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Amaç: Koku ve tat duyularındaki kayıp, organik bir patoloji olmadan da 
meydana gelebilen bir durumdur. Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanısı 
almış hastalarda koku ve tat duyularındaki kayıplar dikkati çekmektedir. 
Yapılan az sayıda çalışma, tekrarlayıcı Transkarniyal Manyetik Uyarım’ın 
(tTMU) koku ve tat duyularında meydana gelen kayıpları düzeltebildiğini 
göstermiştir. Bu çalışmada; MDB tanısı almış hastalara uygulanan tTMU 
tedavisinin bu hasta grubunda koku ve tat duyuları üzerine etkilerini 
incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem: MDB tanısı almış ve tTMU endikasyonu olan 56 hastanın 
koku duyusu “Sniffin Stiks”koku testi ile tat duyusu ise “Taste Strips”tat 
testi ile incelendi. Koku ve tat duyularından en az birinde kayıp olan 33 
MDB tanılı hasta çalışmaya alındı ancak toplamda 30 hasta çalışmayı 
tamamlayabildi. Hastalara tTMU tedavisi öncesinde Hamilton Depresyon 
Ölçeği (HAM-D) uygulandı, 15 seans tTMU tedavisi sonrası bu ölçek 
tekrar yapıldı. Son tTMU seansından sonra tat ve koku duyuları tekrar 
değerlendirildi.

Bulgular: Sniffin Stick Koku testine göre Hiposmi saptanan 29 hastadan 
15’inde tTMU sonrasında Normosmi, Taste Strips Tat testine göre 
Hipogüzi saptanan 18 hastadan 16’sı tTMU sonrasında Normogüzi 
gözlenmiştir. Tedaviye alınan tüm hastaların hem koku hem de tat 
puanlarında tTMU öncesine göre olumlu düzelme saptandı. HAM-D 
skorlarına göre tedaviye yanıt alınan hastaların koku testlerinde saptanan 
olumlu düzelme, yanıt alınamayan hastalara göre anlamlı derecede farklı 
bulundu.

Sonuç: tTMU tedavisinin, HAM-D skorlarında yeterli düşüş sağlanamayan 
hastalarda bile koku ve tat duyularına yaptığı olumlu etki gösterilmiştir. 
Depresyon tanısı almış hastalarda, tTMU tedavisinin tek başına 
kullanılması veya mevcut tedaviye eklenmesi, depresyon tedavisinin 
yanı sıra koku ve tat duyuları üzerinde de olumlu etki yapabileceğini 
düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Majör depresif bozukluk, transkranial manyetik 
uyarım, tat, koku

ABSTRACT

Introduction: Loss in sense of smell and taste is a condition that can occur 
without an organic pathology and it is noteworthy in patients diagnosed 
with Major Depressive Disorder (MDD). Few studies have shown that 
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (tTMS) can correct losses in 
sense of smell and taste. In this study; we aimed to examine the effects of 
tTMS treatment applied to patients diagnosed with MDD on the sense of 
smell and taste in this patient group.

Methods: The sense of smell of 56 patients who were diagnosed with 
MDD and had tTMS indication was examined with the “Sniffin’ Sticks” 
smell test and the sense of taste with the “Taste Strips” taste test. MDD 
patients who lost at least one sense of smell and taste were included 
in the study, but a total of 30 patients were able to complete the study. 
Hamilton Depression Scale (HAM-D) was applied to the patients before 
tTMS treatment, and this scale was repeated after 15 sessions of tTMS 
treatment. Taste and smell senses were re-evaluated after the last tTMS 
session.

Results: According to the Sniffin Stick Smell test, 15 of 29 patients 
with hyposmia had normosmia after tTMS, and 16 of 18 patients who 
were found to have hypogusia according to Taste Strips Taste test had 
normogusia after tTMS. There was a positive improvement in both the 
smell and taste scores of all patients who were treated, compared to 
before tTMS. The positive improvement in the smell tests of the patients 
who responded to the treatment according to the HAM-D scores was 
found to be significantly different than the patients who did not respond.

