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ÖZET

Migren hastalarında travma sonrası stres bozukluğu ve öfke
Amaç: Son dönemdeki çalışmalar, migren baş ağrıları ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) arasında bir
ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmaların çoğunda TSSB tanısı klinisyen tarafından konulmamış, tarama
ölçekleri ile değerlendirme yapılmıştır. Migren ve diğer kronik ağrılı bozukluklar ile öfke arasında bir ilişki olduğu
da ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, migren hastaları arasında klinik görüşme ile tanı konulan travma sonrası stres
bozukluğu (TSSB) yaygınlığı ve öfke arasındaki ilişki araştırıldı.
Yöntem: Nöroloji kliniğinden yönlendirilen ardışık 60 migren hastası ve benzer özelliklere sahip sağlıklı 60
kişiden oluşan kontrol grubu çalışmanın örneklem grubunu oluşturdu. Örneklem grubuna, SCID-I/CV TSSB
modülü, klinisyen tarafından uygulanan TSSB Ölçeği (TSSB-Ö) uygulandı. Örneklem grubu, ayrıca
sosyodemografik formu ve Spielberg Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeğini (SÖÖTÖ) doldurdu.
Bulgular: Migren grubunda 17 (%28), kontrol grubunda 5 (%8.3) kişiye TSSB tanısı konuldu. Migren grubunda
istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek oranda TSSB saptandı. Migren grubunda sürekli öfke ve öfkeiçe alt ölçek puanları, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Migren
grubunda öfke-dışa alt ölçek puan ortalaması TSSB tanısı olanlarda, olmayanlara göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksekti. Migren grubunda TSSB olan kişilerde, sürekli öfke puanı ile TSSB-Ö puanı arasında
pozitif korelasyon, öfke kontrol puanı ile TSSB-Ö puanı arasında negatif korelasyon saptandı.
Sonuç: Migren hastalarında TSSB, sürekli öfke ve içe yönelik öfke sağlıklı bireylerdekinden daha yüksektir.
TSSB saptanan migren hastalarında dışa yönelik öfke artmıştır. Migren hastalarında travma deneyimlerinin
aranması, travma ve öfke yönelimli tedavilerin etkinliklerinin araştırılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Migren, öfke, travma sonrası stres bozukluğu
ABSTRACT

Post-traumatic stress disorder and anger in migraine patients
Objective: In recent studies, a relationship between migraine headaches and post-traumatic stress
disorder (PTSD) has been suggested. The clinicians in most of these studies have not diagnosed PTSD; the
evaluation has been carried out using screening scales. It has also been asserted that there is a relation
between anger and migraine and other chronic painful disorders. This study aimed to search the prevalence
of clinically diagnosed post-traumatic stress disorder (PTSD) among migraine patients and the relationship
with anger.
Method: Sixty consecutive migraine patients directed from neurology clinic and 60 healthy controls having
similar features constituted the sample of this study. SCID-I/CV PTSD module and clinician administered
posttraumatic stress disorder scale (CAPS) implemented by the clinician were administered to the sample.
The sample also filled in the socio-demographic data form and Spielberg’s State-Trait Anger-Anger Expression
Scale (STAXI).
Results: Seventeen persons (28%) in the migraine group and 5 persons (8.3%) in the control group were
diagnosed with PTSD. In the migraine group, PTSD was found at a statistically significantly higher level. The trait
anger and anger in subscale scores in the migraine group were found statistically significantly higher compared
to the control group. In the migraine group, the anger out subscale mean score was statistically significantly
higher in the ones with PSTD than the ones without it. A positive correlation was detected between the
scores of trait anger and CAPS and a negative correlation between the scores of anger control and CAPS.
Conclusion: In migraine patients, PTSD, trait anger and internal anger are higher compared to the healthy
ones. In migraine patients diagnosed with PTSD, the external anger has increased. It may be suggested to
seek for the trauma experiences in migraine patients and search the efficiency of trauma and anger
directed therapies.
Key words: Migraine, anger, posttraumatic stress disorder
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Y

