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Amaç: Bu araştırmada ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı (İAKB) olan hastalarda 
stresli yaşam olaylarının çeşidi ve sayısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi 
ve stresli yaşam olaylarının baş ağrısının kronikleşmesi ve ilaç aşırı kullanımı 
haline gelmesinde etkili olup olmadığını belirlemeyi hedefledik.

Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin (UABD) baş ağrısı 
kriterlerini karşılayan, yaşları 15-65 arasında olan 114 hasta dahil edildi. 
Hastalar UABD’nin yeniden düzenlenmiş 2004 kriterlerine göre üç gruba 
ayrıldı; İAKB(n=64), kronik migren (n=25), epizodik migren (n=25). Ay-
rıntılı klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedildi.  Ayırıcı tanı için nörolo-
jik ve fizik muayeneleri yapıldı. Hastalara DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik 
Görüşme Ölçeği (SCID-I),  Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Öl-
çeği, Kısa Form-36 (KF-36), yaşam olayları listesi uygulandı. Ölçek puanları 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: İAKB ve Epizodik Migren grupları KF-36 ile karşılaştırıldığında, fi-
ziksel rol güçlüğü (p=0,024), ağrı (p=0,0001), genel sağlık (p=0,043), sos-
yal fonksiyon (p=0,004) alt ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 
azalma vardı. İAKB olmayan KM hasta grubunda yaşam olay sayısı ile has-
talığın kronik olma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı 
(p=0,027). Ayrıca ailesel stresli yaşam olayları ile yaşam kalitesinin ağrı alt 
ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0,038).

Sonuç: Bu çalışma, stresli yaşam olaylarının İAKB olan hasta grubunda ya-
şam kalitesini bozduğunu göstermektedir. Stresli yaşam olay sayısının, baş 
ağrısının kronik hale gelmesinde etkili olduğu bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı, yaşam olayları, yaşam ka-
litesi

Introduction: The present study aimed to determine (a) the correlation 
between type and number of stressful life events and quality of life in 
patients with medication-overuse headache (MOH) and (b) whether 
stressful life events could be attributed to medication overuse and the 
conversion of headache to a chronic type.

Methods: The present study included 114 patients aged between 15 and 
65 years who met the criteria for headache classification of International 
Headache Society (IHS). The patients were divided into three groups 
according to the revised 2004 IHS classification; MOH (n=64), chronic 
migraine (n=25) and episodic migraine (n=25). Detailed data on clinical 
and sociodemographic characteristics were recorded. Neurological and 
physical examinations were performed for differential diagnosis. The 
patients underwent structured clinical interviews for DSM-IV Inventory 
(SCID-I), Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Short 
Form-36 (SF-36) and Life Events List. Scores of these inventories were 
statistically compared.

Results: Comparing MOH group with episodic migraine group via SF-
36, statistically significant decreases were observed in the subscales of 
physical role limitation (p=.024), pain (p=.0001), general health (p=.043) 
and social functioning (p=.004). There was a statistically significant 
correlation between the number of life events and the time the disease 
became chronic in the patient group with non-MOH chronic migraine 
(p=.027). Moreover, a statistically significant correlation was observed 
between stressful family life events and the body pain subscale of quality 
of life scale (p=.038).

Conclusion: The present study demonstrates that stressful life events 
impair quality of life in patients with MOH. It was also found that number 
of stressful life events could be attributed to the conversion of headache 
to a chronic type.  

Keywords: Medication-overuse headache, stressful life events, quality of 
life
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GİRİŞ
Migren ataklarla seyreden, yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan ve yeti yitimi yaratan, genel toplumun yaklaşık %10’unu etkileyen (kadın-
ların %16, erkeklerin %5) yaygın olarak görülen etiyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamış heterojen bir hastalık grubudur. Uluslararası 
Baş Ağrısı Derneği’nin (UABD) sınıflandırmasına göre kronik migren (KM), migrenin komplikasyonları grubunda yer almaktadır (1). 
Kronik migren, genel toplumun %1-3’ünü etkilemektedir (2). Tanısı; en az üç ay süren, ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısının olması, 
bu ağrıların süresinin ortalama dört saat ve fazla devam etmesi ve ağrıların sekiz gün veya daha fazlasının migren ile ilişkili olması ile kon-
maktadır. Migrenin epizodik formdan kronik forma dönüşmesindeki risk faktörleri: hipertansiyon, cerrahi menapoz, kafein kötü kullanımı, 
obezite, sigara içme, horlama, uyku apnesi, intihar riski, psikiyatrik eştanılardır (3).



İlaç aşırı kullanım baş ağrısı (İAKB) tanımlaması ise ilk defa 2004 yılında 
UABD tarafından kullanılmıştır. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin 2006 
yılında yayınladığı ek sınıflandırma tanı kriterlerine göre İAKB, en az üç ay 
süren, ayın 15 gün veya fazlasında devam eden ve ayda on günden fazla 
analjezik, barbitürat, opioid, ergot türevleri, kafein, triptan, aspirin gibi ilaç-
ların kullanımı ile giden ağrı olarak tanımlanmaktadır (1,4). İAKB, toplumda 
yaklaşık %1-1,5 oranında görülür, baş ağrısı kliniklerine başvuran hastaların 
%30-50’sini oluşturur (5,6). 

