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ÖÖZZEETT  
AAmmaaçç::  Klinik çal›flmalar, Parkinson Hastal›¤›’nda (PH) depresyon s›kl›¤›n›n yük-
sek oldu¤unu ve yaflam kalitesini olumsuz yönde etkiledi¤ini ortaya koymufltur.
Bu çal›flmadaki amac›m›z ayaktan izlenen Parkinson hastalar›nda depresyon
s›kl›¤›n› ve hastalar›n yaflam kalitesini de¤erlendirmektir.
YYöönntteemm::  Parkinson Hastal›¤› olan 78 hasta Hamilton Depresyon De¤erlendirme
Ölçe¤i (HDDÖ), Yaflam Kalitesi Ölçe¤i K›sa Formu (YKÖ-KF), Mini Mental Durum
De¤erlendirmesi (MMDD) ile de¤erlendirilmifltir. PH belirtilerinin fliddeti ise Ho-
ehn-Yahr (HY) Evresi ve Birleflik Parkinson Hastal›¤› De¤erlendirme Ölçe¤i-III
(motor alt ölçe¤i) ile (BPHDÖ-III) de¤erlendirilmifltir.
BBuullgguullaarr::  Ondokuz (%24,4) Parkinson hastas›nda, DSM-IV major depresyon ta-
n› ölçütlerine göre depresyon efl tan›s›n›n oldu¤u saptanm›flt›r. HDDÖ puanlar›,
PH’n›n fliddetinin depresyonun geliflmesine katk›da bulundu¤unu düflündüre-
cek biçimde, HY evresi ve BPHDÖ motor alt ölçe¤i puanlar›yla korelasyon gös-
termifltir. Multipl regresyon analizi sonuçlar› hastalar›n yafl›, PH süresi, BPHDÖ
ve MMDD puanlar› ile HDDÖ puanlar› gibi de¤iflkenlerin hepsinin yaflam kalite-
si üzerine anlaml› ve olumsuz bir etki gösterdi¤ini ortaya koymufltur. L-DOPA te-
davisi de yaflam kalitesini olumsuz yönde etkilemekteydi.   
SSoonnuuçç::  Bulgular›m›z, PH’da depresyon komorbiditesinin yüksek oldu¤unu des-
teklemifltir. Depresyon, Parkinson hastalar›nda zaten bozulmufl olan yaflam ka-
litesini daha da kötülefltirmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 49-53)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Parkinson hastal›¤›, depresyon, yaflam kalitesi

SSUUMMMMAARRYY
OObbjjeeccttiivvee::  Clinical studies seem to indicate that the frequency of depression is
high and has a negative impact on quality of life in patients with Parkinson’s
Disease (PD). The aim of this study is to assess the frequency of depression and
the quality of life in a sample of Parkinson’s Disease outpatients. 
MMeetthhoodd::  Seventy-eight patients with PD were evaluated with Hamilton
Depression Rating Scale (HAM-D), Short form of WHO Quality of Life Scale and
Mini Mental State Examination Scale (MMSES). Severity of PD symptoms were
evaluted with Hoehn-Yahr(HY) Stage  and Motor Subscale of United
Parkinson’s Disease Rating Scale-III (UPDRS). 
RReessuullttss::  Nineteen patients (%24.4) had comorbid depression according to
DSM-IV criteria. The score of HAM-D was significantly correlated with HY
stage  and UPDRS scores, indicating that the severity of PD is a contributing
factor on development of depression. According to the results of multiple
regression analysis, age, duration of PD, scores of UPDRS, MMSES and 
HAM-D all have significant and negative impact on quality of life in patients
with PD. L-DOPA treatment also has a negative effect on patient’s quality of life.
DDiissccuussssiioonn::  Our results have shown the high comorbidity rate of depression in
PD. Depression seems to increase the worsening of already disturbed quality
of life in patients with PD. (Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 49-53)
KKeeyy  wwoorrddss:: Parkinson’s disease, depression, quality of life

GGiirriiflfl

Parkinson Hastal›¤› temel olarak bir hareket bozuklu¤u ol-
makla birlikte, s›kl›kla affektif, biliflsel ve psikotik bozukluklar›n
efllik etmesi nedeniyle bir “nöropsikiyatrik hastal›k” olarak ta-
n›mlanmaktad›r (1). 

