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ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to compare anger, anger expression style and
mood profiles between patients with frequent episodic tension-type headache
(TTH) and chronic TTH, based on the International Headache Society (IHS) 2004
classification criteria, and control subjects. 
MMeetthhooddss::  Patients diagnosed with frequent episodic (n=28) and chronic TTH (n 42)
according to the criteria of IHS 2004 and volunteers as control group (n=50) were
enrolled in the study. The participants completed the State Trait Anger Scale
(STAS) and the Profile of Mood States (POMS).  Subscale scores of participants
were calculated separately. Age, educational level, and subscale scores of the
STAS and the POMS were analyzed to observe whether differences exist between
the three groups with one-way analysis of variance (ANOVA). Post hoc evaluation
was made with Tukey’s test. Categorical variables were compared using the 
chi-square test. p≤ 0.05 was considered statistically significant. 
RReessuullttss:: There was no significant difference between the patient groups with respect
to mean scores of trait-anger, anger in and anger out of the STAS. On the other hand,
in both patient groups, trait-anger and anger in scores were significantly higher than
those in the control group (p<0.001), while anger out scores were significantly lower
than those in the control group (p<0.001). In mood profile evaluation, although there
was no difference in scores of confusion, fatigue, anxiety, depression and anger 
subscales between both patient groups, all were significantly higher than in the 
controls (p=0.014, p<0.001, p=0.011, p<0.001 and p=0.003, respectively).
CCoonncclluussiioonn:: These findings suggest that patients with TTH cannot express outward
their anger, which is increased due to psychological or physical factors, so that inward
anger can be increased in these patients; accordingly, the level of headache can be
increased through somatization. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 171-4)
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ÖZET 
Amaç: Bu çal›flmada Uluslararas› Bafla¤r›s› Toplulu¤u (UBT) 2004 s›n›flamas›
kriterlerine göre s›k epizodik gerilim tipi bafla¤r›s› (GTBA) ve kronik GTBA tan›s›
konan hastalar ve kontrol grubu aras›nda öfke, öfke ifade tarzlar› ve duygudu-
rum profillerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 
YYöönntteemmlleerr: Çal›flmaya UBT 2004 kriterlerine göre s›k epizodik (n=28) ve kronik GTBA
(n=42) tan›s› konan hastalar ve kontrol grubu (n=50) olarak da gönüllüler al›nd›.
Kat›l›mc›lara Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçe¤i (SÖÖTÖ) ve Duygudurum Profili Ölçe¤i
(DDPÖ) uyguland›. Kat›l›mc›lar›n alt ölçeklerden ald›klar› puanlar ayr› ayr› hesap-
land›. Üç grubun yafl, e¤itim düzeyi ve SÖÖTÖ ve DDPÖ alt ölçek puanlar› aras›nda
farkl›l›k olup olmad›¤› tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile araflt›r›ld›. Post hoc
de¤erlendirme Tukey testi ile yap›ld›. Kategorik de¤iflkenler karfl›laflt›r›lmas›nda ki-
kare testi kullan›ld›. p≤0.05 istatistiksel anlaml›l›k kabul edildi. 
BBuullgguullaarr::  Hasta gruplar›n›n SÖÖTÖ’de sürekli öfke, öfke-iç ve öfke-d›fl puan
ortalamalar› aras›nda anlaml› fark yoktu. Ancak her iki grupta sürekli öfke ve
öfke-iç puanlar› kontrol grubuna göre anlaml› derecede yüksekti (p<0.001),
öfke-d›fl puanlar› ise kontrol grubuna göre anlaml› derecede düflüktü (p<0.001).
Duygudurum profili de¤erlendirilmesinde; flaflk›nl›k, yorgunluk, anksiyete,
depresyon ve öfke alt ölçeklerinden al›nan puanlar her iki hasta grubu aras›nda
farkl› de¤ilken kontrollere göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksekti
(s›ras›yla p=0.014, p<0.001, p=0.011, p<0.001 ve p=0.003). 
SSoonnuuçç::  Bu bulgular GTBA hastalar›nda psikolojik ya da bedensel etkenlere ba¤l›
olarak artm›fl olan öfkenin d›fla yans›t›lamad›¤›n›, bu nedenle içe dönük öfkenin
artm›fl oldu¤unu, buna ba¤l› olarak da somatizasyon arac›l›¤›yla bafla¤r›s›
düzeyinin artabilece¤ini düflündürmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48:171-4)
Anahtar kelimeler: Gerilim tipi bafla¤r›s›, öfke, duygudurumu
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Girifl

