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ÖZET

Bu çalışmada migren ve gerilim başağrısında anksiyete, depresyon ve nörotik e ğilim düzeyleri araştırıldı . Çalışma 14-18 yaşları arasında, kız hem şire öğrencilerden oluşan bir grupta yapıldı. Migren (45 olgu), gerilim başağrısı (51 olgu) ve normal kontrol grubundan oluşan 50 öğrenciye Taylor. Manifest Anksiyete Skalas ı, Zung
Depresyon Skalası ve Cornell Indeks testleri uyguland ı. Migren ve gerilim başağrısı tanıları Uluslararası Başağrısı Derneği'nin tanı kriterlerine göre konuldu. Migren ve gerilim ba şağrısı gruplarında anksiyete, depresyon
ve nörotik e ğilim düzeyi kontrol grubuna k ıyasla yüksek bulundu. Anksiyete, depresyon ve nörotik e ğilim düzeyi
migrende gerilim başağrısına kıyasla daha yüksek bulundu. Sonuçlar konuyla ilgili yay ınlar eşliğinde irdelendi.
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SUMMARY

This study investigates the levels of anxiety, depression and neurotic tendencies in migraine and tension headache. The study was conducted over a group of female nursing students (between 14 and 18) using international standart diagnostic and classificatin criteria. Taylor Manifest Anxiety Scale, Zung Depression Scale
and Cornell Index Tests were applied to the patients with migraine (n=45), with tension headache (n=51) and to
normal controls (n=50). In migraine and the tension headache group, anxiety, depression and neurotic tendencies esere found high compared to the control group. Anxiety, depression and neurotic tendencies were found
higher in migraine when compared to the tension headache. The results were discussed by —yeviewing the literature.
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GİRİŞ

Belirli bir kişilik yapısında olanlarda migrene yatkınlık olduğuna dair görü şler 100 yıldan fazla zamandan beri mevcuttur. Bu görü şlerin çoğu başağrısıyla ilgili hekimlerin klinik gözlemlerine, ba2 ıları
da kişilik testleriyle yapılan çalışmalara dayanmak.
tadır.

Buna göre, tipik migrenli bir hastan ın kişilik profili,
hekimde hekime baz ı farklar olmakla beraber, şu
genel özellikleri göstermekteydi. Migrenlilerde zeka
normalin üstündedir. Sosyal ve kültürel düzeyleri
yüksektir. Tutkulu, başarı isteği yüksek, mükemmelliyetçi, kuralc ı, düzenli, titiz, dikkatli, hiperaktif
ve endişeli kişilerdir (1-6) .

Vakıf Gureba Hastanesi Nöroloji Klinigi
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Çoğu 1960'dan sonra yap ılan, pekçok psikiyatrik ve
psikolojik gözlem veya psikometrik verilere dayalı
kontrollü çalışmalarda, anksiyete d ışında yukarıda
belirtilen migrenli hasta ki şilik profiline uyan sonuçlar ortaya ç ıkmamış ve daha önce belirtilen özelliklerin, bu tür kişilik yapısı olan hastaların başağrısı
konusunda özelleşmiş merkezlere daha çok gitmesine bağlı bir seçicilik nedeniyle daha çok görüldüğü düşünülmüştür (7-12) .
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Tablo 1. Taylor manifest anksiyete ölçeği puanları

Migren
Gerilim BA
Kontrol grubu

Olgu
say ısı

Ortalama

Standart
sapma

45

27.73
23.21
10.34

6.43
6.34
5.19

51
50

F

109.28

p<0.01

Tablo 2. Zung depresyon ölçeği puanları

Bu çalışmada migren tipi ba şağrısı olan bir grupta,
gerilim tipi başağrısı olan bir grupta anksiyete, depresyon ve nörotik eğilim düzeyleri araştınlmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM

45 migren, 51 gerilim tipi başağrısı olan öğrencide
ve kontrol grubu olarak 50 ba şağrısı yakınması olmayan öğrencide Taylor Manifest Anksiyete Ölçe ği
(TMAÖ), Zung Depresyon Ölçe ği (ZDÖ) ve Cornell
Index Testleri (CIT) uyguland ı.
Migren, gerilim tipi başağrıs ı ve kontrol gruplarının
belirtilen testlerden ald ıkları puanların ortalamalan
arası ndaki fark varyans analizi yoluyla de ğerlendirildi. Migren-gerilim ba şağrısı, migren-kontrol
grubu, gerilim başağnsı -kontrol grubu şeklindeki
ikili grupların testlerden aldıkları puanlar ise t testi
ile karşılaştırı larak anlamlılık dereceleri saptand ı.
BULGULAR

