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ABS TRACT
O b jec ti ve: Essential tremor is a movement disorder characterized by action
tremor. There are a lot of studies that have shown the high comorbidity rates of
depression in Parkinson’s disease (PD). Depression has been found to exert nega-
tive effect on quality of life of patients with PD.  Although essential tremor (ET) is a
movement disorder like PD, few studies have examined the prevalence and the
effects of depressive symptoms on quality of life in patients with ET.  The aim of this
study was to assess the depressive symptoms and their effect on quality of life in a
sample of patients with PD, ET and healthy controls.
Method: Forty-six patients with PD, thirty-seven patients with ET and forty-two
healthy controls were evaluated using the Beck Depression Inventory (BDI), short-
form of WHO Quality of Life Scale and the Mini Mental State Examination (MMSE).
Severity of PD symptoms were assessed by the Hoehn-Yahr (HY) scale and the
Motor Subscale of the United Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)-III, and
severity of tremor was evaluated with the Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating  Scale.  
Results: BDI scores revealed the presence of mild depressive symptoms both in
patients with PD and with ET. According to the results of regression analysis, BDI
scores had significant impact on quality of life in patients with PD and with ET. 
D iscussion: Depressive symptoms either due to underlying pathophysiological
process of movement disorder or secondary to the disease should be considered
in patients with PD and with ET. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2011; 48: 255-60)
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ÖZET 
Am aç: Esansiyel tremor (ET), aksiyon tremoru ile karakterize bir hareket bozuk-
luğudur.  Parkinson Hastalığı (PH) olan kişilerde yapılmış olan çok sayıda çalış-
ma ile PH’na depresyonun yüksek oranda eşlik ettiği ve yaşam kalitesi üzerine
olumsuz etkisi olduğu gösterilmiştir. ET de bir hareket bozukluğu olmasına rağ-
men, depresif belirtilerin yaygınlığını ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisini
değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız ET, PH
ve sağlıklı kontrollerde depresif belirtilerin varlığının ve yaşam kalitesi üzerine
olan etkilerinin değerlendirilmesidir.  
Yöntem : PH’si olan 46 hasta, ET’si olan 37 hasta ve 42 sağlıklı kontrol Beck
Depresyon Değerlendirme Ölçeği (BDÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu
(YKÖ-KF) ve Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile değer-
lendirilmiştir. PH belirtilerinin şiddeti Hoehn-Yahr (HY) Evresi ve Birleşik
Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği-III (motor alt ölçeği) (BPHDÖ-III) ile
ET hastalarında tremor şiddeti Fahn-Tolosa-Marin Değerlendirme Ölçeği (FTM-
TDÖ) ile değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar: Hem ET hem de PH hastalarında, BDÖ puanları hafif düzeyde depre-
sif belirtilerin varlığını göstermiştir. Her iki hasta grubunda da BDÖ puanları
yaşam kalitesi düzeyini yordamaktadır.   
Tart›flm a: İster altta yatan hareket bozukluklarının patofizyolojik süreçlerine
bağlı olsun isterse hastalığın gidişine ikincil olsun, bu hastaların değer-
lendirilmesinde depresif belirtilerin göz önüne alınması gereklidir. (Nö rop si ki yat ri
Ar fli vi 2011; 48: 255-60)
Anah tar ke li m e ler: Esansiyel tremor, parkinson hastalığı, depresyon, yaşam kalitesi 
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G i rifl

Esansiyel tremor (ET) özellikle üst ekstremitelerde sık olmak
üzere, etkilenen beden bölgelerinde simetrik, postural ve kinetik
tremorla karakterize bir hareket bozukluğudur. Genel toplumda
yaygınlığı %1 ile %6 arasında olup, 20’li yaşlarda ve 60 yaşından
sonra olmak üzere iki dönemde zirve yapmaktadır (1). Klinik gidişi

oldukça değişkendir. Bazı hastalarda göz ardı edilebilir bir tremor
olarak kalırken, diğerlerinde yeti yitimine neden olabilmektedir
(2). ET’nin psikiyatrik bozukluklar ve yaşam kalitesiyle ilişkisi son
dönemlerde ele alınmaya başlanmıştır. Bir çalışmada ET
hastalarındaki depresyon ve anksiyete, tremorun şiddetinden
bağımsız olarak daha fazla yetiyitimi ile ilişkili bulunmuştur (3).
Tremor sosyal stresörlerle şiddetlenebilmekte, yine tremor
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nedeniyle sosyal ortamlarda hastalara anksiyete
yaşatabilmektedir (4). ET hastalarında yapılan bir çalışmada
hastaların %42.2’sinde sosyal anksiyete bozukluğu olduğu
bildirilmiştir (5). 

