAÖ-2; 2, 4, 11, 12, 17 
numaralı maddeler), dışa-dönük düşünme (TAÖ- 3; 5, 8, 10, 15, 16, 
18, 19, 20) alt ölçekleri vardır. Yüksek puanlar yüksek aleksitimik 
seviyeyi gösterir. Türkçe uyarlaması Sayar ve arkadaşları (23) 
tarafından yapılmıştır. Yapılan geçerlilik güvenilirlik çalışmasında 
kesme puanı 61 olarak bulunmuştur. 

GAÖ (Görsel Analog Ölçeği, Visual Analog Scale)
Ağrı şiddetini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. 0’dan 

10’a kadar işaretlenmiş bir gösterge çizelgesi üzerinde kişinin ağrı 
şiddetini değerlendirmesi istenir. 0; hiç ağrı yok, 1-3; hafif ağrı, 4-5; 
orta derecede ağrı, 6-7; şiddetli ağrı, 9-10; çok şiddetli ağrıyı ifade 
eder (24).  

Uygulama
Nöroloji polikliniğinde International Headache Society (Uluslar 

arası Başağrısı Derneği) tanı ölçütlerine göre migren tanısı konmuş, 
çalışmaya alınma ölçütlerine uygun, ardışık 60 hasta ve kontrol 
grubu değerlendirmeye alındı.  Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen 
kimse olmadı. Tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam 
alındı. Çalışmanın ilk aşamasında katılımcılar sosyodemografik bilgi 
formunu doldurdu. İkinci aşamada, Dr. SK tarafından SCID-I TSSB 
modülü uygulandı. SCID-I’e göre TSSB tanısı konan hastalara 
TSSB-Ö uygulandı. Görüşmeler ortalama 1-1.5 saat sürdü. TAS-20 
çalışmaya dâhil edilen hastalar tarafından dolduruldu. Hastalardan 
algıladıkları ağrı şiddetini 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri 
istendi.

İstatistiksel Yöntem 
Parametrik değişkenler ortalama+standart sapma, kategorik 

değişkenler yüzde ve sayı şeklinde ifade edilmiştir. Parametrik 
değişkenler bağımsız gruplarda t testi ile kategorik değişkenler 
Pearson ki-kare testi ve Fishers’s Exact testi ile değerlendirilmiştir. 
p değeri <0,05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiş olup 
tüm istatistiksel işlemler Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 14.0 programında yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 60 migren hastasıyla, migren tanısı olmayan 60 sağlıklı 
gönüllü dâhil edildi. Migren hastalarının 44’ü kadın (%73,3), 16’sı 
erkekti (%26,7) ve yaş ortalamaları 33,4+8,0 yıldı. Kontrol grubundaki 
hastaların 45’i kadın (%75), 15’i erkekti (%25) ve yaş ortalamaları 
33,2+7,7 yıldı. İki grubun yaş ortalamaları, cinsiyet dağılımı, eğitim 
düzeyleri, medeni durumları, meslek dağılımları, gelir dağılımları, 
aile yapısı, yaşadıkları yer ve alışkanlıkları açısından aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

 İki grubun geçmiş psikiyatrik hastalık öyküleri, ailede psikiyatrik 
hastalık öyküsü, ailede kronik ağrı öyküsü ve alışkanlıkları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Migren ve kontrol grubu travma yaşantısı açısından 
karşılaştırıldığında fiziksel ve cinsel istismara maruziyet ve 
kaza geçirme öyküsü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı. Travmaya tanıklık öyküsü oranları migren ve kontrol 

grubu karşılaştırıldığında migren grubunda istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yüksekti (χ2:4,385, p=0,03) (Tablo 1).

Şimdi ve yaşam boyu TSSB tanısı varlığına göre iki grup 
karşılaştırıldığında, TSSB tanısı migren grubunda istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (χ2: 8,015, p<0,001). Migren 
grubunda 17 (% 28,3), kontrol grubunda 5 kişiye (%8,3) TSSB tanısı 
konuldu.

Aleksitimi varlığı açısından iki grup karşılaştırıldığında migren 
grubunda aleksitimi ölçeğine göre aleksitimi saptanan kişi sayısı 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti 
(χ2: 6,604, p=0,01) (Tablo 2).

Migren grubunda TSSB tanısı olan kişilerle, olmayanların GAÖ 
puanları karşılaştırıldığında TSSB tanısı olanların GAÖ puanları 
TSSB olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksekti (t=2,715, p<0,001).