Migren, gerilim tipi ba şağrısı ve kontrol gruplarının,
TMAÖ, ZDÖ, CIT'den ald ıkları puanlar aras ındaki
18

Ortalama

Standart
sapma

45
51
50

56.02
51.68
35.76

8.80
7.71
9.86

65.86

p<0.01

Tablo 3. Cornell indeks testi puanlar ı
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Araştırma yaşları 14-18 arasında olan yatılı kız meslek lisesi öğrencilerinde yapılmıştır. Öğrencilere baş
ağrısı niteliklefini göstermeye yönelik bir soru skalası doldurtuldu. Soru skalas ına dayanılarak, Uluslararası Başağnlan Derne ği başağrılan sınıflama komitesinin, 1988'de önerdi ği, aurasız migren ve
epizodik veya kronik gerilim tipi ba şağrısı kriterlerini karşılayanlarla karşılıklı görüşme yapıldı.
Migren ya da gerilim tipi başağrısı tamlan karşılıklı
görüşme sonunda da do ğrulanan öğrenciler çalışmaya dahil edildi. Klinik olarak organik lezyon
kuşkusu olan öğrencilerden kranial ve paranazal
sinüs BT incelemeleri sonucunda lezyon saptanmayanlar çalışmaya alındı.

Migren
Gerilim BA
Kontrol grubu

Olgu
say ısı

Migren
Gerilim BA
Kontrol grubu

Olgu
sayısı

Ortalama

Standart
sapma

45
51
50

34.71
28.80
15.10

10.09
10.67
8.88

F

42.40

p<0.01

fark varyans analizi yoluyla; migren-kontrol grubu,
gerilim başağrısı-kontrol grubu, migren-gerilim ba şağrısı şeklindeki ikili grupların aldıkları puanlar arasındaki fark t testi ile incelenmi ş ve anlamlı bulunmuştur (p<0.01).

Migren, gerilim tipi başağrısı ve kontrol grubunda
TMAÖ, ZDÖ, CIT ölçümlerinin ortalama, standar
sapma ve varyans analizi ve anlaml ılık değerleri
Tablo 1, 2 ve 3'de; migren-kontrol, gerilim BAkontrol, migren-gerilim BA ikili gruplarının ortalama puanları arasındaki farkın t testi ile de ğerlendirilmesi Tablo 4'de verilmiştir.

Bu bulgulara göre;

1. Migren ve gerilim başağrısı gruplarında, anksiyete, depresyon ve nörotik e ğilim düzeyleri, kontrol grubuna kıyasla yüksek bulunmuştur.
2. Migren grubunda anksiyete, depresyon ve nörotik
eğilim düzeyleri, gerilim başağrısı grubuna göre
daha yüksek bulunmuştur.
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Tablo 4. Migren-kontrol, gerilim BA-kontrol, migren-gerilim
BA grupları nı n ortalama puanlar ı arası ndaki farkı n t testi ile
değerlendirilmesi

duğu tesbit edilmiştir (20). Kronik depresyon ve anksiyete durumları da başağnsma yol açar. Selby ve
Lance (11) emosyonel faktörlerle orantılı olarak migren ataldannın sıklaştığını tesbit etmişlerdir. Sandrini ve ark. (23) epizodik başağnsından kronik günlük başağrısı gelişen 51 hastanın 28'inde (% 55) aile
veya iş yaşantısındaki stres doğurucu durumların etkili olduğunu bildirmişlerdir.