Migren, hastaların toplumsal, mesleki, sosyal ve kişisel yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen kronik gidişli bir bozukluktur. Yapılan bir çalışmada hem 
sağlıklı grup, hem de diyabet, artrit ve bel ağrısı gibi kronik durumlarla kar-
şılaştırıldığında migren hastalarında yaşam kalitesinin anlamlı olarak bozul-
duğu bulunmuştur (7). Kronik migren, İAKB ve kronik küme baş ağrısı olan 
hastalarda yaşam kalitesinin birçok alt grubunda anlamlı bozulma olduğu 
belirlenmiştir (8). Çin, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika gibi değişik insan 
toplulukları ve kültürlerde yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar elde 
edilmiş ve yaşam kalitesi düşük bulunmuştur (9,10,11,12,13). 

Literatürde İAKB olanlarda yaşam kalitesini araştırmaya yönelik yapılan 
araştırma sayısı oldukça azdır. İlaç aşırı kullanımı olan ve olmayan kronik 
günlük baş ağrısı olan hastalar karşılaştırıldığında, İAKB olanlarda yaşam 
kalitesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir (9,10,14,15). Yapılan araş-
tırmalarda sağlıklı grupla karşılaştırıldığında tüm migren tiplerinde yaşam 
kalitesinde anlamlı bozulma belirlenirken, İAKB olan hastalarda daha fazla 
bozulma olduğu bulunmuştur. 

Baş ağrısı yaşayan hastaların %39’unda stresin ağrı oluşumunda önemli rolü 
olduğu bildirilmiştir (16). İç veya dış kaynaklı stres faktörleri, sempatik si-
nir sistemi ve hipotalamik-hipofiz-adrenal yolun aktivasyonuna ve bu da 
vücudun strese bağlı tepkimelere neden olabilir. Bu cevabın düzeyi strese 
maruziyetin süresi, şiddeti ve sıklığı ile ilişkilidir. Psikolojik stresin sadece 
migrenin başlamasında değil aynı zamanda gidişinde de etkili olduğu ve 
ataklarla giden biçiminden kronik hale gelmesinde etkili olduğu bulunmuş-
tur (17,18,19,20). Ayrıca kronik baş ağrısı olan hastalarda günlük yaşam 
olaylarının, major yaşam olaylarından daha fazla görüldüğü ve minör yaşam 
olaylarının baş ağrısının sıklık ve yoğunluğu ile anlamlı olarak ilişkili olduğu 
bulunmuştur (21,22). Kronik günlük baş ağrısı olanlarda stresin yaşam ka-
litesini anlamlı olarak bozduğu belirlenmiştir (23). Ayrıca migrenin, İAKB 
şekline dönüşmesinde anksiyete ve depresyonun önemli bir rol oynadığı 
bulunmuştur (24,25). 

Biz bu araştırmada,
1) İAKB olan hastalarda stresli yaşam olaylarının sayısı ile yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 
2) İAKB’si olan hastalarda stresli yaşam olaylarını farklı bir şekilde sınıflandı-
rarak, yaşam kalitesinin alt grupları ile arasındaki ilişkinin incelenmesi, 
3) Psikiyatrik eştanıların baş ağrısının kronikleşmesinde ilaç aşırı kullanımı 
kadar rol oynayıp oynamadığının belirlenmesi, 
4) Daha önce yapılmış çalışmalardan farklı olarak İAKB’si olan hastalarda, 
farklı psikiyatrik eştanılar ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi he-
defledik. 

YÖNTEM
Bu çalışma için Başkent Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (proje 
no: KA 12/257) ve çalışma Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir. 

Araştırmaya Eylül 2012-Şubat 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Poliklini-

ği’ne baş ağrısı nedeniyle başvuran, 2004 Uluslar arası Baş Ağrısı Derne-
ği’nin tanı kriterlerine göre baş ağrısı tanısı konulan 114 hasta alındı. Tüm 
hastalar araştırmanın amacı ve yöntemi konusunda bilgilendirilip, yazılı 
onamları alındı. Psikotik bozukluk, zekâ geriliği, ciddi nörolojik hastalık, ikin-
cil baş ağrısı, çalışmaya katılmak istemeyen veya 18 yaşın altında olan 14 
hasta çalışmaya dahil edilmedi. 

Nöroloji uzmanı tarafından sosyo-demografik veri formu doldurularak, ay-
rıntılı nörolojik muayeneleri yapıldı. Organik nedenler uygun yöntemlerle 
dışlandı. İAKB, KM ve epizodik migren (EM) tanıları UABD’nin tanı kriter-
lerine göre konuldu. Bu değerlendirmelerden sonra UABD–II kriterlerine 
göre 3 migren tipi belirlendi. Hastalar İAKB (n=64), KM (n=25) ve EM 
(n=25) olmak üzere üç gruba ayrıldı. 

Baş ağrısının bir ayda 15 gün ya da daha fazla sürmesi, üç aydan daha uzun 
süreli analjezik kullanımı, analjezik kullanımı sırasında baş ağrısının kötüleş-
mesi, baş ağrısının analjeziğin kesilmesinden sonraki iki ay içinde belirgin 
iyileşmesi ya da önceki baş ağrısı tipine dönmesi ile İAKB tanısı konuldu.

Aşırı kullanımı olan ilaçlar Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin sınıflandırması 
esas alınarak: ergotamin, triptan, ağrı kesici, opioid, ağrı kesici kombinasyo-
nu, akut ilaçların kombinasyonu ve diğerleri olarak yapılmıştır. 