Parkinson Hastalığı (PH) da temelde bir hareket bozukluğu
olup, PH’de ET’den farklı bir tremor tipi olan ‘istirahat tremoru’
vardır. PH’nin psikiyatrik komplikasyonları ve yaşam kalitesine
olan etkisi net olarak tanımlanmıştır (6). Depresyon PH’ye yüksek
oranda eşlik etmektedir. Yapılan çalışmalar %4-75 arasında geniş
bir dağılım olduğunu göstermektedir (7). Bu geniş dağılım anerji,
psikomotor retardasyon, apati gibi PH’ye ait çekirdek belirtilerin,
depresyon belirtileri ile örtüşmesinden kaynaklanan ayırıcı tanı
güçlükleriyle açıklanmaktadır (8,9). PH’ye eşlik eden depresyon,
hastaların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyerek,
var olan yeti yitimini daha da arttırmakta ve böylece hastalığın
gidişini olumsuz etkileyerek tedaviyi güçleştirmektedir (10,11). PH
yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Yaşam
kalitesindeki bozulma çok sayıda faktörle ilişkilidir. Bu alanda
yapılan çalışmaların sonuçları, tremor, hipokinezi, rijidite gibi
motor belirtilerin şiddetinin, bilişsel bozulmanın varlığının,
depresif belirtilerin varlığının ve PH’nin tedavisinde kullanılan
ilaçların yan etkilerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilediğini göstermektedir (12-14). 

Literatürde temelde bir hareket bozukluğu olan ET’de
depresif belirtilerin varlığını ve önemini değerlendiren az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada birincil amacımız ET’de
depresif belirtilerin sıklığını ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisini
değerlendirmektir. Varsayımımız, ET’de yaşam kalitesindeki
bozulmanın depresif belirtilerin varlığı ile ilişkili olduğudur.
Çalışmadaki ikincil amacımız ise ET ve PH’de yaşam kalitesindeki
bozulma düzeyini ve depresif belirtilerin varlığını karşılaştırmaktır.
Yaşam kalitesindeki bozulmanın PH olanlarda ET hastalarına
oranla daha fazla olduğunu varsaymaktayız. 

G ereç ve Yöntem

Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı Hareket Bozuklukları Polikliniğinde Haziran 2009 ve
Haziran 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma grupları PH
tanısı bulunanlar, ET tanısı bulunanlardan oluşan iki ayrı hasta
grubu ile herhangi bir nörolojik hastalık tanısı bulunmayanlardan
oluşan sağlıklı kontrollerden oluşmuştur. Çalışmada yazılı ve
sözel bilgilendirilmiş onam sonrası çalışmaya katılmayı kabul
eden gönüllüler çalışmada görevli nöroloji uzmanı tarafından
hedeflenen nörolojik ve psikiyatrik klinik değişkenler açısından
değerlendirilmiştir. Dışlama ölçütlerinin değerlendirilmesinde
gönüllülerden alınan öykü ve tıbbi kayıtlar kullanılmıştır.
Çalışmada, ET grubunu 37, PH grubunu 46 hasta oluşturmuştur.
Sağlıklı kontrol grubu aynı anabilim dalı genel polikliniğine
başvurmuş olan,  ET ve PH dahil herhangi bir nörolojik hastalığı
(Serebrovasküler hastalık, multipl skleroz, motor nöron hastalığı
ve herhangi bir nörodejeneratif hastalık ve diğer nörolojik
hastalıklar) olmadığı tespit edilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul
etmiş 42 gönüllüden oluşmuştur. Çalışmadaki her üç grup için de
18 yaş altında olanlar ile ölçekleri doldurmaya engel teşkil
edecek bir mental bozukluğu (mental retardasyon, demans,
deliryum ) bulunanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Kontrol grubu
için psikiyatrik bozukluk tanısı bulunanlar ve psikiyatrik herhangi
bir ön tanı düşünülerek psikiyatriste refere edilenler çalışmaya
alınmamıştır.  

D eğerlendirm e Araçları: Çalışmada depresif belirtilerin
varlığını ve şiddetini değerlendirmek amacı ile “Beck Depresyon
Ölçeği” (BDÖ) (15,16), bilişsel işlevleri değerlendirmek amacıyla
“Mini Mental Durum Değerlendirmesi” (MMDD) (17,18) ve
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla “Yaşam Kalitesi
Ölçeği Kısa Formu” (YKÖ-KF) (19,20) kullanılmıştır. PH ile ilgili
klinik değerlendirme “Hoehn-Yahr (HY) Evresi” (21) ve “Birleşik
Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği III Motor Alt Ölçeği
(BPHDÖM-III)” (22) ile ET ile ilgili klinik değerlendirme “Fahn-
Tolosa-Marin Tremor Değerlendirme Ölçeği” (FTM-TDÖ)” (23) ile
yapılmıştır.