Taylor manifest
ank. ölçeği

Zung depres.
ölçeği

Cornell indeks
testi

t

p

t

p

14.39 >0.01

10.01

>0.01

8.92

>0.01

Gerilim BA
&kontrol

11.17

>0.01

9.01

>0.01

6.50

>0.01

Migren
&gerilim BA

3.41

>0.01

2.38

>0.01

2.98

>0.01

t

Migren
&kontrol

p

TARTIŞMA

Depresyon ağn toleransını düşürerek hastayı ağrıya
daha duyarlı hale getirir. Burada serotonin, norepinefrin, endojen opioid peptidler gibi nöronal iletici maddelerdeki azalman ın hem depresyona, hem
de santral ağn supresyonunda azalmaya yolaçarak,
ağnya yol açması mümkündür (17-25) . Ayrıca depresif hastalar, kognitif düzeydeki bozuklukları nedeniyle, hafif günlük ağrıları abartmak, ciddi organik hastalık belirtisi olarak yorumlamak e ğilimindedirler (17) .
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Bu çalışmadan çıkan ilk sonuç, migren ve gerilim
tipi başağnsında, anksiyete, depresyon ve nörotik
eğilim düzeylerinin kontrol grubuna k ıyasla daha
yüksek oluşudur. Bu sonuç, daha önce psikometrik
testlerle yapılmış bazı çalışmalann sonuçlanyla
uyum göstermektedir (13-16) Bu çalışmalardaki sonuçlar kullanılan yöntem ve test materyaline ba ğlı
olarak birbirinden baz ı farklılıklar göstermekle beraber, genel olarak anksiyete ve depresyonun, başağrılı kişilerde daha yüksek oranda görüldü ğü
kabul edilmekte ve desteklenmektedir.

Özmen ve ark. (23) somatik yakınmalan nedeniyle
hekime başvuran ve altta yatan organik bir rahatsızlık saptanmayan 66 hastada en s ık görülen yakınmalar olarak titreme (% 42.4), ba şağrısı (% 39.3),
halsizlik (% 33.39) bulmu şlar ve hastalara somatoform bozukluk (% 34.8), anksiyete bozuklu ğu (%
31.9) ve depresyon (% 24.3) tan ılannı koymuşlardır.

Anksiyete ve depresyon s ıldıkla başağrısı ile beraber
gider. Fakat başağrısı ve bu ruhsal durumlar arasındaki nedensel ili şki belirli değildir. Başağrısı hastalardaki anksiyete ve depresyonun sonucu mudur
yoksa kronik ya da s ık tekrarlayan başağnlan nedeniyle hastalar depresif ya da anksiyeteli mi olmaktadır? Bu belirsizlik ba şağrısı dışında kronik
ağn sendromu gösteren hastalar için de geçerlidir
(17) . Muhtemeldir ki her iki durum da, hastadan hastaya değişik oranlarda olmak üzere geçerlidir. Yani
sık başağnlan nedeniyle bazı hastalar anksiyeteli ve
depresif olabilirler ya da anksiyete ve depresyon
hastanın psikosomatik bütünlü ğü içinde başağnsına
yol açar (18).

Akut anksiyete halinin epizodik gerilim ba şağnsına
yol açtığı veya bir migren ata ğını başlattığı günlük
hasta takibinde sık görülür. Bu durum birçok yazar
tarafından da belirtilmiş ve işlenmiştir (2,6,19 20,21,
22) . Bir olay başımızı ağntır ya da üzülünce migrenimiz tutar. Migrenli hastalarda migren ata ğmın,
% 72 oranında emosyonel faktörlerle presipite ol,

Bu çalışmadan çıkan ikinci sonuç anksiyete, depresyon ve nörotik e ğitimin migrende gerilim başağnsma kıyasla daha yüksek oluşudur.
Migren ve gerilim başağnsında anksiyete ve depresyonu luyaslayan çal ışmalarda sonuçlar çeli şkilidir
ve daha çok, çalışmamızdaki bulgunun aksine, gerilim başağnsında migrene kıyasla, anksiyetenin
daha yüksek olduğu şeklindedir. Kudrow ve Sutkus
(8) 258 başağnlı hastayı aşağıdaki tanı gruplarına
ayırmışlardır:
Migren, kronik gerilim başağrısı, kombine başağrısı,
küme başağrısı, posttravmatik başağrısı, konversif
başağrısı.
Bu hasta gruplarında MMPI testinde T skorlan (nörotik puana ait ilk 3 skala) ara ştırmışlar ve başağrılarını, nörotik puanları giderek yükselen 3 grupta
toplamışlardır:
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1. Küme başağnsı-migren
2. Kombine başağrısı-kronik gerilim başağrısı
3. Konversiyon başağnsı -posttravmatik başağrısı
Yani gerilim başağnsı nda nörotizm puan ını migrene
kıyasla` daha yüksek bulmu şlardır.
Baltaş ve ark. (26) 150 başağrılı hastada, MMPI testi
ile, gerilim tipi başağrıları nda nörotik e ğilim ve depresyon puanlarını migrene kıyasla daha yüksek bulmuşlardır. Aynı şekilde Öztürk ve ark. (27) 12 migren ve 14 gerilim tipi başağnsını kapşayan çalışma-,,
lannda, durumsal ve sürekli kayg ı ve depresyon, gerilim tipi başağrısında migrene kıyasla daha yüksek
olduğunu belirtmişlerdir.