Hastalar, nörolojik değerlendirmeden sonra psikiyatri uzmanı tarafından 
değerlendirildi. Psikiyatri uzmanı, hastaların baş ağrısı tanılarını bilmeden 
psikiyatrik değerlendirme yaptı. Sosyo-demografik veri formundaki psi-
kiyatrik hastalık öyküsü ile ilişkili kısımlar dolduruldu. Psikiyatrik eştanılar 
DSM-IV’e göre yapılandırılmış klinik görüşme yöntemi ile konuldu. 

Hastalara ayrıntılı sosyo-demografik veri formu, DSM-IV eksen I bozukluk-
ları için yapılandırılmış klinik görüşme ölçeği (SCID-I), Beck Depresyon öl-
çeği (BDÖ), Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ) ve Kısa Form-36 (KF-36) Yaşam 
Kalitesi Ölçeği ve Yaşam Olayları Listesi (YOL) uygulandı. 

Sosyo-demografik veri formu: Psikiyatri ve nöroloji uzmanları tara-
fından uygulanan sosyo-demografik veri formu ile yaş, cinsiyet, medeni du-
rum, meslek, psikiyatrik hastalık öyküsü, aile öyküsü sorgulandı. 

SCID-I: Eksen-I psikiyatrik bozukluk tanılarını araştırmak amacıyla görüş-
meci tarafından uygulanan yapılandırılmış klinik görüşme çizelgesidir. Altı 
modülden oluşmaktadır. Toplam 38 tane birinci eksen bozukluğunun tanı 
ölçütleri araştırılmaktadır İki modül duygu durum epizotları ve duygu du-
rum bozuklukları, iki modül psikotik semptomlar ve psikotik bozukluklar, 
birer modülde anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve di-
ğer bozukluklar için kullanılmaktadır. First ve arkadaşları tarafından 1997 
yılında geliştirilmiştir (26). Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması DSM-IV 
Eksen-I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme adı ile Özkürkçügil 
ve ark. (27) tarafından yapılmıştır. 

BDÖ: Beck tarafından geliştirilen hastanın kendisinin doldurduğu bir öl-
çektir (28). Bu ölçekte her biri 4 durum içeren 21 soru vardır. Her bir 
cevap 0-3 arasında puanlanır ve toplam puan 0-63 arasında değişir. Toplam 
puan 0-4 yok/minimal, 10-16 hafif depresyon, 17-29 orta depresyon ve 
30-63 ağır depresyon olarak değerlendirilir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirliği Hisli ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Türk toplumunda, 
puan 17 veya üzerindeyse major depresyon olarak kabul edilir (29). 

BAÖ: Beck ve ark. (30) geliştirilmiş, anksiyete şiddetini ölçmek için yay-
gın olarak kullanılan 21 maddelik bir ölçektir. Çeşitli topluluklarda kabul 
edilebilir geçerlilik ve güvenilirliğe sahiptir. Her bir madde 0-3 arasında pu-234
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anlanır, puan arttıkça anksiyete şiddeti artar. Psikolojik değerlendirmenin 
sonunda bu 21 maddeye verilen her bir puan toplanır. Türk toplumunda 
bu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy ve ark. (31) tarafından 
yapılmıştır. 

KF-36: Yaşam kalitesini ölçmekte yaygın olarak kullanılan bir kendini de-
ğerlendirme ölçeğidir. Bu ölçekte fiziksel fonksiyon, rol kısıtlamaları (fiziksel 
ve emosyonel sorunlara bağlı), sosyal fonksiyon, akıl sağlığı, vitalite (enerji), 
ağrı ve sağlığın algılanması gibi sağlığın 8 boyutu 36 madde ile incelenmek-
tedir. Kısa-form-36 Ware ve ark. (32) tarafından 1992 yılında geliştirilmiş, 
1999 yılında Koçyiğit ve ark. (33) tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır.

YOL: Liste Sorias (34) tarafından geliştirilmiş ve Türk toplumuna uyarla-
ma çalışması yapılmıştır. Sorias’ın yaşam olayları 107 maddeden oluşmak-
tadır. Bu olaylar başlıca ekonomik durum, sağlık durumu, eğitim, iş, aile, 
yakın akraba ve arkadaş ilişkileri, cinsel yaşam, yitim (ekonomik, sağlık, eş), 
yer değişikliği gibi olaylardan oluşmaktadır. Araştırmanın niteliğine uygun 
olarak liste içinden bazı olaylar seçilerek kullanılabilmektedir. Yaşam olayları 
listesindeki olay sayıları 4 gruba ayrılarak değerlendirildi: 0: hiç olay yaşa-
mama grup 1: 1-5 sayıda olay yaşama, grup 2: 6-10 sayıda olay yaşama, 
grup 3: 11 ve üzeri olay yaşama olarak değerlendirildi. Bu gruplar ile ölçek 
puanları karşılaştırıldı. Ayrıca yaşam olayları listesindeki olaylar ekonomik, 
ailesel, sağlık ve kişisel olmak üzere dört kategoriye ayrıldı ve ölçek puanları 
ile karşılaştırıldı. 

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) 17,0 paket programı kullanılmıştır. Sürekli 
ölçümler ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve mi-
nimum-maksimum) olarak ve kategorik değişkenler n (%) şeklinde özet-
lenmiştir. Grupların kategorik değişken karşılaştırılmasında Ki-kare test 
istatistiği kullanılmıştır. Gruplar arasında sürekli ölçümlerin karşılaştırılma-
sında dağılımlar kontrol edilerek, normal dağılım gösteren parametreler 
için Student T testi ve normal dağılım göstermeyen parametreler için 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası 
test ölçümlerinin karşılaştırılmasında ise Tekrarlı Ölçüm Analizi (Repeated 
Measures Analysis) kullanılmıştır. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 
0,05 olarak alınmıştır.