Beck D ep resyon Ö lçeği (BD Ö ): Çalışmada depresif
belirtilerin varlığını ve şiddetini değerlendirmek amacıyla
kullanılmıştır. BDÖ, toplam 21 item ile depresyon belirtilerini
bedensel, duygusal, bilişsel olmak üzere 3 alanda
değerlendirmeyi sağlayan ve özbildirim olarak uygulanan bir
ölçektir. Alınacak en yüksek puan 63’tür. Beck ve arkadaşları (15)
ta¬rafından geliştirilmiş olup ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması, Hisli ve arkadaşları (16) tarafından yapılmıştır. BDÖ
ölçeği puanlarına göre 10-16 puan arası hafif, 17-29 puan arası
orta ve 30-63 arası şiddetli depresif belirtiler olarak
değerlendirilir. Ölçeğin kesme puanı 17 olup üzeri klinik olarak
anlamlı düzeyde depresif belirtilerin varlığını gösterir.

Mini Mental D urum  D eğerlendirm esi ( MMD D ) :
Çalışmada bilişsel durumun değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
Bilişsel yetileri yönelim, kayıt, hesaplama, hatırlama, bellek,
dikkat, dil ve görsel-mekansal işlevler olmak üzere kısa sürede ve
güvenilir olarak değerlendirmeyi sağlayan bir ölçektir. En yüksek
puan 30 olup, 24-30 puan arası normal olarak kabul edilir. Folstein
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş (17) ve Güngen ve
arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
yapılmıştır (18).  

Yaşam  K alitesi Ö lçeği K ısa Form u (Y K Ö -K F) : Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)  tarafından geliştirilen (19) ve özbildirim
olarak uygulanan bir ölçektir. Kısa formu toplam 26 sorudan
oluşup, “fiziksel”, “sosyal”, “psikolojik” ve “çevre” alt
alanlarında olmak üzere yaşam kalitesini öznel olarak
değerlendirilmesini sağlar. Ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik
çalışması Eser ve arkadaşları tarafından yapılmıştır ( 20).

H oehn-Yahr (H Y )  Evresi: PH’nin evrelendirilmesinde
kullanılan bir ölçektir. Beş evreden oluşur. Evre arttıkça
hastalığın ilerlemiş safhada olduğu anlaşılır. Evre 0, hastalık
bulgusunun olmadığını, evre 5 ise hastanın yatağa bağımlı
olduğu, en ileri hastalık safhasını ifade eder (21). 

Birleşik Parkinson H astalığı D eğerlendirm e Ö lçeği III
Motor Alt Ö lçeği (BPH D Ö M-III) : Konuşma, yüz ifadesi,
parmak vurma, el hareketleri, elin pronsasyon ve supinasyonu,
ayak vurma, bacak hareketleri, sandalyeden kalkma, postür,
genel spontanlık, ellerde postural tremor, ellerde kinetik tremor,
ellerde istirahat tremoru, tremorun devamlılığı parametrelerinin
değerlendirildiği bir testtir. Her bir parametre 0’dan 4’e kadar
derecelendirilir. 0=Normal 1=İşlevi etkilemeyecek sıklık ve
şiddette 2=işlevi az etkileyecek şiddette 3=işlevi ciddi derecede
bozacak şiddette, ancak işlev sürdürebiliyor 4=işlev yapamaz
şiddette anlamı taşımaktadır. Toplam puanın yüksekliği hastalığın
daha şiddetli olduğunu gösterir (22). 

Fahn-Tolosa-Marin T rem or D eğerlendirm e Ö lçeği”
(FT M-T D Ö ) : İstirahat, postüral ve aksiyon tremorunun
değerlendirilebildiği bir ölçektir. Şiddet 5 puanla değerlendirilir.
Puanın artması hastalığın şiddetinin artmasını ifade etmektedir (23). 
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İstatistiksel Yöntem

