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ÖÖZZEETT  
Amaç: Bu çal›flmada majör depresyonun multipl sklerozlu (MS) hastalarda ya-
flam kalitesi üzerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flma örneklemi ruhsal bozukluklar içerisinden sadece majör dep-
resyonu olan (s=20), herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan (s=20) MS hastala-
r› ile herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan sa¤l›kl› bireylerden (kontrol grubu,
s=20) oluflturuldu. Psikiyatrik bozukluklar DSM-IV Eksen I Bozukluklar› ‹çin Ya-
p›land›r›lm›fl Klinik Görüflme (SCID-I) ile saptand›. Kat›l›mc›lar›n yaflam kalitesi
düzeylerini de¤erlendirmek için Dünya Sa¤l›k Örgütü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i K›-
sa Formu (WHOQOL-BREF) uyguland›. MS’in neden oldu¤u özürlülük derecesi-
ni belirlemek için Geniflletilmifl Özürlülük Durum Skalas› (EDSS) kullan›ld›. 
Bulgular: Gruplar sosyodemografik özellikler yönünden türdefl bulundu. Her-
hangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan MS hastalar›nda WHOQOL-BREF’in fiziksel
sa¤l›k alt puan›, kontrol grubundan anlaml› derecede düflüktü. WHOQOL-
BREF’in di¤er alt alan puanlar› yönünden bu iki grup aras›nda anlaml› fark yok-
tu. Herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayanlara göre, majör depresyonu olan MS
hastalar›nda WHOQOL-BREF’in tüm alt puanlar› anlaml› derecede düflük bulun-
du. WHOQOL-BREF puanlar› ile EDSS puan›, yafl ve hastal›k süresi aras›nda an-
laml› bir ba¤›nt› bulunmad›.
Sonuç: Bu çal›flma bulgular›, MS’li hastalar›n yaflam kalitesinin belirlenmesin-
de MS’in kendisine ek olarak efllik eden majör depresyonun da önemli bir etken
oldu¤unu göstermektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 28-31)
Anahtar kelimeler: Multipl skleroz, depresyon, yaflam kalitesi

AABBSSTTRRAACCTT
Objective: In this study, we aimed to investigate the effects of major depression
on quality of life (QoL) in patients with multiple sclerosis (MS).
Method: The study sample was composed of MS outpatients with (n=20) only
major depression among the psychiatric disorders, MS outpatients without
(n=20) any psychiatric disorder, and healthy subjects (control group, n=20)
without any psychiatric disorder. The psychiatric disorders were determined by
means of the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I). The World
Health Organization QoL Assessment-Brief (WHOQOL-BREF) was performed to
assess the participants’ QoL levels. The Expanded Disability Status Scale (EDSS)
was used to determine degree of disability due to MS. 
Results: The groups were similar with regard to sociodemographic factors. MS
patients without any psychiatric disorder had a significantly lower physical
health subscale score of WHOQOL-BREF than the control group. There was no
significant difference between these two groups in terms of other WHOQOL-
BREF subscale scores. Compared to MS patients without any psychiatric 
disorder, all subscale scores of the WHOQOL-BREF was significantly lower in
MS patients with major depression. There was no significant correlation
between EDSS score, age and disease duration and WHOQOL-BREF scores.
Conclusion: The results of the present study suggests that comorbid major
depression is an important factor in addition to MS itself in determining of QoL
in patients with multiple sclerosis. (Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 28-31)
Key words: Multiple sclerosis, depression, quality of life

Girifl

Multipl skleroz (MS), s›kl›kla genç eriflkinleri etkileyen ve
çeflitli bedensel yetersizliklere yol açabilen bir süre¤en nörolo-
jik bozukluktur (1). MS, hastalar›n sadece fiziksel sa¤l›¤› de¤il,
ruhsal sa¤l›¤› ve yaflam kalitesi ile de yak›ndan iliflkilidir. MS’li
bireylerin yaklafl›k beflte dördünde baflta anksiyete ve depres-
yon olmak üzere en az bir ruhsal belirti gözlenmektedir (2). Has-
talarda ruhsal bozuklu¤un yaflam boyu yayg›nl›¤› %66 ile kon-
trollerden daha yüksek bulunmufltur (3). Nöroloji poliklini¤ine

baflvurduklar› s›rada ise hastalar›n %40’›nda bir duygudurum
bozuklu¤u, %45’inde bir anksiyete bozuklu¤u bulunmaktad›r (4).
Majör depresyon, %40-50 oran›ndaki yaflam boyu yayg›nl›¤› ile
MS’lilerde en s›k görülen ruhsal bozukluktur (3,5). 