Migren grubunda TSSB olan kişilerle TSSB olmayanlar 
arasında aleksitimi varlığı açısından karşılaştırma yapıldığında iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (χ2: p=0,09) 
(Tablo 3).

Migren grubundaki 60 hasta daha önce aldıkları psikiyatrik 
tanılar açısından değerlendirildiğinde 18’i depresyon tanısının 
olduğunu, üçü anksiyete bozukluğu tanısının olduğunu bildirdi.  
Migren grubunda daha önce psikiyatrik tanı konulduğunu bildiren 
21 kişiden 12’si baş-ağrısı yakınmasının psikiyatrik hastalığından 
sonra geliştiğini bildirdi. Daha önce psikiyatrik bozukluk tanısı 
konulduğunu bildiren ve baş-ağrısı şikâyetinin psikiyatrik bozukluk 
sonrasında başladığını bildiren 12 kişiden sekizi şimdi ya da yaşam 
boyu TSSB tanı ölçütlerini karşılıyordu. Daha önce psikiyatrik 
bozukluk tanısı konulduğunu, ancak baş-ağrısı şikâyetinin 
psikiyatrik bozukluk öncesinde de olduğunu bildiren dokuz kişiden 
biri TSSB tanı ölçütlerini karşılamaktaydı. Migren grubunda daha 
önce herhangi bir psikiyatrik tanı konulmadığını bildiren 39 kişiden 
sekizi TSSB tanı ölçütlerini karşılamaktaydı ve bu kişiler baş-ağrısı 
şikâyetinin TSSB belirtileri sonrasında başladığını bildirdi.

Migren grubunda TSSB saptanan kişilere migren başlangıç 
zamanı sorgulandığında 17 kişiden 16 ’sı (%94) baş-ağrısının 
travmatik deneyim sonrasında başladığını bildirdi. Migren grubunda 
TSSB olan ve olmayan gruplar, cinsel istismar, kaza geçirme 
ve travmaya tanıklık yönünden karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı. Fiziksel istismar yönünden 
karşılaştırıldığında,  TSSB olanlarda TSSB olmayanlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fiziksel istismar bulundu (χ2: 
12.137, p<0,001).  Migren grubunda TSSB olanlarda travmatik olaya 
maruz kalan kişi sayısı TSSB olmayanlardan istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yüksek bulundu (χ2: 14,265; p<0.001).

Migren grubunda TSSB olan kişilerde TSSB-Ö puanı ile GAÖ 
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. 
Migren grubunda TSSB olan kişilerle TSSB olmayanlar ağrı kesici 
kullanım miktarı açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Tartışma

Bu çalışmanın bulguları, migren hastalarında TSSB ve aleksitimik 
özelliklerin sağlıklı kontrollerden yüksek olduğu yönündeki 
varsayımı destekledi. Migren ve kontrol grubu karşılaştırıldığında 
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migren grubunda travmaya tanıklık ve travmatik olaya maruziyet 
sayısı bildirim oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. 
Şimdi ve yaşam boyu TSSB tanısı migren grubunda istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Migren grubunda aleksitimi 
saptanan kişi sayısı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksekti.  Migren grubunda TSSB olan kişilerle TSSB 
olmayanlar arasında aleksitimi varlığı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı.  Migren grubunda TSSB tanısı olanların 
GAÖ puanları TSSB olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksekti. Migren grubunda TSSB olan kişilerle TSSB 
olmayanlar ağrı kesici kullanım miktarı açısından karşılaştırıldığında 
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Migren 
grubunda TSSB saptanan kişilerin %94’ü migren başlangıç zamanını 
travmatik deneyim sonrası olarak bildirdi.  Migren grubunda TSSB 
olan kişilerde TSSB-Ö puanı ile GAÖ puanı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. 

Baş ağrısı şikâyetiyle nöroloji polikliniğine başvuran çok 
sayıda hasta olmakla birlikte bu hastaların çok azında psikiyatrik 
açıdan değerlendirme yapılabilmektedir. TSSB tanısı, psikiyatrik 
değerlendirme sırasında uygun olmayan taramalar ve travmatize 
bireyin tedavi arayışındaki çekimserliği nedeniyle çoğu kez gözden 
kaçmaktadır (25). 