Gerilim Tipi Bafla¤r›s› (GTBA), primer bafl a¤r›lar› içerisinde
en s›k görülen bafl a¤r›s› tipidir. Uluslararas› Bafla¤r›s› Toplulu-
¤u’nun (UBT) 2004 s›n›flamas›na göre 4 bafll›k alt›nda ele al›nmak-

tad›r. Seyrek epizodik GTBA, s›k epizodik GTBA, Kronik GTBA ve
olas› GTBA (1). Seyrek epizodik GTBA’da ayda 1 günden daha
seyrek (y›lda 12 günden az) bafla¤r›s› görülür. S›k epizodik
GTBA’da ise en az 3 ayd›r olan ayda bir gün veya daha çok, fakat
15 günden daha az (y›lda 12 gün veya daha fazla ve 180 günden az)



bafla¤r›lar› vard›r. Kronik GTBA’da ayda 15 gün veya daha fazla
gün görülen bafla¤r›s› (y›lda 180 veya daha fazla gün) vard›r. 

Bafla¤r›lar›nda negatif duygudurumlar de¤iflik çal›flmalarda
incelenmifltir. Kronik bafla¤r›lar›nda depresyon ve günlük yaflam
problemleri aras›nda iliflki bulunmufltur (2). Gerilim tipi bafla¤r›s›
olan hastalar›n kontrollere göre daha yüksek öfke düzeylerine
sahip oldu¤u gösterilmifltir (3). Kronik GTBA’l› ve migrenle iliflki-
li GTBA’s› olan hastalarda öfke kontrolünde anlaml› bir bozulma
oldu¤unu ortaya konmufl ve öfke ile bafla¤r›s›na maruziyet süre-
si aras›nda iliflki olabilece¤i bildirilmifltir (4). 

Literatürde bafla¤r›lar› ve psikiyatrik komorbidite ile iliflkili
birçok çal›flma vard›r. Ancak GTBA’l› hastalarda öfke ve duygu-
durumu de¤erlendiren çal›flmalar s›n›rl› say›dad›r. Ulaflabildi¤i-
miz verilerde, son UBT bafla¤r›s› s›n›flamas›nda ayr› tan›lar ola-
rak de¤erlendirilen s›k epizodik GTBA ve kronik GTBA‘y› öfke ve
duygudurum profilleri yönünden karfl›laflt›ran çal›flmaya rastla-
n›lmam›flt›r. Bu çal›flmada UBT 2004 s›n›flamas› kriterlerine göre
s›k epizodik GTBA ve kronik GTBA tan›s› konan hastalar ve kon-
trol grubu aras›nda öfke, öfke ifade tarzlar› ve duygudurum pro-
fillerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.  

Gereç ve Yöntem

May›s-Temmuz 2010 tarihlerinde Nöroloji poliklini¤ine bafla¤-
r›s› flikâyeti ile baflvuran ve nöroloji uzman› taraf›ndan 2004 UBT
tan› kriterlerine göre s›k epizodik ve kronik GTBA tan›s› konulan
hastalar ard›fl›k olarak çal›flmaya al›nd›. Sonuçlar› etkileyebile-
ce¤i düflünülerek son 3 ayd›r profilaktik tedavi alanlar, sistemik,
nörolojik ve psikiyatrik hastal›¤› olanlar d›flland›. Hastalar›n fizik-
sel, nörolojik ve ruhsal muayeneleri yap›ld›. Psikiyatri uzman›nca
eksen I tan›s› konulan 8 hasta ile nörolojik de¤erlendirmesinde
migren komorbiditesi olan 12 hasta, multipl skleroz hastal›¤› olan
2 hasta, iskemik inme öyküsü olan 2 hasta ile kronik hastal›k öy-
küsü (diabet, hipertansiyon, koroner arter hastal›¤›) olan 6 hasta
çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Psikometrik testleri kolayca doldurabilme-
leri için ö¤renim düzeylerinin en az befl y›l olmas› flart› arand›.
Belirlenen kriterleri karfl›layan 28 s›k epizodik GTBA ve 42 kronik
GTBA hastas› çal›flmaya kabul edildi. Bedensel veya psikiyatrik
yak›nmas› olmayan, daha önce nörolojik ve psikiyatrik tedavi
görmemifl, fizik ve ruhsal muayene sonucunda patoloji saptan-

mayan 50 gönüllü de kontrol grubu olarak al›nd›. Kurumsal etik
onay› ve deneklerin bilgilendirilmifl yaz›l› onamlar› al›nd›. Denek-
lerin demografik özelliklerinin kaydedilmesinin ard›ndan hastala-
ra ve kontrollere iyi ayd›nlat›lm›fl ve sessiz bir odada tek bir otu-
rumda Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçe¤i (SÖÖTÖ) ve Duygudurum
Profili Ölçe¤i (DDPÖ) uyguland›. 

Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçe¤i: Spielberger ve ark. (5) taraf›n-
dan gelifltirilen uygulamas›nda zaman k›s›tlamas› olmayan, öfke
duygusu ve ifadesini ölçen bir testtir. Özer ve ark. (6) taraf›ndan
geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› yap›lm›flt›r. Otuz dört madde-
den oluflmaktad›r. Sürekli öfke, öfke-içe, öfke-d›fla ve öfke-kon-
trol alt ölçekleri vard›r. Verilen tümcelerin kifliyi ne kadar tan›m-
lad›¤› belirtilir; “4” tümüyle tan›ml›yor, “3” oldukça tan›ml›yor,
“2” biraz tan›ml›yor ve “1” hiç tan›mlam›yor fleklinde yan›tlar ve-
rilir. Öfke-içe, öfke-d›fla ve öfke-kontrol alt ölçeklerinden 8 ile 32
aras›nda puan al›nabilirken; sürekli öfke alt ölçe¤inden 10 ile 40
aras›nda puan al›n›r. Sürekli öfke alt ölçe¤inden al›nan yüksek
puanlar öfke düzeyinin yüksek oldu¤unu, öfke-kontrol alt ölçe-
¤indeki yüksek puanlar öfke kontrol düzeyinin yüksekli¤ini, öfke-
d›fla alt ölçe¤indeki yüksek puanlar öfkenin kolayca ifade edilir
oldu¤unu ve öfke-içe alt ölçe¤indeki yüksek puanlar öfkenin
bast›r›lm›fl oldu¤unu göstermektedir.

DDuuyygguudduurruumm  PPrrooffiillii  ÖÖllççee¤¤ii:: McNair ve ark. (7) taraf›ndan
farkl› duygusal durumlar› de¤erlendirmek için gelifltirilmifltir. Ka-
t›l›mc›lar›n, son bir haftay› düflünerek toplam 65 niteleyiciyi ne
derecede hissediyor olduklar›n› oylad›klar› bir ölçektir. Her bir
niteleyici asla, çok az, orta derecede, oldukça fazla ve afl›r› ara-
s›nda de¤erlendirilir. fiaflk›nl›k, Yorgunluk, Anksiyete, Depres-
yon, Öfke ve Dinçlik fleklinde 6 alt ölçe¤i vard›r. Ayr›ca di¤er 5 alt
ölçe¤in toplam›ndan pozitif olarak de¤erlendirilen Dinçlik alt öl-
çe¤i skorunun ç›kar›lmas› ile toplam duygudurum rahats›zl›¤›n›n
hesapland›¤› bir yedinci skor vard›r. A¤argün ve ark (8) taraf›n-
dan geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› yap›lm›flt›r. 

Kat›l›mc›lar›n SÖÖTÖ ve DDPÖ’deki alt ölçeklerinden ald›klar›
puanlar ayr› ayr› hesapland›. Üç grubun yafl, e¤itim düzeyi ve SÖÖ-
TÖ ve DDPÖ alt ölçek puanlar› aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤› tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) ile araflt›r›ld›. Post hoc de¤erlendir-
me Tukey testi ile yap›ld›. Kategorik de¤iflkenler karfl›laflt›r›lmas›n-
da ki-kare testi kullan›ld›. ‹ki de¤iflken aras›ndaki ba¤›nt› Pearson
korelasyon testi ile araflt›r›ld›. 0.05’e eflit ve daha küçük p de¤erle-
rinin istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u de¤erlendirildi. 

Sonuçlar

Her iki hasta grubu ve kontrol grubu aras›nda yafl, e¤itim dü-
zeyi ve cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan fark saptanmad›. Hastal›k sü-
resi ise kronik GTBA grubunda s›k epizodik GTBA grubuna göre
daha uzun olma e¤iliminde olmakla birlikte bu fark istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi (Tablo 1). 