akın dönemdeki çalışmalar, migrende travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaygınlığına odaklanmıştır (1-3). Çeşitli araştırmalarda fiziksel, duygusal ve
cinsel istismar gibi ağır travmatik yaşantı öykülerinin
migren hastalarında yaygın olduğu öne sürülmektedir
(4-6). Elinizdeki çalışmanın ilk bölümü, migren hastalarında TSSB yaygınlığına ve aleksitimi ile ilişkisine odaklanmıştı; migren hastalarında TSSB yaygınlığı sağlıklı
kontrol grubundan yüksek bulunmuş, olası nedenleri
tartışılmıştı (7). Çalışmanın burada sunulan ikinci bölümü, migren ile öfke ilişkisine odaklanmıştır.
Öfke ile TSSB arasındaki güçlü ilişki bilinir. Amerikan
Psikiyatri Birliği, iritabilite ve öfke patlamalarını TSSB
tanı ölçütlerinden biri olarak tanımlamıştır (8). TSSB’de
içe yönelmiş öfkenin dışa yönelmiş öfkeden daha fazla
olduğu bildirilmiştir (9). TSSB’si olan ve olmayan savaş
gazilerinin bir karşılaştırmasında ise, TSSB’si olanlarda
artmış kalp hızı ve kan basıncı ile bağlantılı öfke dışavurumu olduğu bildirilmiştir (10).
Öfke, hafif bir irritasyondan nefret ve şiddete kadar
değişebilen boyutlarda görülebilen emosyonel, davranışsal, fiziksel ve bilişsel bileşenleri olan bir duygulanımdır. Öfkeyi sık yaşayan kişilerin durumunu tanımlamak amacıyla, öfkeyi bir özellik olarak açıklayan “sürekli öfke” kavramı ortaya atılmıştır (11). Öfke, ifade edilme
biçimlerine göre üçe ayrılır: Öfke-içe, öfkenin bastırılması ve ifade edilememesi durumunu, öfke-dışa, öfkenin dışa yansıtılması, ifade edilmesi durumunu ve öfke
kontrol, kontrol edilen öfkeyi tanımlar. İçe yönelmiş
öfkenin fiziksel sağlıkla doğrudan ilişkili ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu pek çok araştırma
ile gösterilmiştir (11,12). Aşırı öfkenin kardiyovasküler
hastalıklar, eklem hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda
sık görüldüğü veya bunların ilerlemesinde rolü bulunduğu (13,14) ve ağrı yaşantısına neden olacağı düşünülmektedir (12).
Kronik ağrı hastalarında ağrı şiddetini belirleyen faktörlerden birinin öfke olduğu bildirilmiştir (15). İfade edilmeyen ve içe atılan öfkenin şiddetli bir içsel stres yarattığı ve bunu yaşayan kişilerin baş ağrısı gibi somatik yakınmaları olduğu bildirilmiştir (16). Baş ağrısı yakınması
olan kişilerde, sağlıklı kişilerden daha yüksek sürekli öfke