Conclusion: The positive effect of tTMS treatment on the sense of 
smell and taste has been demonstrated even in patients whose HAM-D 
scores could not be sufficiently decreased. In patients diagnosed with 
depression, using tTMS alone or adding it to the current treatment 
suggests that it may have a positive effect on the sense of smell and taste 
as well as depression treatment.

Keywords: Major depressive disorder, transcranial magnetic stimulation, 
taste, smell
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GİRİŞ
Majör Depresif Bozukluk (MDB) oldukça sık rastlanılan, toplum ruh 
sağlığını bozan, işlevselliği önemli derecede etkileyen başlıca psikiyatrik 
bozukluklar arasındadır. Dünyada iş gücü kaybına yol açan rahatsızlıklar 
arasında dördüncü sırada olduğu bildirilmekle birlikte, gelişmiş ülkelerde 
5 yıllık süreçte ikinci sıraya, 2030 yılında ise ilk sıraya yerleşeceği 
öngörülmektedir (1).

MDB sağaltımında farmakolojik olmayan en önemli tedavilerden biri 
de Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) tedavisidir. MDB 
tanısı almış hastalarda 2. basamak tedavi kılavuzlarında tTMU kullanımı 
2008 yılında Amerikan İlaç ve Gıda Cemiyeti (U. S. Food And Drug 
Administration, FDA) onayı almış (2), etkinliği çeşitli çalışmalarla ortaya 
konulmuştur (3). tTMU tedavisinin etki mekanizması ile ilgili en çok kabul 
gören görüşler; nöromodulasyon, nöroplastisite, kortikal eksitabilite, 
membran potansiyelinde değişiklik, nöromodülatörlerin (dopamin vb.) 
ve nörotropik faktörlerin (BDNF vb.) salınımında değişiklikler olarak 
sayılabilir (4).

Tat ve koku, ilgili reseptörleri uyaran kimyasal uyarılar sonucu oluşur ve 
bu nedenle kemoduyusal sistem terimi bu iki duyu için kullanılır. Tat ve 
koku birbirileri ile yakın ilişkilidir ve bir arada tadın duyusunu oluşturur 
(5).

MDB tanısı almış hastalarda koku ve tat duyularında sağlıklı gönüllülere 
kıyasla bozulmalar dikkati çekmektedir. Stres hormonlarındaki artışın 
nörogeneziste azalmaya ve nörotransmitter değişikliklerine neden olduğu, 
bunun sonucunda beynin koku ve tat ile ilgili alanlarında defisit meydana 
geldiği düşünülmektedir (6). Tüm geçerli çalışmalar depresyonda 
hipokampüs hacminde azalma göstermektedir (7). Depresyonu olan 
hastalarda olfaktör bulbus hacminin azaldığı da gösterilmiştir (8). Depresif 
belirtilerin şiddeti koku alma işlevini etkilemezken, depresyonun seyri 
ve süresinin etkilediği ifade edilmektedir (9). Bazı çalışmalar koku alma 
fonksiyonunda ki azalmanın depresyon için bir belirteç olabileceğini ileri 
sürmektedir (10). Yapılan kısıtlı sayıda çalışmada tTMU tedavisi uygulanan 
hastaların tat ve koku düzeylerinde iyileşme olduğu saptanmıştır (11). Bu 
çalışmada, koku ve tat duyularından en az birinde bozulma olan MDB 
tanısı almış hastalarda 15 seanslık tTMU tedavisinin, koku ve tat duyuları 
üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmaktadır.