BULGULAR
Sosyo-demografik bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir. Toplam 114 migren 
hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar İAKB (n:64), KM (n:25) ve EM (n:25) 
olarak üç gruba ayrıldı. İlaç aşırı kullanım baş ağrısı olan 64 hastanın yaş or-
talaması 37±10,2 (17-60) idi. Cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, baş 
ağrısının süresi, baş ağrısı şiddeti(VAS), sigara alışkanlığı arasında üç grup 
arasında anlamlı fark yoktu. Ayrıca baş ağrısı ile ilişkili kusma, bulantı, foto-
fobi ve osmofobi belirtileri açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. 

Ağrının kronik olma süresi (ay) ve bir ayda baş ağrısı yaşadığı gün sayısı, 
İAKB ve KM olan gruplarda EM olan gruba göre istatistiksel olarak an-
lamlı bir şekilde yüksekti (p=0,0001). Alınan analjezik sayısı İAKB olan 
grupta ayda ortalama 30 (6-80), KM olan grupta 5 (0-30) ve EM olan 
grupta 3 (1-8) idi ve bu fark İAKB olan grupta istatistiksel olarak an-
lamlı fazlaydı (p=0,001). İAKB olan grupta en sık kullanılan ilaçlar basit 
analjezikler(%70.3) ve NSAI ilaçlar (%70,3), triptanlar (%23,5) ve ergot 
alkaloidleri (%15,6) idi. 

Migren grupları arasında yaşam kalitesinin 8 alt grubu ile yapılan karşılaş-
tırmada, İAKB olan grupta EM ile karşılaştırıldığında fiziksel rol güçlüğü 
(p=0,024), ağrı (p=0,0001), genel sağlık (p=0,043) ve sosyal fonksiyon 
(p=0,004) alanlarında yaşam kalitesinin istatistiksel anlamlı olarak bozuk 
olduğu belirlenmiştir. EM ve KM grupları karşılaştırıldığında sadece yaşam 
kalitesinin sosyal fonksiyon alt grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p=0,04). İAKB ve KM olan gruplar arasında yaşam kalitesi 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (Tablo 2).

Yüz yedi maddeden oluşan yaşam olayları listesindeki olay sayıları 4 gruba 
ayrılarak değerlendirildi. Grup 1: hiç olay yaşamama, grup 2: 1-5 sayıda olay 
yaşama, grup 3: 6-10 sayıda olay yaşama, grup 4: 11 ve üzeri olay yaşama 
olarak değerlendirildi. İAKB olan grupta 1-5 arası yaşam olayı %50 (n=32) 
hastada, 6-10 arası yaşam olayı %43,8 (n=28) hastada 11 ve üzeri yaşam 
olayı %4,7 (n=3) hastada vardı. KM, EM ve İAKB olan gruplar arasında 
yaşam olayları sayısı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (Tablo 3). İAKB 
ve EM gruplarındaki hastaların yaşam olay sayısı ile kaç yıldır baş ağrısı oldu-
ğu, kaç yıldır kronik durumda olduğu ve VAS skorları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). İAKB olmayan KM’li hasta 
grubunda ise yaşam olayları sayısı ile kronik olma süresi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,027) (Tablo 4). 
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Tablo 1. Gruplar arasında sosyo-demografik özellikler ve baş ağrısının nitelikleri arasındaki ilişki

 İAKB (n=64) KM (n=25) EM (n=25)

 Medyan  Medyan Medyan  p grup p grup p grup 
 (Min-Maks) (Min-Maks) (Min-Maks) p 1 ve 2 1 ve 3 2 ve 3

Yaş 37 (17-60) 30 (17-47) 38 (20-61) 0,050 0,021 0,978 0,059

Eğitim 11 (5-17) 10 (5-17) 11 (5-17) 0,284 0,519 0,115 0,435

BAÖ 20 (3-46) 16 (7-56) 16 (2-46) 0,784 0,823 0,563 0,521

BDÖ 17 (4-55) 19 (4-36) 13 (2-28) 0,520 0,815 0,265 0,428

Kaç yıldır baş ağrısı var 10 (1-40) 7 (1-30) 7 (1-35) 0,377 0,182 0,557 0,400

Kaç aydır kronik 6 (1-48) 4 (0-24) 0 (0-6) 0,0001 0,247 0,0001 0,0001

Ayda kaç gün baş ağrısı çekiyor 30 (18(30) 25 (20-30) 3 (1-25) 0,0001 0,152 0,0001 0,0001

VAS 9 (1-10) 8 (5-10) 8 (7-10) 0,063 0,097 0,035 0,956

Analjezik sayısı 30 (6-80) 5 (0-30) 3 (1-8) 0,001 0,0001 0,0001 0,092

p: Kruskal wallis testi (p<0,05). p grup 1 ve 2, p grup 1 ve 3, p grup 2 ve 3: Post-hoc Mann-Whitney U testi (p≤0,017 bonferoni düzeltmesi). Min: minimum; Maks: maksimum; İAKB: ilaç aşırı 
kullanımı başağrısı; KM: kronik migren; EM: epizodik migren; BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği; BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği; VAS: baş ağrısı şiddeti



Ortalama yaşam olay sayıları ile yaşam kalitesi arasındaki karşılaştırmada, 
yaşam kalitesinin ağrı (p=0,002) ve sosyal fonksiyon (p=0,013) alt ölçekle-
rinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (Tablo 4).