Depresyon, s›k görülmesinin yan›nda diabetes mellitus (6,7),
Parkinson hastal›¤› (8,9), epilepsi (10), romatoid artrit (11) ve kro-
nik ürtiker (12) gibi di¤er bedensel hastal›klarda oldu¤u gibi MS’li
hastalarda yaflam kalitesini olumsuz etkilemektedir (13-17). Dep-
resyona ba¤l› etkilenme, hastalar›n sadece psikolojik sa¤l›¤›nda
de¤il, yaflam kalitesinin hemen bütün alanlar›nda kendisini gös-



termektedir (14-17). Ayr›ca baz› yazarlar, depresif duyguduru-
mun MS’de yaflam kalitesi ile iliflkili as›l etken oldu¤unu ileri sür-
mektedir (15). Di¤er yandan, efllik eden depresyonun tedavi edil-
mesiyle yaflam kalitesinde belirgin bir düzelme oldu¤u gösteril-
mifltir (18).

MS’li hastalarda depresyon ve yaflam kalitesi iliflkisini arafl-
t›ran çok say›da çal›flma olmas›na karfl›n, bunlar›n ço¤unda
depresyon tan›s› klinik görüflme araçlar›na de¤il, belirti de¤er-
lendirme ölçeklerine dayanmaktad›r. Ayr›ca ço¤u çal›flmada
anksiyete belirtileri ya da bozukluklar›n›n yaflam kalitesi üzerin-
de etkisi de¤erlendirilmemifltir. Di¤er yandan anksiyete bozuk-
luklar›, MS’li hastalarda en az depresif bozukluklar kadar s›k gö-
rülmektedir (4). Depresif bozukluklar›n anksiyete bozukluklar› ile
s›k birlikteli¤i de göz önüne al›nd›¤›nda, mevcut çal›flmalar MS’li
depresif hastalarda olas› anksiyete bozukluklar›n›n yaflam kali-
tesine etkilerini d›fllamada yeterli görünmemektedir. Ayr›ca bil-
di¤imiz kadar›yla, yaflam kalitelerinin sa¤l›kl› kontroller ile karfl›-
laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda, MS’li hastalar psikiyatrik bozuklu¤u
olan ve olmayanlar diye grupland›r›lmam›flt›r. Bu durumda mev-
cut çal›flmalarda, yaflam kalitesinin herhangi bir psikiyatrik bo-
zuklu¤u olmayan MS hastalar›nda sa¤l›kl› bireylere göre farkl›-
l›k gösterip göstermedi¤i yeterince aç›k de¤ildir. 

Bu çal›flmada, ruhsal bozukluklar içinde sadece majör dep-
resyonu olan MS’li hastalar, herhangi bir ruhsal bozuklu¤u ol-
mayan MS’li hastalar ile MS ve ruhsal bozukluklar yönünden
sa¤l›kl› kontrollerde yaflam kalitesinin karfl›laflt›r›larak, MS’li
hastalarda; 1. baflka bir psikiyatrik efltan› olmaks›z›n sadece
majör depresyon varl›¤›n›n yaflam kalitesi üzerine etkisinin, 2.
herhangi bir ruhsal bozukluk efllik etmeksizin sadece MS varl›-
¤›n›n yaflam kalitesini etkileyip etkilemedi¤inin araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r. 

Yöntem

Çal›flma örneklemi Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dal› Multipl Skleroz Poliklini¤i’ne baflvuran,
20’si ruhsal bozukluklar içerisinden sadece majör depresyonu
olan (grup I), 20’si herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan (grup
II) olmak üzere Poser kriterlerine (19) göre kesin MS tan›s› alm›fl
40 hasta ile, herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan ve MS’li
hastalar ile benzer sosyodemografik özelliklere sahip 20 sa¤l›k-
l› bireyden (grup III) oluflturuldu. Araflt›rmaya al›nan 40 hastan›n
tamam›, ataklar ve remisyonlarla giden tipte (relapsing-remit-
ting) MS tan›s› ald›. Okuma-yazma bilmeyenler, MS d›fl›nda bir
nörolojik hastal›k öyküsü olanlar, fliddetli ek bir t›bbi hastal›¤›
olanlar, son 6 ay içinde kortikosteroid, interferon ve psikotrop
ilaç alanlar çal›flmaya dahil edilmedi. Bütün kat›l›c›lara çal›flma-
n›n amaçlar› ve yöntemi anlat›ld› ve onlardan bilgilendirilmifl ya-
z›l› onam al›nd›.