Parkinson hastaları, ET hastaları ve sağlıklı kontrollerden
elde edilen verilerin dağılım özellikleri ve varyansların eşit olup
olmadığı test edilmiştir. Kategorik veriler normal dağılımda olup,
değerlendirilmede ki-kare analizi, kullanılmıştır. Varyansların
eşitliği Levene testi ile değerlendirildi. Varyansların eşitliği
sağlanan sayısal verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü
varyans analizi kullanılmıştır. Parkinson ve ET hastalarına ait
klinik veriler normal dağılım göstermediği için parametrik
olmayan, Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 
Tüm gruplar için ölçek puanlarındaki farklılıkların
değerlendirilmesinde varyans analizi ve post-hoc Bonferroni
analizi yapılmıştır. Ölçek puanları arasında bağıntılar için Pearson
ve Spearman bağıntı katsayılarına bakılmıştır. Anlamlılık düzeyi
olarak p<0.05 alınmıştır. PH ve ET hastalarında yaşam kalitesi
düzeyini etkileyen etkenlerin araştırılmasında ise çoklu
regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS
13.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular

Tüm çalışma grubumuzun (n=125) yaş ortalaması ileri olup
(ort: 66.95±10.97),  çalışmada Parkinson hastaları (n=46),
esansiyel tremor (n=37) ve sağlıklı kontrol (n=42) grupları
arasında yaş açısından farklılık yoktur. Diğer demografik veriler
arasında da anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Çalışma
grubumuza ait demografik veriler Tablo 1’de sunulmuştur (Tablo 1). 

Çalışmaya katılan Parkinson Hastalarının (n=46) ortalama
başlangıç yaşı 58.96±13.58 olup, saptanan ortalama hastalık
süresi 7.59± 5, 56 yıldır. ET hastalarının (n=37) ortalama başlangıç
yaşı 58.60±16.39 olup, ortalama hastalık süresi 10.26±9.73 yıldır.
Çalışmada hasta grupları arasında hastalık başlangıç yaşı ve
ortalama hastalık süresi açısından bir farklılık bulunmamaktadır
(hastalık başlangıç yaşı için p=0.91, ortalama hastalık süresi için
p=0.43). 

Çalışmaya katılan PH’ler (n=46) orta-ileri şiddette olup, HY
evresi ortalama puanı 2.48±0.58, BPHDÖ-III puanı ortalaması ise
25.13±9.61 olarak belirlenmiştir. ET hastalarının (n=37) FTM-TDÖ
puan ortalaması 18.35±10.17 olarak belirlenmiştir. Bu değer orta
düzeyde etkilenmeleri olduğuna işaret etmektedir.

Çalışma grubunun bilişsel işlev düzeyi iyi olup tüm grup için
MMDD ortalaması 27.79 ± 0.24 olarak değerlendirilmiştir. Çalışma

grupları arasında MMDD puanları açısından istatiksel bir farklılık
bulunmamaktadır (Tablo 2). Çalışmada tüm grup için BDÖ puanı
ortalaması 10.92±8.51 olup, çalışma grupları arasında BDÖ
puanlarında farklılık saptanmamıştır (Tablo 2). BDÖ puanı
ortalamaları her üç grupta da kesme noktasının (BDÖ puanı 17 ve
üzeri) altında olmakla birlikte, hafif düzeyde depresif belirtilerin
varlığını göstermiştir. Yaşam kalitesi alt alanlarından fiziksel
yaşam kalitesi puanları Parkinson hastalarında (ort. 12.83 ± 2.82),
hem sağlıklı kontrollerden (ort. 14.08±2.95) hem de ET grubundan
(ort. 14.53±2.62) daha düşüktür. Yaşam kalitesi alt alanlarının
içinde fiziksel alt alan puanlarının gruplar arasında anlamlı
farklılık gösterdiği saptandı (df=2, F=3.64 p=0.02). Post-hoc
analizler (Bonferonni) sonuçlarına göre fiziksel yaşam kalitesi
açısından Parkinson hastalarında sağlıklı kontrollere göre
anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır (p=0.03). ET grubunda da
sağlıklı kontrollere göre farklılık anlamlı düzeydedir (p=0.03).
Varyans analizi sonucunda gruplar arasında diğer yaşam kalitesi
alt alanları olan, ruhsal (F=1.11, p=0.33), sosyal (F=1.34, p=0.26) ve
çevresel alan (F=0.6, p=0.54) puanları açısından anlamlı bir
farklılık saptanmadı (Tablo 2). 

Parkinson hastalarında yaşam kalitesinin tüm alt alanları ile
BDÖ puanları (fiziksel alt alan p<0.01, ruhsal alt alan p<0.01,
çevresel alt alanı p<0.01, sosyal alt alan p=0.01) anlamlı derecede
negatif bağıntılar göstermektedir. Yaşam kalitesi alt alanlarının
yaş, eğitim süresi, hastalık süresi, MMDD ve BDÖ puanları ile
olan bağıntıları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

ET grubu için yaşam kalitesi tüm alt alanları ile BDÖ puanları
anlamlı derecede negatif bağıntı göstermektedir (tüm alt alanlar
için p<0.01). ET hasta grubunda yaşam kalitesi alt alanları,
hastalık süresi, MMDD ve BDÖ puanları ve BPHDÖ-III puanlarına
ait bağıntılar Tablo 4’de sunulmuştur.