Bu çalışmada migren ve kontrol grubu travmatik yaşantı 
bildirimi açısından karşılaştırıldı; travma çeşitlerinden fiziksel, 
cinsel istismara maruziyet ve kaza geçirme öyküsü açısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Travmaya tanıklık etme 
ve tüm travma yaşantılar ele alındığında travmatik olaya maruziyet 
sayısı bildirimi, migren grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Leeuw ve ark (8), migren ve gerilim 
tipi baş ağrılı hastaları kronik çene ağrılı hastalar ile karşılaştırmış, 
baş ağrılı hastaların %64’ ünde bir veya birden fazla travmatik 
yaşantı olduğunu, gruplar arasında fark olmadığını bildirmiştir. Bu 
çalışmada migren grubunda en az bir travmatik olaya maruziyet 
bildirimi %73.4, konrol grubunda ise %48,3 saptanmış olup, travmatik 
yaşantı oranları, epidemiyolojik çalışmalarla karşılaştırıldığında 
hasta olmayanlarda bildirilen %39-%69 oranıyla benzerdir (26,27). 
Türkiye’de Balaban ve arkadaşları tıp fakültesi öğrencileri arasında 
migreni olanlar arasında TSSB oranını, tarama ölçeği ile %22,5 ve 
SCID değerlendirmesi ile %6 oranında buldular. Migreni olmayan 
öğrenciler arasında ise TSSB oranı tarama ölçeği ile %12,9 ve 
SCID değerlendirmesi ile %0 olarak bulundu (28). Bu oranların, 
Breslau ve ark’ nın toplum örneklemli 2181 kişide %90 oranında 
travmatik yaşantı bildirimi ile karşılaştırıldığında ise düşük olduğu 
düşünülebilir (29). Breslau ve arkadaşlarının örneklerle görüşmeyi 
telefon ile gerçekleştirmiş olmaları, örneklemin özellikleri sonuçları 
değiştirmiş olabilir.

Cinsel istismara maruziyet bildirim oranları migren ve kontrol 
grubunda %5’ti, bu oran diğer araştırmalardaki kronik baş ağrı 
tanılı hastalarda bildirilen cinsel istismar bildirim oranına (%25-
35) göre düşüktür (11,30). Bu fark çalışmadaki örneklemin diğer 
araştırmalarla karşılaştırıldığında küçük olmasına, yöntem ve 
örneklemin farklılığına bağlı olabilir. 

Peterlin ve ark. migren hastalarının % 2’sinin travmatik olaya 
direkt olarak maruz kaldığını, %95’ inin ise travmaya tanıklık ettiğini 
ya da öğrendiğini bildirmiştir (30). Peterlin ve ark. epizodik ve kronik 
migren tanılı hastaları karşılaştırdığı diğer bir araştırmada ise en 
az bir travmatik yaşantı bildirenlerin yüzdesinin epizodik ve kronik 

migren tanılı hastalarda farklı olmadığını ancak kronik migren tanılı 
hastalarda travmatik yaşantı bildirim sayısının epizodik migren tanılı 
hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek olduğunu bildirmiştir (9). Bu çalışmada ise, örneklemin 
bildirdiği travma deneyimleri doğrultusunda, doğrudan travmatik 
olaya maruz kalma bildirimi fiziksel, cinsel istismar ve kaza geçirme 
şeklinde gruplara ayrılmıştır. Travmaya tanıklık etme bildirimi ise 
travmanın niteliği ne olursa olsun ayrı bir grupta değerlendirilmiştir. 
Yayınlarla benzer bir gruplama kullanılmaması nedeniyle 
travmaya tanıklık etmenin migrende daha sık görülüp görülmediği 
karşılaştırılamadı. Ancak migren hastalarında doğrudan travma 
maruziyetinin kontrol grubu ile karşılaştırılmasında fark saptanmasa 
da travmaya tanıklık oranı ve birden fazla travmatik yaşantı oranının 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunması, migren 
hastalarının tanıklık etme ya da öğrenme ile daha çok travmatik 
deneyiminin olduğu şeklinde yorumlanabilir.