S›k epizodik GTBA’l› ve kronik GTBA’l› hastalar›n sürekli öfke
ve öfke-iç puan ortalamalar› aras›nda fark saptanmad› ancak bu
alt ölçek puanlar› kontrol grubundan yüksekti (p<0.001). Her iki
hasta grubundaki Öfke-d›fl puanlar› aras›nda fark olmamakla
birlikte bu alt ölçek puan› kontrol grubundan düflüktü (p<0.001).
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun sosyodemografik ve klinik özellikleri

Epizodik Kronik Kontrol ‹statistiksel 
(n=28) (n=42) (n =50) De¤erlendirme

Yafl 29.29±11.77 26.0±7.60 29.14±4.86 p= 0.11

Cinsiyet (n, %)
Erkek 12 (42.9) 19 (45.2) 25 (50) X2= 0.13,
Kad›n 16 (57.1) 23 (54.8) 25 (50) p= 0.94

E¤itim
düzeyi (y›l) 9.21±2.91 10.38±3.27 9.65±1.51 p= 0.16

Yak›nma 
Süresi (ay) 16.7±14.6 27.6±18.3 ------ p= 0.07



Öfke-kontrol alt ölçe¤inden puan› yönünden üç grup aras›nda
fark saptanmad› (p= 0.74) (Tablo 2).

Duygudurum profili de¤erlendirilmesinde; s›k epizodik ve
kronik GTBA hasta gruplar›nda dinçlik skor yönünden fark sap-
tanmad›. Bununla birlikte; flaflk›nl›k, yorgunluk, anksiyete, dep-
resyon ve öfke alt ölçeklerinden al›nan puanlar her iki hasta gru-
bu aras›nda farkl› de¤ilken kontrol grubundan yüksek bulundu.
DDPÖ toplam puan› hasta gruplar› aras›nda farkl› de¤ilken kon-
trol grubundan yüksek olarak bulundu (Tablo 3).

Tart›flma

Görülme s›kl›¤› toplumlara ve yafl gruplar›na göre de¤iflmek-
le birlikte yaflam boyu GTBA prevalans› kad›nlarda yaklafl›k ola-
rak %90, erkeklerde %67 olarak bildirilmektedir (9). Bu yönüyle
maluliyet ve tedavi maliyeti aç›s›ndan önemli bir sorundur. Bu
zamana kadar yap›lan birçok çal›flma GTBA’l› hastalar›n çeflitli
psikopatolojik durumlara yatk›n olduklar›n› ortaya koymufltur. Bu
hastalar›n özellikle olumsuz duygular›n› ifade etmede güçlükler
yaflad›klar› ve artm›fl irritabilite, hostilite ve kiflileraras› zorluklar
gösterdikleri bildirilmifltir (10). Öfke, kayg›, karfl›tl›k gibi negatif
duygudurumlar›n a¤r›n›n duygusal deneyimi ile iliflkili oldu¤u
gösterilmifltir (11). Bafla¤r›lar›n›n yan›nda esansiyel hipertansi-
yon ve fibromiyalji gibi birçok baflka kronik hastal›kta da öfke dü-
zeyinde yükseklik bildirilmifltir. Hastalara öfkelerini tan›ma ve
bafl etme konusunda beceri kazand›r›lmas›n›n tedaviye katk›da
bulunabilece¤i öne sürülmüfltür (12,13). 

Hatch ve ark. (3) yapt›klar› çal›flmada epizodik GTBA olan
hastalarda öfke kontrolünün azalm›fl oldu¤unu göstermifllerdir.
Ayn› zamanda Perozzo ve ark (4) hem epizodik hem de kronik
GTBA’l› hastalarda kontrollere göre öfke kontrolünü düflük bul-
mufllard›r ancak epizodik bafl a¤r›lar›n› tek grup olarak de¤er-
lendirmifller seyrek veya s›k olmas› konusunda ayr›m yapmam›fl-
lard›r. Bizim çal›flmam›zda ise GTBA hastalar›n›n öfke kontrolü

yönünden sa¤l›kl› kontrol grubundan farkl› olmad›¤› saptanm›fl-
t›r. Öfke kontrolü bak›m›ndan çal›flmalar aras›ndaki bu farkl›l›k
kültürel özelliklerden kaynaklan›yor olabilir. Yani toplumlar aras›
kültürel farkl›l›klar›n etkisiyle öfkenin alg›lanmas› ve kontrolünde
farkl›l›klar ortaya ç›kabilir.  