MS hastalar› ve kontrol grubunda majör depresyon ve di¤er
ruhsal bozukluklar›n varl›¤› DSM-IV Eksen I Bozukluklar› ‹çin
Yap›land›r›lm›fl Klinik Görüflme/Klinik Versiyon (SCID-I/CV)
(20,21) ile de¤erlendirildi. MS’e ba¤l› özürlülük derecesini belir-
lemede Geniflletilmifl Özürlülük Durum Skalas› (EDSS) (22) uy-

guland›. Yaflam kalitesi düzeyi Dünya Sa¤l›k Örgütü Yaflam Ka-
litesi Ölçe¤i K›sa Formu (WHOQOL-BREF) (23,24) ile saptand›.
EDSS ve WHOQOL-BREF, SCID/CV ile yap›lan psikiyatrik görüfl-
meden önce uyguland›.

EDSS, MS’in yol açt›¤› özürlülük derecesini belirlemek için
kullan›lan ve 8 alan› (piramidal, serebellar, beyin sap›, duyusal,
barsak/mesane, görme, mental ve di¤er ifllevler) içeren bir öl-
çektir. Hastalar bu ölçe¤e göre 0-10 aras›nda puan al›r ve puan-
lar yükseldikçe, özürlülük derecesi de artar. 

WHOQOL-BREF, Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan gelifltiril-
mifl olup, 26 soru ve fiziksel sa¤l›k, psikolojik sa¤l›k, sosyal ilifl-
kiler ve çevre alan› olmak üzere dört alan› içerir. Toplam puan
0-100 aras›nda de¤iflmektedir. Yüksek puanlar yaflam kalitesi
düzeyinin yüksek oldu¤unu gösterir.

‹statistiksel analizler, SPSS program›n›n 13.0 versiyonu ile
yap›ld›. Üç çal›flma grubu aras›nda kategorik de¤iflkenlerin kar-
fl›laflt›r›lmas›nda ki-kare testi, say›sal de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›l-
mas›nda tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bu analizde anlam-
l› ç›kan de¤iflkenlerin çoklu grup karfl›laflt›rmalar›nda Post-hoc
Tukey testi uyguland›. Majör depresyonu olan ve olmayan MS’li
hastalar›n EDSS puanlar› ve hastal›k süreleri ise t testi ile karfl›-
laflt›r›ld›. Yafl, hastal›k süresi ve EDSS puan› ile yaflam kalitesi
düzeyleri aras›ndaki ba¤›nt›lar Pearson ba¤›nt› testi ile analiz
edildi. Bütün istatistiksel analizlerde anlaml›l›k düzeyi P<0.05
olarak al›nd›.

Bulgular

K›rk MS hastas›n›n 25’i (%62.5) kad›n olup, ortalama yafl›
36.1±11.9 ve ortalama hastal›k süresi 5.9±5.3 y›l idi. Üç çal›flma
grubu aras›nda sosyodemografik özellikler yönünden anlaml›
fark bulunmad› (Tablo 1). Hastal›k süresi majör depresyonu olan
MS hastalar›nda 5.90±4.36 y›l, herhangi bir ruhsal bozuklu¤un
efllik etmedi¤i MS hastalar›nda ise 5.95±6.25 y›l idi (t=-0.029,
P=0.977). Ortalama EDSS puan› majör depresyonu olan MS has-

Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik özellikleri

MD’nu olmayan MD’lu MS Sa¤l›kl›
MS hastalar› hastalar› kontroller

(n=20) (n=20) (n=20)

Yafla, ort±SS 34.6±12.1 37.6±12.8 36.7±10.2
Cinsiyet,b n (%)
Kad›n 11 (55) 14 (70) 13 (65)

E¤itim düzeyic, n (%)
‹lkö¤retim 10 (50) 15 (75) 13 (65)
Ortaö¤retim 5 (25) 3 (15) 4 (20)
Universite 5 (25) 2 (10) 3 (15)

Medeni durumd, n (%)
Bekar 8 (40) 4 (20) 5 (25)
Evli 12 (60) 16 (80) 15 (75)

MD: Majör depresyon, MS: Multipl Skleroz
a F=0.345, P>0.05
b χ2=1.00, P>0.05
c χ2=2.90, P>0.05
d χ2=2.13, P>0.05
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talar›nda 2.40±1.50, herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan MS
hastalar›nda ise 1.45±1.11 olup, aradaki fark istatistiksel olarak
anlaml› idi (t=-1.27, P=0.029). 