Parkinson Hastal›¤›’nda depresyon yayg›nl›¤›n›n görece
yüksek olmas› dikkat çekicidir. Yap›lan çal›flmalarda Parkinson
Hastal›¤›’nda depresyon s›kl›¤› %4-75 aras›nda genifl bir da¤›l›m

göstermektedir (2). Bu da¤›l›m›n genifl olmas›, k›smen, Parkin-
son Hastal›¤›’n›n çekirdek belirtilerinden olan “biliflsel ifllevler-
de bozulma, apati, anerji ve psikomotor retardasyon” gibi belir-
tilerin depresyon belirtileriyle örtüflmesinden kaynaklanan ay›-
r›c› tan› güçlükleriyle aç›klanmaktad›r (3-6).

Yaflam kalitesi, niceliksel de¤erlendirmenin aksine, kiflinin
öznel olarak “yaflamdan memnuniyetini ve genel iyilik halini”
tan›mlamaktad›r. Kronik ve ilerleyici bir hastal›k olan Parkinson
Hastal›¤›, hastalar›n yaflam kalitesini belirgin olarak olumsuz



yönde etkilemektedir. Parkinson Hastal›¤›’n›n yaflam kalitesi
üzerine olan etkisi çok faktörlüdür. Motor belirtiler tek bafl›na
hastal›¤›n toplam morbiditesini aç›klayamamaktad›r (7, 8). Has-
talardaki tremor, hipokinezi, rijidite gibi motor belirtilerin günlük
yaflam aktivitelerine olan olumsuz etkisi, motor belirtilere ekle-
nen biliflsel bozulma, depresyon gibi belirtilerin varl›¤› ve Par-
kinson Hastal›¤›’n›n tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n yan etkileri-
nin tümü yaflam kalitesi düzeyi ile yak›ndan iliflkilidir. Nitekim bu
alanda yap›lan çal›flmalarda, Parkinson Hastal›¤›’nda klinik tab-
loya depresyonun eklenmesi, hastal›¤›n motor belirtilerinin flid-
detli olmas›, biliflsel bozulman›n fazla olmas› ve tedavide yüksek
dozlarda L-DOPA kullan›lmas›n›n hastalar›n yaflam kalitesi üze-
rine do¤rudan olumsuz etki yapt›¤› ortaya konmufltur (9-12).
Özellikle, Parkinson Hastal›¤›’na efllik eden depresyon, hastala-
r›n günlük yaflam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyerek, var
olan yeti yitimini daha da artt›rmaktad›r (13-15). Slawek ve arka-
dafllar›, Parkinson Hastal›¤› tan›s› olan 100 hastada yapt›klar›
çal›flmada, “depresyon fliddeti”nin yaflam kalitesi düzeyi için
en önde gelen yorday›c› etken oldu¤unu bildirmifllerdir (16). 

Bu çal›flmada, Parkinson Hastal›¤›’na özgü baz› klinik de¤ifl-
kenlerin, kullan›lan antiparkinsonyen ilaçlar›n, demografik özel-
liklerin ve depresyonun varl›¤› ile depresyon fliddetinin bu has-
talar›n yaflam kalitesi üzerine olan etkisinin araflt›r›lmas› amaç-
lanm›flt›r. 

YYöönntteemm

Çal›flma Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi’nin ilgili etik
kurulunca onanm›fl ve hastalardan yaz›l› bilgilendirilmifl olur
al›nm›flt›r. Çal›flmaya Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nö-
roloji Anabilim Dal› Hareket Bozukluklar› Poliklini¤i’nde Parkin-
son Hastal›¤› tan›s› ile izlenen, 18-86 yafl aral›¤›nda olan toplam
78 hasta al›nm›flt›r. 

Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden hastalardan sosyo-demog-
rafik özellikler, Parkinson Hastal›¤› ile ilgili baz› klinik veriler ve
kulland›klar› ilaçlar ö¤renilerek kaydedilmifltir. Çal›flmada majör
depresyon tan›s›, bir psikiyatrist taraf›ndan DSM-IV (17) majör
depresif epizod tan› ölçütlerine göre konmufltur. Ayr›ca hasta-
larda saptanan depresyonun fliddeti “Hamilton Depresyon Öl-
çe¤i” (HDDÖ) ile (18), hastalar›n biliflsel ifllevleri “Mini Mental
Durum De¤erlendirmesi” (MMDD) ile (19) ve yaflam kalitesi ise
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan gelifltirilmifl olan ve ülke-
mizde de geçerlik ve güvenilirlik çal›flmas› Eser ve arkadafllar›
taraf›ndan yap›lan “Türkçe Yaflam Kalitesi Ölçe¤i K›sa Formu
(YKÖ-KF), (WHOQOL-BREF-TR)” (20) ile de¤erlendirilmifltir.
“Parkinson Hastal›¤›’yla ilgili klinik de¤iflkenlerin belirlenmesi
için “Hoehn-Yahr (HY) Evresi” (21), “Birleflik Parkinson Hastal›-
¤› De¤erlendirme Ölçe¤i-III’ün (BPHDÖ-III) Motor Alt Ölçe¤i”
(22) uygulanm›flt›r. Bu son iki ölçek araflt›rmada görevli nörolo-
ji hekimi taraf›ndan de¤erlendirilmifltir. Hastalar ald›klar› anti-
parkinsonyen ilaç tedavisine göre (a) yaln›zca L-DOPA kulla-
nanlar, (b) L-DOPA + di¤er antiparkinson ilaç kullananlar ve (c)
di¤er antiparkinson ilaçlar› kullanan hastalar fleklinde gruplan-
d›r›larak, bu üç farkl› tedavi yaklafl›m›n›n hastalar›n yaflam kali-
tesine olan olas› etkisi araflt›r›lm›flt›r.

Kategorik verilerin de¤erlendirilmesinde ki-kare analizi,
depresyonu olan ve olmayan hastalar aras›nda say›sal verilerin
karfl›laflt›r›lmas›nda t-testi kullan›lm›flt›r. Ölçek skorlar› aras›n-
da ba¤›nt›lar için Pearson korelasyon katsay›lar›na bak›lm›flt›r.
Hastalar›n ald›¤› tedaviye göre oluflturduklar› gruplar aras› fark-
l›l›klar›n belirlenmesi için varyans analizi ve post-hoc Bonferroni
analizi yap›lm›flt›r. Yaflam kalitesi düzeyini etkileyen etkenlerin
araflt›r›lmas›nda ise regresyon analizi kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr

Çal›flmaya al›nan Parkinson hastalar›n›n (n=78), yafl ortala-
mas› 67,64 ± 11,6 olup, hastalar›n %47,4’ü (n=37) kad›n, %52,6’s›
(n=41) erkektir. Parkinson Hastal›¤›’n›n ortalama bafllang›ç yafl›
60,61 ± 12,68 olup, saptanan ortalama hastal›k süresi 6,95 ± 5,17
y›ld›r. Çal›flmada hastalar›n e¤itim düzeyi görece yüksek olup
%56,2’(n= 36) si lise ve üniversite mezunudur, %28’2’i ise (n=22)
temel e¤itim mezunudur. Çal›flmaya kat›lan Parkinson hastalar›
orta-ileri fliddette olup, HY evresi ortalamas› 2,41 ± 0,77,
BPHDÖ-III puan› ortalamas› ise 25,34 ± 11,68 olarak belirlenmifl-
tir. Çal›flmada Parkinson hastalar›n›n %29,5’i (n= 23) tek bafl›na
L-DOPA, %42,3’ü (n=33) L- DOPA ve di¤er antiparkinson ilaçlar,
%24,4’ü (n=19) L-DOPA d›fl› di¤er antiparkinson ilaçlar, %1,3‘ü
(n=1) beta blokerlerle tedavi edilmektedir, %2,6’s› (n=2) ise te-
davi almamaktad›r.