Yaşam olayları listesi gruplara göre değerlendirildiğinde İAKB olan hasta-
larda amir ve iş arkadaşları ile geçimsizlik (n=7, %12,28), uyku düzeninde 
değişiklik (n=32, %56,14), büyük oranda borca girme (n=10, %17,54), 
menopoz (n=17, %29,82), ağır biçimde hastalanma, kaza geçirme (n=10, 
%17,54) yaşam koşullarında ve sosyal faaliyetlerde önemli değişim (n=19, 
%33,13), eş ile tartışmalar (n=14, %24,56), anne ya da baba ile anlaşmazlık 
(n=6, %10,53) en sık görülen yaşam olaylarıydı. (Tablo 5).

Yaşam olayları listesindeki parametreler, ekonomik, kişisel, ailesel ve sağlık 
olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. İAKB olanların %42,2’sinde (n=27) ailesel, 
%84,4’ünde (n=54) kişisel, %53,1’ünde (n=34) sağlık, %35,9’unda (n=23) 
ailesel yaşam olayları vardı. Yaşanılan stresli yaşam olayının tipinin, ağrı süre-
si, VAS skorları ile herhangi bir korelâsyonu bulunmamıştır. Yalnızca ailesel 
stresli yaşam olayları ile yaşam kalitesinin ağrı alt ölçeği arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,038) (Tablo 6).

İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı olanların %65,6 (n=42), KM %52 (n=13) ve 
EM olan hastaların %44,4’üne (n=12) bir psikiyatrik hastalık eşlik ediyordu. 
İAKB olanlarda psikiyatrik eş tanı istatistiksel olarak anlamlı şekilde fazlaydı 
(p=0,042). İAKB olanların %21,9’unda depresyon, %35,9’unda anksiyete 
bozukluğu ve %7,8’inde somatoform bozukluk vardı. Anksiyete bozukluk-
ları arasında obsesif kompulsif bozukluk %21,1 oranında görülmekteydi. 
Epizodik migreni olan hasta grubunda ise %14,89 depresyon, %18,5 ank-
siyete bozukluğu ve %11,1’inde somatoform bozukluk vardı. Gruplar ara-
sında psikiyatrik eş tanılar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
yoktu (p>0,05).

TARTIŞMA
Stresli yaşam olaylarının, İAKB olan hastalarda yaşam kalitesi üzerindeki 
etkilerini araştırmak için yapılan bu çalışmada, ağrı ile yaşam olay sayısı ve 
ailesel stresli yaşam olayları arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Birçok araş-
tırma migrende psikolojik stresin olumsuz etkisinden bahsetmiştir (35,36). 
Galego ve ark. (23) çalışmasında stres varlığı ile KF-36 ölçek puanları karşı-
laştırılmış ve fiziksel fonksiyon dışındaki tüm ölçek puanlarının anlamlı ola-
rak düşük olduğu ve stresin yaşam kalitesini bozduğuna işaret etmişlerdir. 

İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı ve EM gruplarındaki hastaların ortalama yaşam 
olay sayısının baş ağrısının var olma süresi, kronik olma süresi ve baş ağrı-
sının şiddeti ile ilişki olmadığı bulunmuştur. Diğer yandan İAKB olmayan 
KM’ni olan hasta grubunda ise yaşam olayları sayısı ile kronik olma süresi 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara bakıldığında stresli yaşam 
olayı sayısının baş ağrısının kronik hale gelmesinde etkili ancak ilaç aşırı kul-
lanımı oluşması ile ilişkili olmadığı söylenebilir. 

Stresli yaşam olayları daha çok minör/majör, çocukluk ve erişkinlik çağı 
olayları gibi sınıflandırmalarla karşılaştırılmıştır. De Benedittis ve ark. (21) 
ile Fernandez ve ark. (22) yaptığı araştırmalarda minör yaşam olaylarının 
(daily hassles) major yaşam olaylarından daha fazla görüldüğü ve baş ağ-
rısının sıklık ve yoğunluğu ile anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu 
çalışmada farklı bir sınıflandırma ile stresli yaşam olayları ekonomik, kişisel, 
sağlık ve ailesel olmak üzere dört gruba ayrılarak hem kendi aralarında hem 
de yaşam kalitesi alt grupları ve baş ağrısı özellikleri ile karşılaştırılmıştır. 
Her üç grupta da en sık görülen stresli yaşam olayları kişisel kaynaklı iken 
en az görülenler ise İAKB olanlarda ailesel, EM olan hastalarda ekonomik 
kaynaklıydı. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmaması, 
stresli yaşam olayının nedeninin baş ağrısının kronikleşme ya da ilaç aşırı 
kullanımının oluşmasında etkili olmadığını düşündürmektedir. Yaşam olay-
larından ailesel kaynaklı olanlarda yaşam kalitesinin ağrı alt ölçek puanları 
ile ilişkili bulunmuştur. Bu durum Türk toplumunda aile bağlarının kuvvetli 
olması ile açıklanabilir. 