ve daha yüksek öfke-içe puanı bildirilmiştir (17).
Nicholson ve arkadaşları (18), baş ağrısı yakınması olanlarda sağlıklı kişilerden daha fazla içe yönelmiş öfke bildirmişlerdir. Aynı araştırmada, depresyon ve anksiyete
kontrol edildikten sonra da içe yönelmiş öfke puanındaki
farklılık değişmemiştir. Bu nedenle içe yönelmiş öfkenin
baş ağrılı hastalarda başlı başına öngörücü bir faktör olarak ele alınabileceği ileri sürülmüştür. İçe yönelmiş öfke
konusunda genel kanıya varılmış verilerin aksine, bir baş
ağrısı çeşidi olan “migren” hastalarında, sağlıklı kişiler ve
tedavi görmüş migrenlilerde olduğundan daha fazla dışa
yönelmiş öfke bildirmiştir (19). Bastırılan öfkenin migren
hastalarında sağlıklı kişilerden anlamlı derecede yüksek
görüldüğü, migren ağrısının içe alınan öfkenin sonucu
olarak ortaya çıkan bir psikosomatik reaksiyon olabileceği, ayrıca, içe yönelen öfkenin depresyonu da beraberinde getirdiği, dolayısıyla migrende depresyon ile bastırılmış öfkenin ilişkili olabileceği bildirilmiştir (20). Sonuç
olarak, migrende içe mi yoksa dışa mı yönelmiş öfkenin
daha belirgin olduğu netlik kazanmamıştır.
Bu çalışmada, migren hastalarında öfke yaygınlığı
kontrol grubundan daha fazladır şeklindeki varsayımın
değerlendirilmesi, TSSB olan ve olmayan migren hastalarında öfke ifade tarzlarındaki farkların değerlendirilmesi 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 grubunda
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 şeklinde belirlendi.
Kontrol grubu olarak, 18-50 yaş arasındaki, migren
tanısının olmadığı sözel bildiriminden öğrenilen, hasta
grubu ile benzer sosyodemografik özelliklere sahip sağlıklı gönüllüler alındı.
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Ölçekler
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 (21). First ve arkadaşları (21) tarafından
1997’de geliştirilen ölçeğin Türkçe versiyonu (22)
TSSB açısından tanısal değerlendirme yapmak için kullanılmıştır.
Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma
Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)
(CAPS): Ölçek, Blake ve arkadaşları (23) tarafından
geliştirilen klinisyen tarafından uygulanan bir klinik
görüşme ölçeğidir. Testin Türkiye’de geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması Aker ve arkadaşları (24) tarafından yapılmıştır. Ölçekteki soruların 17’si DSM-IIIR’deki TSSB belirtilerini değerlendirirken, diğer sekiz
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 altı 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
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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 bir, şiddetinin ise en az iki 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. Klinisyen Tarafından
Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği
(TSSB-Ö) (CAPS) değerlendirmesi, travma çalışmalarında tanı ve şiddet değerlendirmesinde altın standart
olarak kabul edilir.
Spielberg Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği
(SÖÖTÖ): SÖÖTÖ Spielberger tarafından geliştirilmiştir; sürekli öfke ve öfkenin ifade biçimini değerlendiren bir ölçektir (25). Türkçe formunun çevirisi ve geçerlilik çalışması Özer (26) tarafından yapılmıştır. Ölçek
sürekli öfke, öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrol alt ölçeklerinden oluşur. Bireylerin kendi kendilerine yanıtlayabilecekleri bir ölçektir. Verilen cümlelerin kişiyi ne kadar
tanımladığı sorusuna “1” hiç tanımlamıyor, “2” biraz
tanımlıyor, “3” oldukça tanımlıyor ve “4” tümüyle
tanımlıyor şeklinde yanıtlar verilmektedir. Sürekli öfke
alt ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek
puan 40; Öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrol alt ölçeklerinden alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan
32’dir. Dört alt ölçeğin maddeleri o alt ölçeğin toplam
puanını oluşturmaktadır. İlk 10 madde, sürekli öfke alt
ölçeğinin maddeleridir. Öfke tarz ölçeğinin öfke-içe alt
ölçeği puanı, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27 ve 31 no’lu maddelerin puanlarının toplanmasıyla; öfke-dışa alt ölçeği
puanı, 12, 17, 19, 22, 24, 29, 32 ve 33 no’lu maddelerin
puanlarının toplanmasıyla; öfke kontrol alt ölçeğinin
puanları ise 11, 14, 18, 21, 25, 28, 30 ve 34 no’lu maddelerin puanlarının toplanmasıyla elde edilir. Sürekli
öfke bölümünden alınan yüksek puanlar, öfke düzeyinin yüksek olduğunu; kontrol öfke ölçeğindeki yüksek
puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini; öfke-dışa alt
ölçeğindeki yüksek puanlar öfkenin kolayca ifade
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Tablo 1: Travma yaşantısı varlığı açısından migren grubu ile kontrol grubunun karşılaştırılması
Migren grubu

Kontrol grubu

n

%

n

%

χ2

p

28

46.7

22

36.7

1.23

0.26

3

5.0

3

5.0

-

-

21

35.0

15

25.0

1.42

0.23

27

45.0

16

26.7

4.38

0.03

6.11

0.04

Fiziksel şiddete maruz kalma
Evet
Cinsel istismar
Evet
Kaza geçirme öyküsü
Evet
Travmaya tanıklık öyküsü
Evet
Travmatik olay maruziyeti
Yok