DSM-IV majör depresif epizod tan› ölçütlerine göre hastala-
r›n %24,4’ü (n=19) major depresyon tan›s› alm›flt›r. Tüm grup için
HDDÖ ortalama puan› 10,93 ± 8,71, MMDD ortalama puan› ise
24,39 ± 4,68’dir. 

Yaflam kalitesi alt alanlar›ndan fizik alt alan› ortalamas›
11,72±3,55, psikolojik alt alan› ortalamas› 14,14 ± 5,45, sosyal alt
alan› ortalamas› 13,91 ± 3,26, çevre alt alan› ortalamas› 14,75 ± 3,46
olarak saptanm›flt›r. Cinsiyetler aras›nda yaflam kalitesinin tüm
alt alanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› bir fark saptanmam›flt›r.
Yaflam kalitesinin alt alanlar›n›n hastalar›n yafl›, hastal›¤›n baflla-
ma yafl›, hastal›k süresi, MMDD ve HDDÖ puanlar›, HY evresi ve
BPHDÖ-III puanlar›yla korelasyonlar› Tablo 1’de gösterilmifltir.

Hastalar›n HY evresi, HDDÖ puan› (p=0,001), BPHDÖ-III pu-
an› (p=0,001) ve yaflam kalitesinin “fiziksel alt alan›” (p=0,001)
ile anlaml› korelasyon göstermektedir. BPHDÖ-III motor puan›
ise HDDÖ (p=0,01), HY evresi (p=0,01) yaflam kalitesinin tüm alt
ölçekleri (fiziksel alt alan p=0,01, psikolojik alt alan p=0,05, çev-
re alt alan› p=0.05, sosyal alt alan p=0,05) ile anlaml› korelasyon
gösterdi¤i görülmüfltür. HDDÖ puanlar›n›n BPHDÖ-III (p=0,01),
HY evresi (p=0,01) ve yaflam kalitesinin tüm alt ölçekleri ile (fi-
ziksel alt alan p=0,01, psikolojik alt alan p=0,01, çevre alt alan›
p=0,01, sosyal alt alan p=0,01) anlaml› korelasyonlar gösterdi¤i
görülmüfltür. 

Majör depresyon tan›s› alan Parkinson hastalar›, almayan
hastalardan daha ileri yaflta olup, bu fark istatistiksel olarak an-
laml› düzeydedir (p=0,05). Her iki grup aras›nda cinsiyet, e¤itim
durumu, medeni durum aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
fark yoktur. Majör depresyon tan›s› alan ve almayan hastalar
aras›nda ortalama BPHDÖ-III puanlar› (p=0,009) ve HY Evresi
(p=0,036) farkl›l›klar› istatistiksel olarak anlaml› düzeydedir. Par-
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kinson ile iliflkili di¤er klinik özellikler aç›s›ndan gruplar aras›n-
da fark yoktur. Majör depresyonu olanlar YKÖ-KF fiziksel
(p<0.001), psikolojik (p=0,011) ve çevre (p=0,045) alt alanlar›n-
dan majör depresyonu olmayanlara göre istatistiksel olarak an-
laml› düzeyde düflük puan alm›flt›r (Tablo 2).

Çoklu regresyon modelimizde yaflam kalitesini etkileyebile-
cek ba¤›ms›z de¤iflkenler “yafl, hastal›k süresi, MMDD,
BPHDÖ-III, HDDÖ puanlar›” olarak belirlendi. Regresyon anali-
zi sonucunda yaflam kalitesi fizik alt alan› düzeyinin yordanma-
s›nda yaln›zca HAM-D (p=0,002, %95 GA: -1,55 – -0,36) ve
UPDRS (p= 0,007, %95 GA: -0,14 – -0,02) puanlar›n›n anlaml› ola-
rak rol oynad›¤› bulunmufltur. Yafl, hastal›k süresi ve MMDD
skorlar› ise yaflam kalitesinin fizik alt alan› düzeyini yordamada
anlaml› bulunmam›flt›r. Yaflam kalitesi psikolojik alt alan› düze-
yinin yordanmas›nda HDDÖ puan›n›n (p=0,002, %95 GA: -2,53 –
-0,57) ve yafl›n (p=0,048, %95 GA: 0,22 – -0,001) anlaml› olarak rol
oynad›¤› saptanm›flt›r. Sosyal yaflam kalitesini yordamada ise
sadece HDDÖ puan› anlaml› bulunmufltur (p=0,021, %95 GA: -
1,34 – -0,11). Yaflam kalitesinin çevre alt alan› için hiçbir de¤ifl-
kenin istatistiksel olarak anlaml› bir yorday›c› olamad›¤› saptan-
m›flt›r.