Regresyon modelimizde yaşam kalitesini etkileyebilecek
bağımsız değişkenler “yaş, eğitim süresi, MMDD, BPHDÖ-III,
BDÖ ölçeği puanları” olarak belirlendi. Regresyon analizi
sonucunda Parkinson hastalarında yaşam kalitesi fizik alt alanı
düzeyinin yordanmasında BPHDÖ-III puanı (p=0.04, %95 GA: -
0.13 – -0.03) ve BDÖ puanı anlamlı rol oynamaktadır (p<0.001, %95
GA: -0.25 – -0.12). Yaş, hastalık süresi ve MMDD puanları ise
yaşam kalitesinin fizik alt alanı düzeyini yordamada anlamlı
bulunmamıştır. Yaşam kalitesi ruhsal alt alanı düzeyinin
yordanmasında yalnız BDÖ puanı anlamlı rol oynamakta olup
(p<0.001, %95 GA: -0.25 -0.12), diğer bağımsız değişkenler anlamlı
rol oynamamaktadır. Benzer olarak sosyal yaşam kalitesini ve
çevresel yaşam kalitesini yordamada yalnız BDÖ puanı anlamlı
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Tab lo 1 . Demografik veriler

Parkinson H astalığı Esansiyel Trem or Sağlıklı kontrol df F p
(n=4 6 ) , (n=3 7 ) (n=4 2  )

Yaş 66.83±10.93 66.78±11.33 65.48±10.71 0.87 0.89 0.41

Eğitim  Süresi 8.93±0.69 9.21±4.54 9.26  ± 0.78 2 0.06 0.94

Cinsiyet

Kadın 14 15 18 2

Erkek 32 22 24 0.44

df: Serbestlik derecesi 



rol oynamaktadır (sırası ile p<0.001, %95 GA: -0.27 – -0.09;
p<0.001, %95 GA: -0.16  – -0.06). Her iki alt alan düzeyini
yordamakta diğer bağımsız değişkenler anlamlı rol
oynamamaktadır.

ET hastalarında yaşam kalitesi fizik alt alanı düzeyinin
yordanmasında BDÖ puanı anlamlı rol oynamaktadır (p<0.001,
%95 GA: - 1.14 – - 0.45) Yaş, hastalık süresi ve MMDD puanları ve
ET ölçek puanları yaşam kalitesinin fizik alt alanı düzeyini
yordamada anlamlı bulunmamıştır. Ruhsal, sosyal ve çevresel alt
alanlar içinde yalnız BDÖ puanı yordayıcı olup (sırası ile p<0.001,
%95 GA: - 0.33 – -0.16; p= 0.03, %95 GA: - 0.37– -0.08; p= 0.001,
%95 GA: - 0.19 – - 0.05) diğer değişkenler yordayıcı değildir.

Tartışm a

PH ve ET hastalarında depresif belirtilerin varlığını ve yaşam
kalitesini değerlendiğimiz çalışmamızda gruplar arasında yaş,
eğitim süresi ve cinsiyet dağılımı açısından bir farklılık olmaması,
depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde karıştırıcı
etkenlerin etkisini kontrol etmemizi sağlamıştır. 

Çalışmamızda depresif belirtilerin varlığını Beck Depresyon
Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirdik. PH grubunda ortalama BDÖ
puanı depresyon varlığı için kesme noktası olan 17’nin altında
kalmakla birlikte, hafif düzeyde depresif belirtilerin var olduğunu
göstermektedir. Temelde bir hareket bozukluğu olan PH,
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Tab lo 3 . Parkinson hastalarında bağıntılar 

Fiziksel Ruhsal Sosyal Ç evresel 

Yaş r=0.02 r=0.36 * r=0.12 r=0.06

p=0.87 p=0.03 p=0.42 p=0.68

Eğitim Süresi r=0.32 * r= 0.23 r=0.15 r=0.20

p= 0.02 p= 0.12 p=0.31 p=0.17

Hastalık süresi r=- 0.23 r=- 0.18 r=0.15 r=-0.11

p=0.11 p=-0.22 p=0.31 p=0.46

BPHDÖ-III r=- 0.5** r=- 0.34* r=-0.21 r=-0.27

p<0.01 p= 0.02 p=0.15 p=0.06

MMDD r <-0. 01 r=- 0.02 r= 0.16 r=0.04

p=0.96 p= 0.88 p=0.66 p=0.78

BDÖ r=- 0.7** r= -0.59** r=- 0.46** r=-0.59**

p< 0.01 p<0.01 p=0.01 p<0.01

BPHDÖ-III : Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği III- Motor Alt Ölçeği 

MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirmesi BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği

Tab lo 4 . Esansiyel tremor hastalarında bağıntılar

Fiziksel Ruhsal Sosyal Ç evresel  

Yaş r=- 0.24 r=-0. 11 r=-0.004 r=-0.004

p=0.15 p=0.51 p=0.98 p=0.98

Eğitim Süresi r=0.04 r=0.03 r=-0.15 r=-0.1

p=0.79 p=0.84 p=0.37 p=0.55

Hastalık süresi r=-0.2 r=-0.25 r=-0.15 r=-0.13

p=0.24 p= 0.14 p=0.36 p=0.45

TKDÖ r=- 0.05 r=-0.24 r=0.12 r=0.03

p=0.74 p=0.88 p=0.46 p=0.83

MMDD r=0. 22 r= 0.16 r=-0.16 r=- 0.08

p=0.18 p=0.34 p=0.32 p=0.61

BDÖ r=-0.59** r=- 0.64** r=-0.42** r=-0.57**

p<0.01 p< 0.01 p<0.01 p<0.01

FTM- TDÖ: Fahn-Tolosa-Marin- Tremor Değerlendirme Ölçeği, MMDD: Mini Mental Durum

Değerlendirmesi BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği

Tab lo 2 . Parkinson hastaları, esansiyel tremor hastaları ve sağlıklı kontrol grupları arasında ölçek puanlarının karşılaştırılması

Parkinson H astalığı Esansiyel Trem or Sağlıklı kontrol df F p
(n=4 6 ) (n=3 7 ) (n=4 2 )

MMDD 27.28±2.8 27.73±2.05 28.41±1.48 2 2.28 0.06

BDÖ 11.72±9.55 9.46±7 11.33±8.74 2     0.78 0.46

YKFA 12.83±2.82 14.53±2.62 14.08±2.95 2 3.64 0.02*

YKRA 13.78±2.47 14.41±2.31 14.44±2.22 2 1.11 0.33

YKSA 13.13±2.98               14.05±3.24 14.15±3.54 2      1.34 0.26

YKÇA 14.82±1.7 15.25±1.97 14.86±2.05 2 0.6 0.54

dF: Serbestlik derecesi 

MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirmesi BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, YKFA: Yaşam kalitesi fiziksel alt alanı, YKRA: Yaşam kalitesi ruhsal alt alanı, YKSA: Yaşam kalitesi sosyal alt alanı, 

YKÇA: Yaşam kalitesi çevresel alt alanı



hastaalra sıklıkla eşlik eden affektif, bilişsel ve psikotik
bozuklukların varlığından ötürü bugün nöropsikiyatrik bir hastalık
olarak tanımlanmaktadır (6). PH’de eşlik eden psikiyatrik
bozukluklar içinde depresyon gerek yüksek yaygınlık oranları,
gerekse henüz motor belirtilerin bulunmadığı erken dönemler de
dâhil olmak üzere hastalığın her dönemindeki varlığı ile ayrıcalıklı
bir yere sahiptir (24,25).  PH’de depresyon patogenezi üzerine çok
sayıda araştırma yapılmıştır. Depresyonun patogenezi oldukça
karmaşıktır. Özellikle serotonerjik, noradrenerjik, dopaminerjik
mekanizmalarda disfonksiyona yol açani nörobiyolojik etkenler
ile psikolojik etkenler birlikte sorumlu tutulmaktadır (24-26).
PH’de depresyonun yaygınlığı %4-75 arasındadır (7). Bu geniş
dağılım, değerlendirmede özbildirim ölçeklerin kullanılması,
yapılandırılmış tanısal değerlendirmenin yapılmamış olması,
çalışma örneklemin klinik evreleri ve şiddetti farklı hastalardan
oluşması gibi yöntemsel farklılıklar ile açıklanmaktadır. PH’de
depresyonun yaygınlığını değerlendiren bir meta-analiz
çalışmasında major depresyon sıklığı, tanı ölçütlerinin
yapılandırılmış olarak değerlendirilmesi halinde %15,
yapılandırılmış bir değerlendirme uygulanmadığında ise yalnızca
%7 olduğu vurgulanmıştır. PH’de depresif belirtilerin yaygınlığı
%35, minör depresyonun  %22 ve distimik bozukluğun yaygınlığı
%13 olarak bildirilmiştir (27). Çalışmamız depresif belirtilerin
özbildirim bir ölçekle değerlendirilmiş olması, depresif belirtilerin
varlığının beklenen düzeyde gösterilememiş olmasına yol açmış
olabilir. 