22

36.7

31

51.7

Var 1 tane

19

31.7

21

35.0

Var 2 veya daha fazla

19

31.7

8

13.3

2

χ : Ki kare test

ediliyor olduğunu ve öfke-içe ölçeğindeki yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış olduğunu göstermektedir.
Kesilme noktası yoktur (25,26).
Uygulama
Nöroloji polikliniğinde Uluslararası Baş Ağrısı Derneği
(International Headache Society) 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, yine Dr. S.K. tarafından
TSSB-Ö klinik görüşme ölçeği uygulandı. Görüşmeler
ortalama 1-1.5 saat sürdü. Hastalardan algıladıkları ağrı
şiddetini 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istendi.
İstatistiksel Analiz
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 Fisher
kesin testi ile değerlendirilmiştir. P<0.05 değeri 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 dahil 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.
Şimdi ve yaşam boyu TSSB tanısı varlığına göre iki
grup karşılaştırıldığında, TSSB tanısı migren grubunda
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu
2
(χ =8.015, p<0.001). Migren grubunda 17 (%28.3),
kontrol grubunda beş kişiye (%8.3) TSSB tanısı konuldu.
Migren ve kontrol grubu SÖÖTÖ alt grup puanları
açısından karşılaştırıldığında, sürekli öfke alt ölçeği
puanları migren grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Öfke-içe alt
ölçeği puanı migren grubunda, kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Öfke-dışa
ve öfke kontrol alt ölçeği puanları açısından iki grup arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (Tablo 2).
Migren grubu içinde TSSB tanısı olanlarla olmayanlar arasında sürekli öfke, öfke-içe ve öfke kontrol alt
ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı. Migren grubunda öfke-dışa alt ölçek puan
ortalaması TSSB tanısı olanlarda, olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (Tablo 3).
Migren grubunda TSSB olan kişilerde, sürekli öfke
puanı ile TSSB-Ö puanı arasında istatistiksel açıdan
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Tablo 2: Migren ve kontrol grubunun öfke (SÖTÖÖ) alt ölçek puanlarının karşılaştırılması
Migren grubu
Ortalama

Kontrol grubu
SS

Ortalama

SS

t

p

Sürekli öfke

24.33

5.72

20.35

5.20

3.987

<0.001

Öfke-içe

20.55

4.33

14.76

3.73

7.833

<0.001

Öfke–dışa

16.60

3.89

16.73

3.83

0.189

0.85

Öfke kontrol

20.98

4.76

19.86

5.17

1.230

0.22

t: Student t test, SÖTÖÖ: Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, SS: Standart Sapma

Tablo 3: TSSB tanısı olan ve olmayan Migren hastalarında öfke (SÖÖTÖ) puanlarının karşılaştırılması
Migren grubu
TSSB var
Ortalama

TSSB yok
SS

Ortalama

SS

t

p

Sürekli öfke

26.41

5.29

23.51

5.74

1.867

0.07

Öfke-içe

20.76

4.99

20.46

4.10

0.239

0.81

Öfke–dışa

18.23

3.52

15.95

3.88

2.102

0.04

Öfke kontrol

21.41

5.08

20.81

4.68

0.435

0.66

t: Student t test, TSSB: Travma sonrası stres bozukluğu, SÖTÖÖ: Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, SS: Standart Sapma