Perozzo ve ark (4) GTBA’l› hastalar›n öfke-iç ve öfke-d›fl alt
ölçeklerinden ald›klar› puanlar›n kontrol grubuna göre farkl›l›k
göstermedi¤ini bildirmifllerdir. Öte yandan bu çal›flmada oldu¤u
gibi bafla¤r›s› hastalar›n›n sa¤l›kl› kontrollere göre öfkelerini ifa-
de etmede k›s›tl›l›k yaflad›¤›n› bildiren (3,14) çal›flmalar da vard›r.
Bizim çal›flmam›zda bafla¤r›s› grubunun sürekli öfke ve içe dö-
nük öfke düzeyinin kontrol grubundan yüksek oldu¤u, ayr›ca d›-
fla dönük öfke düzeyinin ise kontrol grubundan düflük oldu¤u
saptanm›flt›r. Bu bulgular bafla¤r›s› hastalar›nda psikolojik ya da
bedensel etkenlere ba¤l› olarak artm›fl olan öfkenin d›fla yans›t›-
lamad›¤›n›, bu nedenle içe dönük öfkenin artm›fl oldu¤unu, buna
ba¤l› olarak da somatizasyon arac›l›¤›yla bafla¤r›s› düzeyinin ar-
tabilece¤ini düflündürmektedir Ayn› zamanda artm›fl olan öfke
bafla¤r›s›n› da art›rabilir. Yani kiflide bir k›s›r döngü ortaya ç›ka-
bilir. Bu durum hastal›¤›n fizyopatolojisinde önemli rol oynayabi-
lece¤i gibi tedavide de göz ard› edilmemelidir. 

Çal›flmam›zda DDPÖ’de hem s›k epizodik hem de kronik
GTBA’l› hastalar›n kontrol grubuna göre depresyon ve öfke alt
ölçeklerinden yüksek puan ald›¤› saptand›. Bu bulgu sa¤l›kl›
kontrollere göre GTBA’l› hastalar›n daha yüksek öfke ve depre-
sif semptom düzeyi ve oldu¤unu bildiren önceki çal›flmalar ile
uyumludur (3,15). 

Kronik bafla¤r›s› olan hastalarda günlük yaflam problemleri
ve depresyon aras›nda bir iliflki oldu¤u bulunmufltur. Ayn› za-
manda bask›lanm›fl öfke ve depresyon aras›nda do¤rudan bir
iliflki oldu¤u ileri sürülmüfltür (2). Çal›flmam›zda hem s›k epizodik
hem de kronik GTBA’l› hastalarda SÖÖTÖ’de öfke-iç skorunun
yüksekli¤i ve öfke-d›fl skorunun düflüklü¤ü, DDOÖ’de depresyon
alt ölçe¤inden elde edilen yüksek skorla uyuflmaktad›r. Bu da
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Tablo 2. Hasta ve kontrol grubunun sürekli öfke düzeyi ve öfke tarz› puanlar›

SÖÖTÖ Alt Ölçe¤i Epizodik (I) (n=28) Kronik (II) (n=42) Kontrol (III) (n =50) F p Karfl›laflt›rma*

Sürekli öfke 25.71±5.74 25.48±7.0 15.57±4.0 49.18 < 0.001 I= II > III
Öfke-iç 17.79±2.94 18.81±4.53 15.63±2.53 10.34 < 0.001 I= II > III
Öfke-d›fl 18.0±4.79 16.81±5.20 22.94±3.81 23.23 < 0.001 I= II < III
Öfke-kontrol 18.93±4.88 19.67±4.56 19.37±2.57 0.30 0.74 ------

F: ANOVA testi de¤eri, *: Post hoc de¤erlendirme, Tukey testi. 

Tablo 3. Hasta ve kontrol grubunun Duygu-durum profili puanlar› 

Duygudurum Epizodik (I) Kronik (II) Kontrol (III) F p Karfl›laflt›rma*
Profili Alt Ölçe¤i (n=28) (n=42) (n =50)

fiaflk›nl›k 12.29±5.45 11.71±6.84 9.16±2.83 4.44 0.014 I= II > III
Yorgunluk 15.93±4.24 17.76±6.37 12.28±4.18 14.12 < 0.001 I= II > III
Anksiyete 19.79±5.47 19.0±6.42 16.33±4.27 4.72 0.011 I= II > III
Depresyon 27.50±8.33 27.2±15.32 18.96±8.12 8.22 < 0.001 I= II > III
Öfke 19.93±7.49 20.14±10.25 15.02±5.21 6.16 0.003 I= II > III
Dinçlik 17.14±4.88 16.14±7.82 17.26±4.09 0.47 0.63 --------
Toplam 78.29±27.73 79.67±47.29 54.49±16.94 8.34 < 0.001 I= II > III