ET’de bu alanda yapılmış olan çalışma sayısı PH’ye oranla
henüz sınırlı sayıda olmakla birlikte, sonuçlar hastalarda hafif-
orta şiddette depresif belirtilerin varlığını göstermektedir. Genel
olarak depresif belirtilerin ET’ye ikincil geliştiği, tremora bağlı
olarak oluşan yeti yitimiyle yakından ilişkili olduğu kabul
edilmektedir (3). Yakın dönemde Louis ve arkadaşlarının (2007) 3
yıllık izlem çalışmalarında, depresif belirtilerin tremorun öncüsü
de olabildiğini göstermesi (28) farklı bir bakış açısı oluşturmuştur.
Depresif belirtilerin ET’de  tıpkı PH’de ve diğer hareket
bozukluklarında olduğu gibi, hastalığın patofizyolojik süreçlerine
bağlı olarak oluşan birincil belirtiler olabileceği düşünülmektedir
(28,29). Doğu ve arkadaşlarının (2004), ET hastalarında Hamilton
Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Hamilton Anksiyete
Değerlendirme Ölçeği kullanarak yaptıkları değerlendirmede ET
hastalarında hem anksiyete hem de depresif belirtilerin varlığını
sağlıklı kontrollerde daha yüksek bulmuşlardır. Çalışmada 
ET hastalarında saptanan ortalama HDDÖ puanı 11.1±7.6, olup,
hafif düzeyde depresif belirtilerin varlığını göstermektedir  (30).
Miller ve arkadaşları (2007), PH, ET ve distonisi olan 3 grupta
yaptıkları çalışmalarında ortalama BDÖ puanının PH’de 10, ET’de
8.3 olduğunu ve gruplar arası bir farklılık göstermediğini
bildirmiştir (31). 

Çalışmamız da ET grubunda BDÖ ortalama puanı 9.46±7 olup,
hafif depresif belirtilerin varlığı için sınırdadır.  PH ve ET hastaları
ve kontrol grubu BDÖ ortalama puanları açısından anlamlı
farklılık göstermese de, ET hastalarında Parkinson hastalarına
oranla daha hafif düzeyde depresif belirtilerin var olduğu
görüşündeyiz. Miller ve arkadaşlarının (31) çalışmasında bizim
bulgularımıza benzer olarak, ET grubunda BDÖ puanı ortalaması
8.3 olup, PH grupları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Her iki çalışmada depresif belirtilerin değerlendirilmesinde klinik
bir değerlendirmenin yapılmamış olması göz önüne alındığında,

bulgular ET hastalarında hafif şiddette depresif belirtilerin
varlığını desteklemektedir. Çalışmamızda PH ve ET hastalarında
ve kontrol grubu arasında depresif belirtilerin anlamlı farklılık
göstermemesinin, birkaç açıklaması olabileceği görüşündeyiz.
Örneklemin bir üniversite hastanesi polikliniğinde düzenli izlenen
ve yeterli tedavi alan ve göreceli olarak klinik durumu iyi olan
hasta gruplarından oluşması hafif düzeyde depresif belirtilerin
varlığı ile ilişkili olabilir. Kontrol grubunda hasta gruplarına benzer
şekilde hafif düzeyde depresif belirtilerin varlığı ise, çalışmamızın
sınırlılıkları içinde yer alan, hastalık varlığının ya da yokluğunun,
yalnızca öyküye ve tıbbi kayıtlara dayanarak değerlendirmesi
sonucunda, bu depresif belirtilerle ilişkili olabilecek hastalıkların
göz ardı edilmesi olabilir. 

Hareket bozuklukları yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Çalışmamızda yaşam kalitesinin fiziksel alt alanı hem PH’de hem
de ET hastalarında sağlıklı kontrollere göre bozulmuş olup,
anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Çarpıcı bir bulgu ise her ne
kadar depresif belirtiler hafif şiddette olsa da, hem Parkinson
hem de ET hastalarında, yaşam kalitesinin tüm alt alanları ile
BDÖ puanları arasında anlamlı negatif bağıntıların bulunmasıdır.
PH’ye eşlik eden depresyonun hastaların yaşam kalitesine
olumsuz etki gösterdiği ve var olan yeti yitimini arttırdığı
bilinmektedir (10,11). ET hastalarında da depresif belirtilerin
varlığı yeti yitimini arttırmaktadır (3,33). Diğer hareket
bozukluklarında olduğu gibi ET’de depresif belirtilerin varlığı
tremora ikincil olabileceği gibi, altta yatan patofizyolojik sürecin
bir parçası olabileceği de düşünülmektedir (28,29). Her iki
durumda da depresif belirtilerin değerlendirilmesi hastalığın
gidişi açısından önemlidir. 