Üç çal›flma grubu aras›nda WHOQOL-BREF’in bütün alt öl-
çek puanlar› yönünden anlaml› fark bulundu (Tablo 2). Herhan-
gi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan MS’li hastalarda WHOQOL-
BREF’in fiziksel sa¤l›k alan› puanlar› kontrol grubundan anlaml›
derecede düflük bulunurken (P<0.001), psikolojik sa¤l›k
(P=0.121), sosyal iliflkiler (P=0.974) ve çevre (P=0.192) alan› pu-
anlar› bu iki grupta benzerdi. Majör depresyonu olan MS’li has-
talarda ise bütün WHOQOL-BREF alt ölçek puanlar› kontrol gru-
buna göre anlaml› derecede düflüktü (çevre alan› için P<0.01,
di¤er alanlar için P<0.001). Majör depresyonu olan MS’li hasta-
larda çevre alan› d›fl›ndaki (P=0.172) WHOQOL-BREF alan puan-
lar›n›n (di¤er bütün alanlar için P<0.001) herhangi bir ruhsal bo-
zuklu¤u olmayan MS’li hastalardan anlaml› derecede daha dü-
flük oldu¤u bulundu.

Pearson ba¤›nt› analizi sonucunda yafl, hastal›k süresi ve
EDSS puan› ile WHOQOL-BREF fiziksel sa¤l›k, psikolojik sa¤l›k,
sosyal iliflkiler ve çevre alanlar› aras›nda anlaml› ba¤›nt› bulun-
mad› (Tablo 3).

Tart›flma

Bu çal›flmada herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan MS
hastalar›n›n fiziksel sa¤l›k d›fl›nda yaflam kalitesinin sa¤l›kl›
kontrollerle benzer oldu¤u bulundu. Önceki çal›flmalar, MS’in
bireylerin yaflam kalitesini hemen tüm alanlarda olumsuz etkile-
mekle birlikte, efllik eden depresif belirtilerin bunda önemli rol
oynad›¤›n› göstermektedir (14-17). Bununla birlikte, bildi¤imiz
kadar›yla flimdiye kadar sa¤l›kl› kontrollerle herhangi bir ruhsal
bozuklu¤u olmayan MS’li hastalar›n yaflam kalitesini karfl›laflt›-

ran bir çal›flma bulunmamaktad›r. Bu tür çal›flma say›s› MS d›-
fl›ndaki bedensel hastal›klar konusunda da yetersizdir. Yeniler-
de yap›lan bir çal›flma, herhangi bir ruhsal bozuklu¤u olmayan
Behçet hastalar›n›n yaflam kalitesinin fiziksel sa¤l›k dahil olmak
üzere sa¤l›kl› kontrollerden farkl› olmad›¤›n› göstermifltir (25).
Çal›flmam›zda MS’li hastalarda ruhsal bozukluk efllik etmese de
fiziksel sa¤l›k alan›ndaki yaflam kalitesinin sa¤l›kl› kontrollerden
düflük olmas›, MS’in önemli fiziksel yetersizliklere neden olmas›
nedeniyle beklenen bir bulgu olarak görülebilir.

Majör depresyonun MS’li hastalar›n çevre alan› d›fl›ndaki
tüm alanlarda yaflam kalitesini düflürdü¤ü bulgular›, MS’li has-
talarda depresif belirti de¤erlendirme ölçekleriyle yap›lan ön-
ceki çal›flma sonuçlar›yla uyumludur (13,16,17). Benzer bulgular
di¤er bedensel hastal›¤› olanlarda yap›lan çal›flmalarda da elde
edilmifltir. Onur ve arkadafllar› (9), Parkinson’lu hastalarda ya-
flam kalitesinin majör depresyonu olanlarda olmayanlara göre
sosyal iliflkiler d›fl›ndaki alanlarda daha düflük oldu¤unu bildirir-
ken, baz› yazarlar diabetes mellitus ve Behçet’li hastalarda ma-
jör depresyonun yaflam kalitesinin tüm alanlar›n› anlaml› dere-
cede düflürdü¤ünü bildirmifltir (7,25). Bu çal›flmadaki herhangi
bir ruhsal bozuklu¤u olmayanlarda sosyal iliflkiler ve psikolojik
sa¤l›¤›n kontroller ile benzer oldu¤u bulgusu göz önüne al›nd›-
¤›nda, hastalar›n bu alanlardaki yaflam kalitesi üzerinde MS’in
kendisinden ziyade efllik eden majör depresyonun belirleyici ol-
du¤u düflünülebilir. 