şuna karşın, stres yaratıcı durum karşısında, kontrol
grubuna göre daha do ğal ve tepkiniz görünmü şlerdir.
Diğer bir deyişle, migrenliler stres doğurucu dış uyaranlara bağlı olarak daha fazla anksiyete duymu şlar,
fakat bunu verbal olarak ifadede yetersiz kalmışlardır. Migrenlilerde naho ş dış uyaranlann içsel
algılanmasında ve bu uyarılara karşı duydukları duygulann sözel ifadesinde inhibisyon vardır. Diğer
bazı çalışmalarda da migrenlilerde bast ınlmış düş-manlık ve öfke duyguları olduğu ve bunun psikosomatik mekanizmalarla başağnsma yol açtığı bildirilmiştir (19 '27'2930).
Bu çalışmada, çoğu çalışma sonuçlarının aksine olarak, anksiyete ve depresyon, migrende, gerilim tipi
başağnsına kıyasla daha yüksek oranda bulunmuştur. Yukarıda özetlenen ço ğu migrenin psikodinamiğine yönelik araştırmalardaki migrenlilerde
bastınlmış öfke ve saldırganlık duygulann bulunduğu ve bunun endirekt yollarla ifade edildi ği
şeklindeki görüşün, saptadığımız sonucu destekleyici ve açıklayıcı nitelikte olduğu kabul edilebilir. Migren ve gerilim başağrıs ı olan kişilerin
hostiliteyi ve dışa vurumunu ölçen psikometrik testlerle araştırılması bu yorumu açıklığa kavuşturacak
bir konu olarak ele al ınabilir.

a

Buna karşılık başağnsının psikodinamiğine yönelik
bazı çalışmalar, anksiyetenin migrende gerilim başağnsına kıyasla daha yüksek oluşunu açııklayabilecek ipuçları vermektedir.
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Schnarch ve Hunter (10) 67 migrenli ve 147 migren
dışı, non-organik şiddetli başağrısı olan hastada anksiyete ve hostiliteyi ara ştırmışlar (Spielberger anksiyete skalas ı ve Buss Durker Hostilite soru şturma
formu) migrenlilerde öfkelerini ifade etmekten
korku ve başka kişilere karşı kuşkulu tutum bulmuş lar, fakat gözlenen farkl ılıkların, araştırdıklan
başka özelliklerdeki benzerli ği nedeniyle, migren etyolojisinde dikkate al ınamayacağı kanısını belirtmişlerdir.
Bihldroff, Scanley ve Parnes (26,28) , 33 migren, 41
gerilim tipi başağrısı ve 27 kontrol grubunda çe şitli
soru skalalan ile aşağıdaki sonuçları bulmuşlardır:

Çalışmanın, kendiliğinden hekime başvurmayan:ş ve çevre koşulları yönünden ortak özel- cinsyet,a
likler gösteren bir grup ö ğrencide ve soru skalas ı ile
taranarak yapılmış olması yapay yanlannı oluşturmaktadır. Bu nedenle doğrudan hekime başvuran,
migren ve gerilim başağrısı tanısı konulan klinik olgularla doğrulanması gerekir.
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kez öfke ve saldırganlık duygularının bilincinde değillerdir. Agresyonlar ını ifade ettikle ırinde suçluluk
duyarlar. Buna karşılık gerilim başağrısı olanlar,
migrene kıyasla agresif duygularının daha bilincindedirler, hostil duygular ını dışa vururlar, fakat
bunları n ifadesi yeterince organize de ğildir.
Price ve Blackwell (15) , psikolojik testlerle migrende, kontrol grubuna oranla, daha yüksek oranda
anksiyete bulmu şlardır. Ayrıca hastalarında anksiyete provokasyonuna tepkiyi de ğerlendirmişlerdir.
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