YÖNTEM
Çalışmaya 01.01.2017 – 01.06.2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM Psikiyatri Servisine 
başvuran ve DSM-V tanı kriterlerine göre MDB tanısı almış, yeterli süre 
(6–8 hafta) ve dozda en az bir antidepresan tedaviye yanıt alınamayan 
ve Kulak Burun Boğaz muayenesi sonucunda koku ve tat duyularını 
bozacak herhangi bir organik patoloji saptanmayan 56 hasta çalışmaya 
dâhil edildi. Hastalardan koku ve tat testlerinden en az birinde bozukluk 
saptanan 33 hasta tTMU tedavisine alındı. 30 hasta 15 seanslık tTMU 
tedavisini tamamladı. Görüşmelerin tümü araştırmacı tarafından yapıldı 
ve tüm hastalar “bilgilendirilmiş onam formu”nu imzaladı.

Çalışmaya dâhil edilme kriterleri; 18 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak, DSM-V 
tanı kriterlerine göre Majör Depresif Bozukluk tanısı almış olmak, uygun 
süre (en az 8 hafta) ve uygun dozda en az iki antidepresan tedaviye yanıt 
vermemek, koku testi sonucu; Sniffin’Sticks Koku Testi <30 olmak ve/veya 
tat testi sonucu; Taste Strips Tat Testi <9 olmak.

Çalışmada dışlama kriterleri; koku ve tat duyularında disfonksiyona sebep 
olacak herhangi bir genel tıbbi hastalığının olması, pacemaker ya da kafa 
içi implant-yabancı cisim metal ya da manyetik etkileşime girebilecek obje 

bulunması, komorbid psikoaktif madde kullanımı, bipolar depresyon, 
psikotik özellikli depresyon gibi başka bir duygudurum bozukluğu tanısı 
olması, epilepsi veya nöbet öyküsü olmak, halen aktif beyin hastalığı 
(tümör, enfeksiyon vs.) olması ve unstabil kalp hastalığı olması olarak 
belirlenmiştir.

Çalışmaya katılacak hastaların mevcut tedavilerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmayacak olup mevcutta ilaç tedavisi almayanlara da bu 
çalışma sürecinde ek herhangi bir tedavi düzenlenmeyecektir.

Veri Toplama Araçları

1. Sosyodemografik Veri Formu
Hastanın yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, mesleği, boy, 
kilo, sigara ve alkol kullanımı, hastalık süresi, son depresif epizod süresi, 
depresif epizod sayısı gibi çeşitli sosyodemografik bilgileri bu formda 
kayıt altına alınmıştır.

2. Sniffin Sticks Koku Testi
Test kokunun ortonazal yolla burundaki koku bölgesine ulaşması 
prensibine dayanır. Threshold (Eşik), Discrimination (Ayrım), 
Identification (Saptama) olmak üzere 3 alt testten oluşur, bu üç testin 
toplamı “TDI-Test“ (Genişletilmiş Test-Toplam skor) sonucunu verir. 
Testin tamamı 30–40 dakika sürer. Tüm alt testlerin sonuçları “TDI-
score”u elde etmek için eklenir. TDI skorları; 48–31 arası olan hasta grubu 
“Normosmi”, 30–16 arası “Hiposmi”, 15 ve altı ise “fonksiyonel Anosmi” 
olarak sınıflandırılır. Türk popülasyonu için geçerlilik ve güvenilirlik 
testleri yapılmıştır (12).

3. Taste Strips Tat Testi
“Taste Strips” Testi tat alma yeteneğini belirlemek için onaylanmış test 
yöntemidir (13). Hastalara 16 farklı tat şeridi ardışık olarak rastgele bir 
şekilde protokole uygun olarak sunulur her doğru cevap için bir puan 
verilir. Testte maksimum skor 16’dır (4 doğru her bir tat çeşidi içindir. Test 
sonuçlarının özetlenmesi ile genel tat performansı ve her tat çeşidi için 
tat fonksiyonu değerlendirilebilir. Toplamda 9 ve üstü puan Normogüzik, 
9 altı puan Hipogüzik olarak raporlanır. Hiç tat algısı olmaması yani sıfır 
puan Agüzik olarak adlandırılır.