Hastalarda saptanan depresyon fliddetini etkileyebilecek
de¤iflkenler olarak “yafl, hastal›k süresi, MMDD puan› ve fizik-
sel yaflam kalitesinin” varyans›n %55’ini aç›klayabildi¤ini sap-
tad›k. Regresyon analizi sonucunda depresyonu yordamada sa-
dece MMDD puanlar› (p=0,015, %95 GA:-0,82 – -009) ve fiziksel
yaflam kalitesi (p<0,001, %95 GA: -1,86 – -0,94) anlaml› bulun-
mufltur. 

Hastalar›n ald›klar› tedavilere göre yerlefltikleri üç grubu,
“HDDÖ puan› ve yaflam kalitesi düzeyi” aç›s›ndan karfl›laflt›r-
mak için yapt›¤›m›z varyans analizi sonucunda gruplar aras›nda
fiziksel yaflam kalitesi (F=6,69, p=0,002), ruhsal yaflam kalitesi
(F=3,90, p=0,024) ve çevresel yaflam kalitesi (F=3,55, p=0,034)

aç›s›ndan fark oldu¤unu saptad›k (fiekil 1). Post-hoc analiz
(Bonferonni) sonuçlar›na göre fiziksel yaflam kalitesi aç›s›ndan
L-DOPA ile L-DOPA+ gruplar› aras›nda fark olmad›¤› halde, 
L-DOPA grubu ile di¤er AP grubu (p=0,03) ve L-DOPA+ ile di¤er
AP grubu (p=0,002) aras›nda anlaml› fark bulunmufltur. L-DOPA
kullananlar›n fiziksel yaflam kalitesi daha düflüktür. Ruhsal ve
çevresel yaflam kalitesi aç›s›ndan L-DOPA ile L-DOPA+ ve di¤er
AP gruplar› aras›nda fark olmad›¤› halde L-DOPA+ ve di¤er AP
gruplar› aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r (p=0,021 ve p=0,05).
Sosyal alan yaflam kalitesi aç›s›ndan gruplar aras›nda fark sap-
tanmam›flt›r.

TTaarrtt››flflmmaa

Çal›flmada Parkinson hastalar›nda saptad›¤›m›z %24,4 ora-
n›ndaki depresyon s›kl›¤› literatürle uyumludur. Parkinson Has-
tal›¤›’nda depresyonun s›kl›¤›n› de¤erlendiren çal›flmalarda bil-
dirilen oranlar %4-75 aras›nda de¤iflmektedir (2). Ancak, dep-
resyon tan›s›n›n DSM majör depresif bozukluk tan› ölçütleri ile
konmas›, depresyon fliddetinin Montgomery–Asberg Depres-
yon De¤erlendirme Ölçe¤i, HDDÖ gibi ölçekler arac›l›¤›yla belir-
lenmesi çok daha net oranlar sa¤lamaktad›r (23). Schrag ve ar-
kadafllar›, 97 hastada Beck Depresyon Ölçe¤i kullanarak yap-
t›klar› çal›flmada orta-fliddetli depresyon oran›n› %19,6 olarak
bildirmifllerdir (24). Çal›flmam›zda kulland›¤›m›z HDDÖ ölçe¤inin
Parkinson hastalar›ndaki depresyon varl›¤› için hem tan›sal
araç, hem de tarama amaçl› olarak geçerli olmas›n›n yan› s›ra,
depresyon tan›s›n›n konmas›nda DSM-IV major depresif epizod
ölçütlerinin kullan›lm›fl olmas› ay›r›c› tan›da güvenilirli¤i artt›r-
makta ve oranlar›n do¤rulu¤unu desteklemektedir (25). 