Bilindi¤i gibi DSM-IV tan› ölçütlerine (26) göre majör dep-
resyon tan›s› alan hastalarda çökkün duygudurum, etkinliklere
ilgi ve istekte azalma, afl›r› suçluluk ve de¤ersizlik düflünceleri
gibi ruhsal; yorgunluk ve enerji kayb›, hareketlerde yavafllama,
uyku ve ifltah sorunlar› gibi bedensel belirti ve bulgular bulun-
maktad›r. Yaflam kalitesi ölçe¤inin objektif bir de¤erlendirme-
den ziyade bireylerin subjektif de¤erlendirmelerini içermesi ne-
deniyle, majör depresyonu olan MS hastalar›nda yaflam kalite-
sinin düflük ç›kmas› beklenen bir bulgu olarak görülebilir. Bu-
nunla birlikte, çal›flmam›zda majör depresyonu olmayan hasta-
larda yaflam kalitesinin fiziksel sa¤l›k d›fl›ndaki alanlarda sa¤l›k-
l› kontroller ile benzer düzeyde olmas›, majör depresyonun
MS’li hastalar›n yaflam kalitesini etkileyen önemli bir etken ol-
du¤unu düflündürmektedir.

Çal›flmam›zda majör depresyonu olan MS’li hastalarda ruh-
sal bozuklu¤u olmayanlara göre özürlülük derecesi anlaml› de-
recede yüksek bulundu. Bu bulgu, önceki çal›flmalar›n bulgula-
r›yla örtüflmektedir (3,27,28). Majör depresyonu olan MS’li has-
talarda olmayanlara göre yaflam kalitesinin düflük ç›kmas›,
özürlülük derecesinin yüksek olmas› ile iliflkili olabilece¤i düflü-

Tablo 2. Çal›flma gruplar›nda WHOQOL-BREF puanlar›

MD’nu olmayan MD’lu MS Sa¤l›kl›
MS hastalar› hastalar› kontroller

(n=20) (n=20) (n=20)

Fiziksel sa¤l›ka 65.8±17.2 43.0±14.5 83.9±8.9
Psikolojik sa¤l›kb 63.8±10.6 40.1±13.5 71.0±9.4
Sosyal iliflkilerc 74.1±13.2 50.9±14.8 75.0±10.7
Çevred 67.7±8.6 63.2±7.2 72.1±7.8

MD: Majör depresyon
a F=43.1, P<0.001
b F=41.2, P<0.001
c F=21.9, P<0.001
d F=6.4, P<0.01

Tablo 3. MS hastalar›nda yaflam kalitesi ile yafl, hastal›k süresi ve EDSS puan› iliflkisi

Fiziksel sa¤l›k Psikolojik sa¤l›k Sosyal iliflkiler Çevre

r P r P r P r P

Yafl -0.13 0.33 -0.23 0.08 -0.12 0.33 -0.22 0.09
Hastal›k süresi -0.09 0.59 -0.01 0.99 -0.07 0.68 -0.25 0.12
EDSS puan› -0.25 0.12 -0.22 0.18 -0.25 0.12 -0.03 0.86

MS: Multipl skleroz
EDSS: Geniflletilmifl Özürlülük Durum Skalas›
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nülebilirse de, EDSS puan› ile yaflam kalitesi düzeyleri aras›nda
anlaml› bir ba¤›nt› bulunmamas› bunu desteklememektedir.

Sonuç olarak, bulgular›m›z poliklini¤e baflvuran MS’li hasta-
larda ruhsal bozuklu¤un efllik etmemesi halinde yaflam kalitesi-
nin fiziksel sa¤l›k d›fl›ndaki alanlarda belirgin olarak bozulmad›-
¤›n›, majör depresyonun ise bu hastalarda yaflam kalitesinin he-
men tüm alanlar›n› olumsuz etkiledi¤ini göstermektedir. Hasta-
lar›n yaflam kalitesinin düzeltilmesinde, nörolojik durumunun
yan›nda, varsa depresyonun da tedavi edilmesi önemli görün-
mektedir.
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