Literatürde kronik migreni olan hastalarda yaşam kalitesi üzerine yapılmış 
çalışmalarda yaşam kalitesinin bozulduğu ancak bu bozulmanın farklı alan-
larda olduğu bulunmuştur. Bussone ve ark. (37) İtalya’da yaptıkları araş-
tırmada KM’si olan hastalarda, yaşam kalitesinin tüm alt gruplarının sağlıklı 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak bozulduğu belirlenmiştir. D’Amico 
ve ark. (38) çalışmasında KM ve ilaç aşırı kullanımı olan gruplarda, yaşam 236
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Tablo 2. Yaşam kalitesi ölçeğinin gruplar arasındaki dağılımı

 İAKB (n=64) KM (n=25) EM (n=25)

 Medyan  Medyan Medyan  p grup p grup p grup 
 (Min-Maks) (Min-Maks) (Min-Maks) p 1 ve 2 1 ve 3 2 ve 3

Yaşam olay sayısı 5 (0-13 5 (0-11) 3 (0-8)  0,582 0,008 0,09

Fiziksel fonksiyon 26 (15-30) 26 (15-54) 28 (16-30) 0,837 0,943 0,568 0,646

Fiziksel rol güçlüğü 5 (4-8) 6 (4-8) 7 (4-8) 0,070 0,501 0,024 0,135

Ağrı 5 (2-10) 6 (3-9) 7 (4-12) 0,002 0,093 0,0001 0,172

Genel sağlık 14 (5-22) 14 (5-22) 17 (6-24) 0,131 0,725 0,043 0,199

Enerji 11 (4-20) 12 (7-19) 14 (7-20) 0,304 0,954 0,183 0,132

Sosyal fonksiyon 6 (2-10) 6 (3-10) 7 (5-10) 0,013 0,637 0,004 0,040

Duygusal rol güçlüğü 4 (3-6) 4 (3-6) 5 (3-6) 0,764 0,725 0,629 0,444

Mental sağlık 16 (5-26) 15 (10-25) 18 0,300 0,868 0,176 0,144

p: Kruskal wallis testi (p<0,05). p grup 1 ve 2, p grup 1 ve 3, p grup 2 ve 3: Post-hoc Mann-Whitney U testi (p≤0.017 bonferoni düzeltmesi). Min: minimum; Maks: maksimum; İAKB: ilaç aşırı 
kullanımı başağrısı; KM: kronik migren; EM: epizodik migren

Tablo 3. Yaşam olay sayılarının migren gruplarına göre dağılımı

 İAKB KM EM
 (n=64) (n=25) (n=25) Toplam

Yaşam olayı sayısı n (%) n (%) n (%) n (%)

1-5 32 (50) 13 (52) 16 (59,3) 61 (52,6)

6-10 28 (43,8) 9 (36) 8 (29,6) 45 (38,8)

11 ve üzeri 3 (4,7) 1 (4) 0 (0) 4 (3,4)

ki kare testi:n (%). İAKB: ilaç aşırı kullanımı başağrısı; KM: kronik migren; EM: epizodik migren



kalitesinin hem fiziksel ve ruhsal alanlarında bozulmaya neden olduğu, iş 
ve sosyal etkinlikleri engellediğini bildirmişlerdir. İngiltere’de toplum temel-
li yapılan çalışmada migren hastalarının sağlıklı grup ile karşılaştırmasında 
KF-36’nın genel sağlık dışındaki tüm alt gruplarında anlamlı azalma olduğu 
belirlenmiştir (13).

Literatürde İAKB olan hastalarda yaşam kalitesini belirlemek için yapılmış 
çalışma sayısı oldukça azdır. Yapılan araştırmalarda İAKB olan hastalarda 
yaşam kalitesinin bozulduğu bildirilmiştir (14,39,40). Guitera ve ark. (41) 
çalışmasında, İAKB olanlarda olmayanlara göre yaşam kalitesinin tüm alan-
larında bozulma olduğu özellikle fiziksel fonksiyon ve ağrı alanlarında bu 
bozulmanın daha fazla olduğu belirlenmiştir. D’amico ve ark. (38) İtalyan 
hastalar ile yaptıkları çalışmada, KM+İAKB olan hastalarda yaşam kalitesi-
nin hemen her alanında istatistiksel olarak anlamlı bozulma belirlemişlerdir. 
Bizim araştırmamızda da EM ile karşılaştırıldığında İAKB olan hastalarda ya-

şam kalitesinin genel sağlık, fiziksel rol güçlüğü, ağrı ve sosyal fonksiyon alan-
larında bozulma olduğu ancak KM ile arasında fark olmadığı belirlenmiştir.

Bu çalışmada İAKB olan grupta psikiyatrik eş tanıların daha fazla olduğu 
ancak literatürden farklı olarak yaşam kalitesi ile arasında anlamlı bir ko-
relasyon olmadığı bulunmuştur. Literatürde anksiyete, depresyon, stresin 
varlığının kronik baş ağrısı olan hastalarda yaşam kalitesini olumsuz etkile-
diği bulunmuştur (12,23,42). Hung ve ark. (43) çalışmasında depresyon eş 
tanısı olan migren hastalarında özellikle yaşam kalitesinin fiziksel fonksiyon 
ve enerji alanlarında anlamlı bozulmanın olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde İAKB olan hastalarda depresyon ve anksiyete eştanılarının daha 
fazla olduğu ve baş ağrısının kronik hale gelmesinde ve ilaç aşırı kullanımının 
artmasıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (24,25,44). Ancak literatür tarama-
mızda İAKB’si olan hastalarla ayrıca bu konuda yapılmış bir araştırmaya rast-
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Tablo 4. Yaşam olay sayıları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

 Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Toplam 

 Medyan (Min-Maks) Medyan (Min-Maks) Medyan (Min-Maks) Medyan (Min-Maks) Medyan (Min-Maks) P

Fiziksel fonksiyon 26 (23-29) 28 (15-54) 26 (15-30) 20,5 (18-30) 26 (15-54) 0,837

Fizik rol güçlüğü 5 (5-8) 6 (4-8) 6 (4-8) 7,5 (5-8) 6 (4-8) 0,07

Ağrı 7,1 (5-7) 6,1 (2-12) 5,2 (2-9) 5,05 (4-8) 5,2 (2-12) 0,002

Genel sağlık 13,4 (9-17) 15 (6-24) 13 (5-21) 12,2 (9-17) 14 (5-24) 0,131

Enerji 15 (8-20) 12 (5-19) 10 (4-20) 8 (4-12) 12 (4-20) 0,304

Sosyal fonksiyon 7 (5-9) 7 (3-10) 7 (2-10) 4,5 (4-9) 7 (2-10) 0,013

Duygusal rol güç 5 (3-6) 5 (3-6) 3 (3-6) 4 (3-6) 4 (3-6) 0,764

Mental sağlık 20 (12-24) 17 (8-26) 14 (5-26) 12,5 (7-17) 16 (5-26) 0,3

p: Kruskal wallis testi (p<0,05). Post-hoc Mann-Whitney U testi (p≤0,017 bonferoni düzeltmesi). Min: minimum; Maks: maksimum. Grup 0: yaşam olayı yok, Grup 1: 1-5 arası yaşam olayı, 
Grup2: 6-10 arası yaşam olayı, Grup 3: 11 ve üzeri yaşam olayı 

Tablo 5. Yaşam olaylarının migren gruplarına göre dağılımı

                    İAKB                KM               EM               Toplam 

Yaşam olayları n % n % n % n %

Amir ve iş arkadaşları ile geçimsizlik 7 12,28 3 13,64 2 9,09 12 11,88

Uyku düzeninde değişiklik 32 56,14 15 68,18 12 54,55 59 58,42

Büyük oranda borca girme 10 17,54 5 22,73 3 13,64 18 17,82

Evde yaşlı yada hasta akrabaya bakmak 6 10,53 4 18,18 1 4,55 11 10,89

Anne baba ile anlaşmazlık  6 10,53 2 9,09 0 0,00 8 7,92

Menopoz 17 29,82 2 9,09 5 22,73 24 23,76

Ağır biçimde hastalanma, kaza geçirme 10 17,54 3 13,64 4 18,18 17 16,83

Yemek alışkanlıklarında büyük değişim  15 26,32 7 31,82 9 40,91 31 30,69

Yaşam koşullarında büyük değişim 9 15,79 3 13,64 2 9,09 14 13,86

Sosyal faaliyetlerde önemli değişim  10 17,54 4 18,18 2 9,09 16 15,84

Çocuğun hafif hastalığı 5 8,77 1 4,55 3 13,64 9 8,91

Eş ılımlı tartışmalar 14 24,56 7 31,82 2 9,09 23 22,77

Zor bir sınava hazırlanmak  6 10,53 4 18,18 2 9,09 12 11,88

Cinsel sorunlar  11 19,30 5 22,73 3 13,64 19 18,81

Ilımlı oranda borca girme  9 15,79 2 9,09 3 13,64 14 13,86

Ki-kare testi: n (%). İAKB: ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı; KM: kronik migren; EM: epizodik migren



lanmamıştır. Yaptığımız çalışmada İAKB,KM ve EM olan hastalar depresyon, 
anksiyete bozuklukları ve somatoform bozuklukların sıklığı ve psikiyatrik eş 
tanıların yaşam kalitesi ile ilişkisi yönünden karşılaştırılmış ve anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Biz bunu her üç gruptaki hastalıklarında süregen olması, eş 
tanıların benzer oranda görülebilmesi ve hasta sayısının az olması ile ilişkili 
bulduk. Yapılan araştırmalarda İAKB ve KM olan hastalarda EM ve kontrol 
grubuna göre obsesif kompulsif bozukluk belirtileri ile İAKB’si olan hasta-
larda obsesif kompulsif kişilik özelliklerinin daha fazla olduğu bulunmuştur 
ve bu bulgular çalışmamız ile uyumluydu (45,46). 

Bu araştırmada, İAKB olan hastalarda, EM grubundan farklı olarak yaşam ka-
litesinin fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık, sosyal fonksiyon ve ağrı ölçek puanla-
rında azalma olduğu ancak ilaç aşırı kullanımı olmayan KM hastaları ile arasın-
da fark olmadığı bulunmuştur. Bu araştırmada ailesel stresli yaşam olaylarının 
kişinin ağrıyı hissetmesinde önemli olduğu bulunmuştur. Ayrıca İAKB olan 
hastalarda psikiyatrik eş tanı daha fazla olmasına rağmen literatürden farklı 
olarak eş tanı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki olmaması diğer önemli 
bulgulardan biriydi. Bu bulgular ışığında baş ağrısının kronik duruma gelme-
sinde yaşanılan stresli olay sayısının bir risk faktörü olabileceği söylenebilir. 