Parkinson Hastal›¤› ve depresyon iliflkisini inceleyen çal›fl-
malarda Parkinson Hastal›¤›’na iliflkin özellikler içinde “hastal›-
¤›n bafllang›ç yafl›, cinsiyet da¤›l›m›, motor belirtilerin fliddeti,

TTaabblloo  11.. Demografik ve klinik özellikler ile ölçek skorlar›n›n  yaflam kalitesi alt alanlar›yla korelasyonlar›

YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  AAlltt  AAllaannllaarr››

FFiizziikksseell RRuuhhssaall SSoossyyaall ÇÇeevvrreesseell

Yafl r =-0,241 r=-0,303 r=-0,102 r=-0,134
pp==00,,003344 pp==00,,000077 p=0,375 p=0,243

Hastal›¤›n bafllama yafl› r=-0,143 r=-0,197 r=-0,104 r=-0,005
p=0,213 p=0,086 p=0,368 p=0,668

Hastal›k süresi r=-0,198 r=-0,199 r=-0,006 r=-0,172
p=0,084 p=0,083 p=0,957 p=0,134

HY evresi r=-0,406 r=-0,218 r=-0,196 r=-0,241
pp<<00,,000011 p=0,056 p=0,088 pp==00,,003355

BPDHÖ-III puan› r=-0,390 r=-0,246 r=-0,258 r=-0,292
pp==00,,000011 pp==00,,003322 pp==00,,002244 pp==00,,001100

HDDÖ puan› r=-0,460 r=-0,393 r=-0,317 r=-0,167
pp<<00,,000011 pp<<00,,000011 pp==00,,000055 p=0,144

MMDD puan› r=0,397 r=0,286 r=0,258 r=0,322
pp<<00,,000011 pp==00,,001122 pp==00,,002244 pp==00,,000044
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biliflsel ifllevlerde bozulma” özellikle de¤erlendirilmifltir. Çal›fl-
mam›zda depresyonu olan ve olmayan Parkinson hastalar› kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, hastal›¤›n bafllang›ç yafl› ve süresi aç›s›ndan
bir fark bulunmamakla birlikte depresyonu olan Parkinson has-
talar› depresyonu olmayanlardan daha ileri yafltad›r. Hastal›¤›n
süresi ve depresyon iliflkisini araflt›ran çal›flmalarda erken bafl-
lang›çl› Parkinson Hastal›¤›’nda depresyon skorlar›n›n geç bafl-
lang›çl› olgulara göre daha yüksek oldu¤u s›kl›kla vurgulanmak-
tad›r (26-28). Yafll› Parkinson hastalar›nda majör depresif bo-
zukluk oran›n›n yüksek olmas›na dikkat çekilerek, bu popülas-
yonda görülen depresyonun özellikle biyolojik temelli olabilece-
¤i bildirilmifltir (29). Parkinson Hastal›¤›’na efllik eden depres-
yonda kad›n cinsiyetin bir risk etkeni oldu¤unu vurgulayan ça-
l›flmalar›n yan› s›ra (27, 30), cinsiyet fark›n›n olmad›¤›n› bildiren
çal›flmalar da vard›r (28, 31). Bizim çal›flmam›zda majör depresif
bozukluk tan›s› alan ve almayan Parkinson hastalar›nda cinsi-
yet aç›s›ndan anlaml› fark bulunmam›flt›r. Parkinson Hastal›-