F: ANOVA testi de¤eri, *: Post hoc de¤erlendirme, Tukey testi



Tschannen ve ark.’n›n (2) kronik bafla¤r›s› olan hastalarda bas-
k›lanm›fl öfke ile depresyon aras›nda bir iliflki olabilece¤i görüfl-
lerinin hem s›k epizodik hem de kronik GTBA’l› hastalar için de
geçerli olabilece¤ini düflündürmektedir. Çal›flmam›zda yorgun-
luk, anksiyete ve depresyon skorlar›n›n GTBA’l› hastalarda yük-
sek bulunmas› artm›fl ifllev bozuklu¤u ile iliflkilendirilebilir.

Öfke evrensel bir duygudur ancak yaflanmas› konusunda
kültürler aras›nda farkl›l›klar olabilmektedir. Öfke; k›sa süreli, or-
ta fliddette ve kifliye faydal› olabildi¤i gibi fliddetli, yo¤un, sürek-
li ve tahrip edici de olabilir (16). Öfkenin d›flavurumunun kabul
edilmedi¤i durumlarda bast›r›ld›¤› ve depresyon veya anksiyete
duygular› ile yer de¤ifltirdi¤i bildirilmektedir. Bast›r›lan öfke ank-
siyetenin hem nedeni, hem de sürmesinde bir etken olarak ta-
n›mlanm›flt›r (17). Bizim verilerimizde de SÖÖTÖ’den elde edilen
puanlar›n GTBA’l› hastalar›n öfkelerini d›fla vurmada s›k›nt›lar
yaflad›klar›n› ve bast›rd›klar›n› ortaya koymaktad›r. Eflzamanl›
olarak DDPÖ’de GTBA’l› hastalarda depresyon ve anksiyete
skorlar› daha yüksekti. Bu veriler bast›r›lm›fl öfkenin depresyon
ve anksiyete ile yer de¤ifltirebilece¤i görüflünü desteklemekte-
dir. Gerçekten de bu çal›flmada s›k epizodik ve kronik GTBA’l›
hastalar›n DDPÖ öfke alt ölçe¤i puan›n›n depresyon alt ölçe¤i
puan› ile ba¤›nt›l› oldu¤u saptanm›flt›r (r=0.73, p<0.001).   

Çal›flmam›z›n baz› k›s›tl›l›klar› vard›r. Öncelikle olgu say›m›z›n
azl›¤› sonuçlar›m›z›n genellenmesini güçlefltirebilir. Ayr›ca öfke
ve duygu-durumu ile iliflkili olabilecek kiflilik özelliklerinin de¤er-
lendirilmemifl olmas› da bir k›s›tl›l›k olarak de¤erlendirilebilir. S›k
olmayan epizodik GTBA ve di¤er primer bafla¤r›lar›nda da öfke,
öfke ifade tarz› ve duygu-durum profilinin de¤erlendirilmifl olma-
s› ve birbirleri ile karfl›laflt›r›lm›fl olmas› çal›flmam›z› daha de¤er-
li k›labilirdi. Daha çok olgu say›s› ile kiflilik özelliklerinin de de-
¤erlendirildi¤i ve di¤er primer bafla¤r›lar› ile karfl›laflt›rmal› ola-
rak yap›lacak daha ileri çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Verilerimizi genel olarak de¤erlendirdi¤imizde 2004 UBT s›-
n›flamas›nda ayr› tan›lar olarak ele al›nan s›k epizodik GTBA ve
kronik GTBA hastalar› aras›nda öfke, öfke ifade tarz› ve duygu-
durum profili aç›s›ndan farkl›l›k olmad›¤› saptanm›flt›r. Ancak ba-
fla¤r›s› grubunda kontrol grubuna göre önemli farkl›l›klar tespit
edilmifltir. Bafla¤r›s› hastalar›n›n tedavisinde öfkenin azalt›lmas›

ya da sa¤l›kl› bir flekilde yönetilmesi tedaviye katk› sa¤layabilir.
Öfke yönetiminin bafl a¤r›s› tedavisindeki etkisini araflt›ran çal›fl-
malara gereksinim bulundu¤u düflünülmektedir.
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