anlamlı, kuvvetli pozitif korelasyon saptandı (r=0.71;
p<0.001). Öfke kontrol puanı ile TSSB-Ö puanı arasında istatstiksel açıdan anlamlı, orta derecede negatif
korelasyon saptandı (r=-0.54; p=0.02). Öfke–içe ve
öfke–dışa alt ölçek puanları ve TSSB-Ö puanı arasında
korelasyon saptanmadı.
TARTIŞMA
Bu çalışmanın bulguları, migren hastalarında öfkenin sağlıklı kontrol grubundakinden yüksek olduğu şeklindeki varsayımı doğruladı. Migrenli hastalarda, sürekli
ve içe yönelen öfke puanı, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu.
Migren hastalarının sürekli öfke ve içe yönelen öfke
puanlarıın, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yüksek
çıkması, migren hastalarının öfke duygusunu daha sık
yaşadığı ve öfkeyi yoğun şekilde bastırma eğilimlerinin
olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, migren hastalarının öfke duygusunu daha sık yaşadıklarına (16,17,27)
ve öfke duygusunu bastırdıklarına (20,28,29) ilişkin
oluşmuş fikir birliğini desteklemektedir.
Abbate-Daga ve arkadaşları (20) migren hastalarını
sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırdıkları araştırmalarında, içe yönelik öfkenin depresyonla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Venable ve arkadaşları (30), öfkenin içe
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yöneltilmesinin depresyonla, dışa yöneltilmesinin ise
anksiyete ile korele olduğunu bildirmişlerdir. Nicholson
ve arkadaşlarının (18) migren ve gerilim tipi baş ağrılı
hastaları baş ağrısı olmayan kontrol grubu ile karşılaştırdıkları araştırmada, baş ağrılı hastaların depresyon, anksiyete ve sürekli öfkeden bağımsız olarak, içe yönelik
öfke puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Yayınlarda, depresyon ve anksiyetenin
migren hastalarında öfke ifade biçimlerini etkileyebileceğini bildiren araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, depresyon ve anksiyete bozukluklarının incelenmemiş olması, öfke ile aralarındaki olası ilişkinin yorumlanmasını engellemiştir.
Migren hastalarında TSSB olanlar ile olmayanlar,
öfke tarzı ve ifade biçimi açısından karşılaştırıldıklarında; TSSB tanısı olanlarda, öfke-dışa alt ölçek puan ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur. Bu bulgu, migren hastalarının zaman
zaman öfkeyi yoğun şekilde bastırma, zaman zaman
ise şiddetli biçimde dışa vurma eğilimlerini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalarda öfke ifade tarzları
diğer anksiyete bozuklukları ile karşılaştırıldığında,
öfkenin TSSB için daha karakteristik bir özellik olduğu,
TSSB’de, TSSB olmayan anksiyete bozukluklarına göre
öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrolünde farklılıkların
olduğu bildirilmektedir (31). Öfke ile TSSB arasındaki
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ilişkiyi açıklamak için çeşitli varsayımlar öne sürülmüştür. Hayatta kalma varsayımına göre, TSSB olanlar
düşük tehlike algısı eşiğine sahiptir ve bu korku-kaç
veya öfke-savaş cevabını içeren biyolojik hayatta kalma
yanıtını tetikler. Korku kaçınma varsayımı ise, travmatik girici düşüncelerin yol açtığı korku duygusundan
kaçınmak için öfke duygusunun korkunun yerine tercih
edildiğini, çünkü öfkenin korkuyla karşılaştırıldığında,
benlik için daha kabul edilebilir bir duygu olduğunu
öne sürmektedir (31). Tüm bu varsayımlara rağmen,
öfke ile TSSB arasındaki neden-sonuç ilişkisi net olmasa da öfkenin TSSB’nin sonucu olarak ortaya çıktığı
düşüncesi yaygındır (32).
Bu çalışmada, hasta grubunda TSSB olan kişilerde
TSSB-Ö puanı ile SÖTÖÖ alt ölçek puanları arasındaki
korelasyon incelendiğinde, sürekli öfke puanı ile travma
şiddeti arasında istatistiksel açıdan anlamlı, kuvvetli
pozitif korelasyon olduğu saptandı. Öfke kontrol puanı
ile TSSB-Ö skoru arasında istatistiksel açıdan anlamlı,
orta derecede negatif korelasyon bulunduğu saptandı.
Bu bulgular, TSSB eş tanısı olan migren hastalarının
TSSB şiddeti arttıkça kendilerini daha öfkeli hissettikleri
ve öfkelerini kontrol etmekte zorlandıkları şeklinde
yorumlanabilir.
TSSB olanlarda öfke, kişiler arası ilişki problemlerine neden olan şiddet içerikli davranışlara ve madde
kullanımına neden olabilmekte, TSSB tedavisini
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (33). Orth ve

Wieland (9), travmatik yaşantı ile ilgili ruminasyonun
zamanla öfke ve TSSB semptomları arasındaki ilişkiyi
güçlendireceğini, travmatik ruminasyonu hedef alan
tedavi yaklaşımlarının öfke sorununu çözümlemede
fayda sağlayacağını bildirmişlerdir.
Bu çalışmada saptanan; migren grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunan TSSB, TSSB
şiddetiyle anlamlı ilişkileri görülen sürekli öfke düzeyi
ve öfke kontrol zorluğu bulguları, migren hastalarında
travmatik deneyimleri aramanın önemine işaret edebilir.
Bu çalışmada, kesitsel inceleme yönteminin kullanılması nedeniyle migrenle TSSB ve migrenle öfke arasında neden-sonuç ilişkisi kurulamamıştır. Aralarındaki
olası ilişkinin aydınlatılabilmesi için ileriye dönük araştırmalara ihtiyaç vardır.
Migren hastalarında ve kontrol grubunda ayrıntılı
psikiyatrik görüşme yapılmamış olması, TSSB dışındaki
psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmemesi de çalışmanın bir eksikliğidir.
Bu çalışmanın bulgularına göre, migren hastalarında
TSSB’nin sık görülmesi ve TSSB olanlarda daha şiddetli
ağrı bildirimi nedeniyle, travma öyküsü ayrıntılı bir
şekilde alınmalı, ayrıca, migren hastalarında öfkenin de
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bulgular, bundan
sonraki çalışmalarda migren baş ağrısı ile başvuran hastalarda travma ve öfke yönelimli tedavilerin etkinliğinin
araştırılması gerektiğini gündeme getirmektedir.
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