TSSB tanısı, migren grubunda istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksek bulundu. Peterlin ve ark. 767 migren tanılı hastada 
epizodik migreni olanlarda TSSB yaygınlığını %22,4, kronik migreni 
olanlarda %30,3 saptamış ve bu oranın genel popülasyondan yüksek 
olduğunu bildirmiştir (30). Peterlin ve ark. diğer bir araştırmada 60 
migren tanılı hastayı epizodik ve kronik migren olarak ayırmış ve 
TSSB’ yi kronik migrende %43, epizodik migrende %9 oranında 
saptamıştır (9). Peterlin ve ark’nın her iki araştırmasında da migren 
tanılı hastalar kontrol grubu ile karşılaştırılmamış, bulgular genel 
popülasyonda yaklaşık %9-14 olarak bildirilen TSSB yaygınlığı 
ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır (29). Bu çalışmanın bulguları, 
migren hastalarında TSSB yaygınlığının yüksek olduğu sonucunu 
desteklemiş ve ayrıca kontrol grubu ile karşılaştırma yapılması 
nedeniyle önemlidir.

TSSB yaygınlığının araştırıldığı diğer araştırmaların 
çoğunluğunda uygulanan hastaların kendilerinin doldurduğu 
bir ölçek olan sivil versiyon TSSB kontrol listesi (PCL-C) yüksek 
duyarlılık ve özgüllük göstermesine rağmen, klinisyen tarafından 
uygulanmaması nedeniyle TSSB varlığı araştırmalarında altın 
standart değildir. Bu çalışmada ise TSSB tanısının gözden 
kaçırılmaması amacıyla travmatik yaşantılar, Travma Sonrası 
Stres Tanı Ölçeği ile sorgulanmış, ardından SCID-I TSSB modülü 
uygulanmış, SCID-I’e göre TSSB tanısı konan hastalara Klinisyen 
tarafından uygulanan travma sonrası stres bozukluğu ölçeği 
(TSSB-Ö)  uygulanmıştır. 

Bu çalışmada kesitsel inceleme yapılması nedeniyle migren 
ile TSSB arasında neden-sonuç ilişkisi kurulamadı. Ancak 
migren grubunda TSSB saptanan 17 kişiden 16’ sının (%94,1) baş-
ağrılarının travmatik yaşantı sonrası başladığını ifade etmesi dikkat 
çekici bir bulgudur. Gretchen ve ark, migren tanılı hastalarda 
çocukluk çağı travmalarını inceledikleri araştırmalarında, çocukluk 
çağı travmalarının migren oluşumunda risk faktörü olabileceğini 
bildirmiştir (31). Fuh ve ark. migren tanısı olan ergenlerde çocukluk 
çağı fiziksel istismarının migrene yatkınlık oluşturabileceğini 
bildirmiştir (32). Travma migren ilişkisinde, travmaya  maruz kalınan 
yaş, cinsiyet ve genetik etkilerinde migren gelişmesinde etkili 
olduğunu bildirmektedir (33). Bu araştırmalarda da travma ile 
migren arasındaki olası ilişki geriye yönelik araştırılmıştır. Migren 
ve TSSB arasındaki olası neden-sonuç ilişkisinin aydınlatılabilmesi 
için ileriye dönük araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Migren grubunda aleksitimi saptanan kişi sayısı kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Kronik ağrı 
ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi gösteren çok sayıda araştırma 
olmasına rağmen migrende aleksitimi yaygınlığını araştıran az 
sayıda çalışma vardır (34). Okasha ve ark, 100 kronik, organik kökenli 
olmayan baş-ağrısı hastasını, 50 sağlıklı kontrol ve 50 organik 
kökenli baş-ağrısı hastasıyla karşılaştırdığı araştırmalarında kronik 
baş-ağrısı hastalarını diğer iki gruba oranla daha fazla aleksitimik 
bulmuşlardır (35). Müftüoğlu ve ark. 50 migren tanılı hastayı kontrol 
grubu ile karşılaştırdığı araştırmalarında migren grubunun kontrol 
grubuna göre daha depresif, anksiyöz ve aleksitimik olduğunu 
ve aleksitiminin depresyonla olmasa da anksiyete ile anlamlı 
korelasyonunun olduğunu bildirmiştir (36). Müftüoğlu ve ark’ nın 
araştırmalarındaki migrende aleksitiminin yaygın olduğu bulgusu, 
bu çalışma ile benzerdir. 