ET hastalarında yaşam kalitesinin tüm alt alanlarının
düzeyinin yordanmasında yalnız BDÖ puanı anlamlı rol
oynamaktadır. ET hastalarında depresif belirtilerin yaşam kalitesi
üzerine olan etkisini değerlendiren bir çalışma literatürde
bulunmamaktadır. ET hastalarında fonksiyonel yeti yitimini
değerlendiren bir çalışmada ise depresyon ve anksiyetenin
varlığı, yaş ve tremor şiddetinden bağımsız olarak fonksiyonel
yeti yitimi ile ilişkili bulunmuştur (3). 

Çalışmamızda regresyon analizi sonucunda Parkinson
hastalarının yaşam kalitesi fizik alt alanı düzeyinin
yordanmasında BPHDÖ-III puanı ve BDÖ ölçeği puanının anlamlı
rol oynadığı; yaş, hastalık süresi ve MMDD puanlarının ise yaşam
kalitesinin fizik alt alanı düzeyini yordamada anlamlı olmadığı
saptanmıştır. Bulgularımız, PH’ da yapmış olduğumuz önceki
çalışmamızın bulgularıyla da uyumludur. Önceki çalışmamızda
PH’de HDDÖ puanları, yaşam kalitesi ölçeğinin tüm alt alanlar ile
negatif bağıntılar göstermiş olup, regresyon analizi sonucunda
yaşam kalitesinin tüm alanlarındaki bozulmayı yordamada HDDÖ
puanının önemini ortaya koymuştur (33). PH’de yapılan çalışmada
Montgomery Asberg Depresyon Ölçeği puanlarının, yaşam
kalitesinin en belirgin yordayıcı faktörü olduğu ve yaşam
kalitesinin antidepresan tedavi almayan hastalarda belirgin
olarak daha fazla olumsuz yönde etkilendiği bildirilmiştir (34).

Çalışmamızın yöntemle ilgili sınırlılıkları bulunmaktadır.
Çalışmada yalnız çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara ait
verilerin sunulması, çalışmanın sonuçlarının genellenmesini
güçleştirmektedir. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyenlerin klinik
olarak daha şiddetli hastalığa sahip olabilirler. Çalışma
gruplarında dışlama ölçütlerinin değerlendirilmesi için tıbbi öykü
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ve kayıtların kullanılmış olması da sınırlılık oluşturmaktadır.
Sağlıklı kontrol grubunda PH ve ET grubuna benzer şekilde hafif
şiddette depresif belirtilerin varlığı, değerlendirmede dikkatte
alınamayan tıbbi durumlarla ilişkili olabilir. Daha önce de
vurguladığımız gibi çalışmamızın sınırlılıkları arasında depresif
belirtilerin varlığının klinisyen tarafından yapılandırılmış
görüşmelerle değerlendirilmemiş olması ve çalışma grubumuzun
homojen olarak görece klinik açıdan daha iyi ve daha düzenli
tedavi hareket bozukluğu hastalarından oluşması yer almaktadır.
Bulgularımız bu kısıtlılıklarla birlikte değerlendirilmelidir. 

Yine de çalışmamızın sonuçları, literatürdeki benzer
çalışmalara paralel biçimde hareket bozukluğu olan hastalarda
depresif belirtilerin varlığını değerlendirme gerekliliğini ve bu
belirtilerin en azından depresyon ölçekleri ile sorgulanmasının
önemini ortaya koymaktadır. Belirtilerin değerlendirilmesinde
apati, anerji gibi fiziksel belirtilerin hastalar tarafından
hastalıkların doğal sonucu olarak yorumlanabilmesinden ötürü,
depresyonun öz bildirim ölçekleri yerine klinisyen tarafından
değerlendirilmesinin daha ayırt edici olduğu dikkate alınmalıdır.
ET hastalarında depresif belirtilerin yapılandırılmış
değerlendirmeler kullanılarak, depresif belirtilerin alt kümeleri
açısından değerlendirildiği izlem çalışmalara gereksinim vardır. 

Sonuç olarak, ister hareket bozukluklarındaki patofizyolojik
süreçlere bağlı olarak birincil olsun, isterse hastalığın klinik
belirtilerine ikincil gelişsin depresif belirtilerin varlığının
hastalığın gidişine ve yaşam kalitesi üzerine olan olumsuz etkisi
vardır. Bu hastalarda depresyon tanısının ve tedavisinin önemini
ortaya koymaktadır. 
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