¤›’nda motor belirtilerin fliddetli olmas›n›n ve biliflsel bozulma-
n›n fazla olmas›n›n depresyon varl›¤› ile iliflkili oldu¤u birçok ça-
l›flman›n ortak bulgusudur (10, 12, 23, 28, 29). Çal›flmam›zda tüm
grupta parkinson hastalar›n›n MDDD puan› ortalamas› deman-
s›n varl›¤› aç›s›ndan s›n›rdad›r (24,39 + 4,68), Bu durum ileride
demans geliflimi aç›s›ndan bir risk faktörü olabilir (32). Major
depresyon tan›s› alan Parkinson hastalar›n›n MMDD puan› or-
talamas› daha da düflük (22,22 + 4,76) bulunmufltur. MMDD pu-
an›n›n düflük olmas›n›n depresyon ile ilgili oldu¤u görüflündeyiz.
Bu veri, depresyon varl›¤›n›n Parkinson Hastal›¤›’na ba¤l› de-
mans geliflimi aç›s›ndan risk faktörü olmas› verisiyle (33) birlik-
te dikkate al›nd›¤›nda, bu hasta gurubunda depresyonun tan›s›
ve tedavisinin önemini bir kez daha alt›n› çizmektedir. Wicho-
wicz ve arkadafllar› yak›n tarihte yapt›klar› bir çal›flmada dep-
resyon varl›¤›n› “yüksek HY evresi, yüksek UPDRS puanlar›, da-
ha uzun hastal›k süresi” ile anlaml› derecede iliflkili olarak bil-
dirirlerken, yüksek doz L-DOPA kullan›m›, klinik dalgalanman›n
fazla olmas›, MMDD puanlar›n›n düflüklü¤ü ve günlük yaflam
aktivitesinde bozulmay› da iliflkili olabilecek di¤er etkenler ola-
rak bildirmifller, ancak bu iliflkiler istatistiksel olarak anlaml› bu-
lunmam›flt›r (31). Çal›flmam›zda da Parkinson Hastal›¤›’n›n evre-
si ile motor belirtilerin fliddeti, HDDÖ puanlar› ile anlaml› kore-
lasyonlar göstermektedir. 

Çal›flma sonuçlar›m›za göre HDDÖ puanlar›, Yaflam Kalitesi
Ölçe¤inin tüm alt alanlar› ile korelasyon göstermektedir. Reg-
resyon analizi sonucunda yaflam kalitesinin fiziki, psikolojik ve
sosyal alt alanlar›ndaki bozulmay› yordamada her üç alan için
de ortak olan de¤iflkenin HDDÖ puan› oldu¤u görülmüfltür. Par-
kinson Hastal›¤›’na efllik eden depresyon, hastalar›n yaflam ka-
litesini belirgin olarak bozmaktad›r (7, 12). Slawek ve arkadaflla-
r›n›n, 100 Parkinson hastas› ile yapt›klar› çal›flmada, Montgo-
mery Asberg Depresyon Ölçe¤i skorlar›n›n, yaflam kalitesi için
en belirgin yorday›c› faktör oldu¤u bildirilmifl ve antidepresan
tedavi alan ve almayanlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yaflam kalitesinin
antidepresan tedavi almayan hastalarda belirgin olarak daha
fazla bozuldu¤u gösterilmifltir (16). Çal›flmam›zda HDDÖ puanla-
r›n›n Parkinson Hastal›¤›’n›n fliddetini saptayan ölçeklerle kore-
lasyon göstermesi, depresyonun hastalar›n günlük yaflam et-
kinliklerindeki bozulmalarla ve Parkinson Hastal›¤›’na ba¤l› yeti
yitimiyle yak›ndan iliflkili oldu¤u görüflünü desteklemektedir.
Parkinson Hastal›¤›’nda yaflam kalitesini de¤erlendiren çal›fl-
malarda elde edilen ortak bulgu yaln›z motor fonksiyonlar›n de-
¤il, ayn› zamanda hastalar›n duygusal iyilik halinin ve sosyal ifl-
levlerinin de oldukça olumsuz etkilenmifl oldu¤udur (8). Bizim
bulgular›m›z da benzer sonuçlar vermifltir. 