Yaluğ ve ark. migren hastalarında aleksitimi, depresyon ve 
anksiyete oranını araştırmış ve depresyonun kronik migrende 
epizodik migrene göre daha sık görüldüğünü, her iki migren 
grubunda da aleksitiminin depresyon ve anksiyete ile anlamlı 
düzeyde korelasyonunun olduğunu bildirmiştir (34). Migren 
hastalarında ağrının sürekli olarak algılanması yanında kişinin 
günlük aktivitelerinde kısıtlanmanın da depresyona yatkınlık 
oluşturduğu düşülebilir. Kişilerdeki psikiyatrik bozukluğun 
aleksitimik durumu etkileyebileceği düşünülürse (37), bu çalışmada 
diğer psikiyatrik bozuklukların incelenmemiş olması eksikliktir. 
Migren ve kontrol grubunun depresyon ve anksiyete tanısı 
açısından araştırılmaması, yayınlarda sıkça söz edilen psikiyatrik 
hastalıkların aleksitimi ile birlikteliğinin kıyaslanamamasına neden 
olmuştur (38,39). Ancak bu birlikteliğin gösterildiği araştırmalarda 
aleksitimik kişilerin, duyguların sözel ifadesine dayanan ölçekleri 
doğru uygulayabildiklerini söylemek zordur. Aleksitimik kişilerde 
psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesinde, sözel iletişimin yanı 
sıra sözel olmayan iletişim de dikkate alınmalıdır (34).

Aleksitimik kişilerde duyguları ayırt etmekte güçlük ve sıklıkla 
duygusal uyarılmışlığın fiziksel hastalık olarak yorumlanması 
sonucunda, psikiyatri dışındaki alanlarda tedavi arayışı olmaktadır 
(40). Bu alanlardaki klinisyenler de, aleksitimik kişilerde genellikle 
açıkça gözlemlenebilen psikiyatrik bozukluk olmaması nedeniyle 
psikiyatri konsültasyonu istememekte ve çoğu zaman ayrıntılı 
incelemeler ya da uygun olmayan tedaviler uygulanmaktadırlar. 
Bu nedenle aleksitimi ve migren arasındaki neden-sonuç ilişkisine 
bakılmaksızın, migrende aleksitiminin yaygın olduğu ve bu açıdan 
değerlendirilmelerinin gerekli olduğu yorumu yapılabilir.

Çalışmada migren grubunda TSSB tanısı olan ve olmayanlar 
arasında aleksitimi varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı. Bu bulgu Frewen ve ark.’nın TSSB ile aleksitimi 
arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu bildirdikleri araştırmaları 
ile çelişmektedir (41). Aleksitiminin, TSSB gelişiminde risk faktörü 
olabileceğini bildiren araştırmalar (42,43) dikkate alınırsa, benzer 
bulgunun bu çalışmada tespit edilememesinin nedeni TSSB 
saptanan migren hastasının (17 kişi) karşılaştırma yapılabilmesi için 
yeterli sayıda olmaması olabilir. Bu çalışmada özel olarak çocukluk 
çağı travmalarına odaklanılmamıştır. Travmanın doğası gereği 
özellikle aranmadığında, bu tür yaşantılar hastalar tarafından 
sıklıkla ifade edilememektedir. Çocukluk çağı travmalarına özellikle 
odaklanan çalışmalar aleksitimi, migren ve TSSB ilişkisi üzerine 
daha fazla bilgi sağlayabilir. 

Kısıtlılıklar
Bu çalışmada kesitsel inceleme yönteminin kullanılması 

nedeniyle migrenle TSSB ve migrenle aleksitimi arasında 
neden-sonuç ilişkisi kurulamamıştır. Aralarındaki olası ilişkinin 
aydınlatılabilmesi için ileriye dönük araştırmalara ihtiyaç vardır.

Migren hastalarında TSSB dışındaki psikiyatrik bozuklukların 
değerlendirilmemesi de çalışmanın bir eksikliğidir.

Sonuç

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, migren hastalarında 
TSSB’ nin sık görülmesi ve TSSB olanlarda daha şiddetli ağrı 
bildirimi nedeniyle, travma öyküsünün ayrıntılı bir şekilde alınması 
gerektiğini ve migren hastalarında aleksitiminin birlikteliğinin sık 
görülmesi nedeniyle bu kişilerin duygusal uyarılmışlığı fiziksel 
hastalık olarak yorumlanabilme ihtimali olduğunu, bu hastaların 
bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir. Ayrıca, bu çalışmanın bulguları, migren 
hastalarında TSSB’nin tedavisinin migren baş ağrılarının varlığı ve 
şiddetinin değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu gündeme getirir. 
Çalışmanın bulgularının genellenebilmesi için çok merkezli, büyük 
örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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