Bu araştırma ile ilaç aşırı kullanımı olan hastalarda stres nedenlerinin ortaya 
çıkarılması ve ortadan kaldırılmasının baş ağrısının kontrol altına alınması, 
yaşam kalitesinin artmasında belirgin düzelmeye neden olabileceği sonucu 
çıkarılabilir. Ayrıca ilaç aşırı kullanımının önlenmesi ya da azaltılması, hem 
ekonomik hem de hastane kaynakları üzerindeki yükün ve ilaçların hastada 
ortaya çıkarabileceği metabolik sorunların azalmasına katkı sağlayabilir. Bu 
nedenlerle baş ağrısı yakınması ile nöroloji polikliniğine başvuran ve ilaç aşı-
rı kullanımı olan veya olmayan hastaların psikiyatri kliniği ile beraber takip 
edilmesi önemlidir.

Bu çalışma, kesitsel deseni, örnekleme ulaşma yolu, ağrı özellikleri, hasta 
sayısının az olması, ilaç kullanımı ile ilişkili bilgilerin hastaların geriye dönük 
hatırlamaları yoluyla elde edilmesi ve kendini değerlendirme ölçekleri ne-
deniyle kısıtlılıkları olan bir çalışma olsa da sık görülen bir sağlık sorununa 
multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulaması bakımından gelecek daha 
geniş kapsamlı çalışmalara ışık tutar niteliktedir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Bu araştırma Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: This study was funded by Baskent University Research Fund.

KAYNAKLAR
1. Classification Subcommittee of the International Headache Society Headache. 

The international classification of headache disorders. 2nd edition. Cephalalgia 
2004; 24(Suppl 1):1-160.

2. Castillo J, Munoz P, Guitera V, Pascual J. Epidemiology of chronic daily head-
ache in the general population. Headache 1999; 39:190-196. [CrossRef]

3. Scher AI, Midgette LA, Lipton RB. Risk factors for headache chronification. 
Headache 2008; 48(1):16-25. [CrossRef]

4. Headache Classification Committee, Olesen J, Bousser MG, Diener HC, Dodick 
D,First M,Goadsby PJ, Göbel H, Lainez MJA, Lance JW, Lipton RB, Nappi, G, Sakai 
F, Schoenen J, Silberstein SD, Steiner TJ. New appendix criteria open for a broader 
concept of chronic migraine. Cephalalgia 2006; 26:742-746. [CrossRef]

5. Bigal ME, Rapoport AM, Sheftell FD, Tepper SJ, Lipton RB. Transformed migraine 
and medication overuse in a tertiary headache centre-clinical characteristics and 
treatment outcomes. Cephalalgia 2004; 24:483-490. [CrossRef]

6. Aaseth K, Grande RB, Kvaerner KJ,Gulbrandsen P, Lundqvist C, Russel MB. 
Prevalence of secondary chronic headaches in a population-based sample of 
30-44-year-old persons. The Akershus study of chronic headache. Cephalalgia 
2008; 28:705-713. [CrossRef]

7. Solomon GD. Evolution of the measurement of quality of life in migraine. 
Neurology 1997; 48:10-15. [CrossRef]

8. Lanteri-Minet M, Duru G, Mudge M, Cottrell S. Quality of life impairment, dis-
ability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing 
on chronic migraine with or without medication overuse: A systematic review. 
Cephalgia 2011; 31:837-850. [CrossRef]

9. Guitera V, Munoz P, Castillo J, Pascual J. Quality of life in chronic daily headache: 
a study in a general population. Neurology 2002; 58:1062-1065. [CrossRef]

10. Monzon MJ, Lainez MJ. Quality of life in migraine and chronic daily headache 
patients. Cephalalgia 1998; 18:638-643. [CrossRef]

11. Meletiche DM, Lofland JH, Young WB. Quality of life differences between patients 
with episodic and transformed migraine. Headache 2001; 41:573-578. [CrossRef]

12. Wang SJ, Fuh JL, Lu SR, Juang KD. Quality of life differs among headache diagnoses: anal-
ysis of SF 36 survey in 901 headache patients. Pain 2001; 89:285-292. [CrossRef]

13. Lipton RB, Liberman JN, Kolodner KB, Bigal ME, Dowson A, Stewart WF. Mi-
graine headache disability and health related quality-of-life: a population based 
case-control study from England. Cephalalgia 2003; 23:441-450. [CrossRef]

14. Galego JC. Chronic daily headache: classification, stres and impact on the qual-
ity of life. Arq Neuropsiquiatr 2005; 64:889-890. [CrossRef]

15. Pini LA, Cicero AF, Sandrini M. Long-term follow up of patients treated for chronic 
headache with analgesic overuse. Cephalalgia 2001; 21:878-883. [CrossRef]

16. Sternbach RA. Pain and ‘hassles’ in the United States: findings of the Nuprin 
pain report. Pain 1986; 27:69-80. [CrossRef]

17. Dodick DW. Review of comorbidities and risk factors for the development 
of migraine complications (infarct and chronic migraine). Cephalalgia 2009; 
29(Suppl 3):7-14. [CrossRef]

18. Bigal ME, Lipton RB. What predicts the change from episodic to chronic mi-
graine? Curr Opin Neurol 2009; 22:269-276. [CrossRef]238

Altıntaş ve ark. Yaşam Olayları ve Yaşam Kalitesi Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 233-239

Tablo 6. Stresli yaşam olayının çeşidi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki
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