Çal›flmam›zda hastalar›n büyük bir k›sm›n›n tedavisinde
(%71,8, n=57) L-DOPA kullan›lmaktad›r. Elde eti¤imiz sonuçlara
göre L-DOPA kullan›m›n›n yaflam kalitesinin fiziksel, psikolojik
ve çevresel alt alanlar›n› olumsuz etkilemektedir. L-DOPA kulla-
n›m› her ne kadar ileri evre Parkinson Hastal›¤›’nda, motor be-
lirtilerin kontrolünde yararl›ysa da, özellikle yüksek dozlarda
kullan›m›n›n hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz yönde etkile-
yebilece¤i belirtilmifltir (9, 34). Behari ve arkadafllar› da, 400
mg/gün’ün üzerindeki dozlarda kullan›m›n yaflam kalitesini
olumsuz yönde etkiledi¤ini vurgulam›fllard›r (11). Buna karfl›l›k,
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fifieekkiill  11. Tedavi gruplar›na göre yaflam kalitesi
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Ruhsal Sosyal Çevresel
YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  AAlltt  AAllaannllaarr››

TTaabblloo  22.. Majör depresyonu olan ve olmayan parkinson hastalar›n›n karfl›-
laflt›r›lmas› 

MMaajjöörr
DDeepprreessyyoonn  
TTaann››ss›› OOrrtt.. SSSS pp

Yafl Var 72,16 11,22 00,,0055  
Yok 66,19 11,43

Hastal›¤›n bafllang›ç yafl› Var 63,79 11,66 00,,2211
Yok 59,57 12,93

BPHDÖ-III puan Var 31,31 12,13 00,,000099  
Yok 23,35 10,92

HY evresi Var 2,75 0,92 00,,003366  
Yok 2,31 0,7

MMDD puan› Var 22,22 4,76 00,,002244  
Yok 25,05 4,48

YKÖ-KF Fiziksel  puan› Var 8,69 2,73 <<00,,000011
Yok 12,69 3,23

YKÖ-KF Psikolojik  puan› Var 11,40 3,12 00,,001111    
Yok 15,00 5,75

YKÖ-KF Sosyal  puan› Var 13,33 3,38 00,,337755
Yok 14,10 3,23

YKÖ-KF Çevre  puan› Var 13,36 3,21 00,,004455
Yok 15,19 3,44



Marras ve arkadafllar› (2003) ise, motor komplikasyonlar›n var-
l›¤› ya da yoklu¤uyla L-DOPA kullan›m›n› bir arada de¤erlendir-
diklerinde, yaflam kalitesi üzerine L-DOPA’n›n olumsuz etkisinin
ortadan kalkt›¤›n› bildirmifllerdir (35). Bizim çal›flmam›zda 
L-DOPA, L-DOPA + di¤er antiparkinsonyen ilaç kullanan Parkin-
son hastalar›nda, L-DOPA kullanmayanlara oranla fiziksel, psi-
kolojik ve çevresel alanlarda yaflam kalitesinin daha düflük ol-
du¤u görülmüfltür. Literatürde yüksek doz L-DOPA kullan›m›n›n
yaflam kalitesinde bozulmayla iliflkili olmas› yüksek doz 
L-DOPA’n›n genellikle ileri evredeki hastalar›n tedavisinde kul-
lan›lmas›yla aç›klanmaktad›r (9, 32). Çal›flmam›zda tedavide kul-
lan›lan ilaçlar içinde bir dopaminerjik agonist olan pramipeksol
de yer almaktad›r. Pramipeksolün Parkinson Hastal›¤›’na efllik
eden depresif semptomlarda düzelme sa¤lad›¤› (36) bilinmekle
birlikte bizim çal›flmam›zda hastalar›n yaln›zca %24,4’ü prami-
peksol kullanmaktad›r. Bu çal›flmada pramipeksolün depresif
belirtiler üzerine olas› etkisi de¤erlendirilmemifltir. 

Sonuç olarak, depresyon varl›¤› tan›sal kar›fl›kl›klar yarat-
makta, hastal›k fliddetini ve yeti yitimini artt›rmakta, hastal›k gi-
diflini olumsuz etkileyerek tedaviyi güçlefltirmektedir. Bu ne-
denlerden ötürü Parkinson hastalar›nda depresyon, hekimler
taraf›ndan aktif olarak sorgulanmas› ve saptand›¤›nda mutlaka
tedavi edilmesi gereken bir ruhsal sorundur. Böylece, zaten
Parkinson belirtileri nedeniyle bozulmufl olan yaflam kalitesinin
daha fazla olumsuz etkilenmesi engellenebilir. 
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