Farklı maddeler emdirilmiş filtre kâğıdı ile geliştirilmiş bir testtir. Kaşık 
şeklinde filtre kağıdı ve dilin belirli alanlarına seçici olarak uygulanabilirliği 
mevcut olan bu testin raf ömrü sıvı çözeltilerinkinden çok daha uzundur. 
2009 yılında yapılan 537 sağlıklı gönüllünün katılımı ile gerçekleştirilen 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması başarıya ulaşarak ilk klinik olarak tat 
testi, “Taste Strips”olarak literatüre sunulmuştur (14).

4. Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D)
Bu ölçek depresyonun şiddetini ölçmek için kullanılır. Testi yapanın 
derecelendirmesine dayanan bir ölçektir. 1960 yılında Max Hamilton 
tarafından yayınlanmıştır (15). Depresyonun düzeyini ve şiddet 
değişimini ölçen yapılandırılmış bir ölçektir. Klinisyen tarafından 
uygulanır ve 17 soru içerir. Uygulayıcının niteliği için psikopatoloji 
bilmesi gereklidir. Her soru 0 ile 4 arasında puanlanır. Ölçeğin Türkiye 
için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Akdemir ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (16).

Araştırmada Kullanılan tTMU Protokülü ve Yöntem
Hastalara Magstim Rapid 2 cihazı ve hava soğutmalı 70 mm double coil 
ile toplamda 15 seans tTMU tedavisi yapıldı. İlk tTMU seansından önce 
motor eşik (motor threshold) ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerde, sol motor 
korteks yolu ile sağ “Abductor Pollicis Brevis” (APB) kası uyarıldı ve en 
az altı uyarıdan üçünde istemsiz hareket oluşturan en düşük yoğunluk 
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Tablo 1. tTMU öncesi ve sonrası koku ortalama puanlarının karşılaştırılması

KOKU (ÖNCE) KOKU (SONRA)

pa

Değişim p
(parametreler arası 

fark)Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS

Cinsiyet

Kadın (n=17) 24,38 ± 3,52 31,54 ± 3,32 <0,001 7,16±3,29 p=0,738b

z=-0,335Erkek (n=13) 20,88 ± 4,22 28,36 ± 3,05 <0,001 7,48±3,23

Sigara

Kullanıyor (n=15) 22,75 ± 4,22 31,26 ± 3,45 <0,001 8,51±3,37 p=0,040b

z=-2,055Kullanmıyor (n=15) 22,98 ± 4,30 29,06 ± 3,37 <0,001 6,08±3,14

Alkol

Kullanıyor (n=11) 22,84 ± 4,11 30,54 ± 3,94 <0,001 7,70±3,44 p=0,561b

z=-0,582Kullanmıyor (n=19) 22,88 ± 4,34 29,94 ± 3,37 <0,001 7,06±3,97

Medeni Hali

Evli (n=17) 23,00 ± 3,46 29,64 ± 3,01 <0,001 6,64±2,40 p=0,295b

z=-1,047Bekar (n=13) 22,69 ± 5,14 30,84 ± 4,14 <0,001 8,15±3,29

Kafa Travması

Var (n=6) 21,95 ± 4,89 28,16 ± 3,59   0,003 6,20±2,81 p=0,378b

z=-0,882Yok (n=24) 23,09 ± 4,08 30,66 ± 3,41 <0,001 7,57±3,30

Beslenme Özellikleri

Akdeniz (n=8) 24,06 ± 3,37 32,09 ± 4,18 <0,001 8,03±2,08

p=0,425c

H=1,712
Hayvansal (n=12) 22,29 ± 5,30 29,70 ± 3,61 <0,001 7,41±3,31

Bakli/Karb. (n=10) 22,60 ± 3,40 29,17 ± 2,45 <0,001 6,57±3,91

Ailede Depresyon

Var (n=17) 22,52 ± 4,64 30,26 ± 3,85 <0,001 7,73±3,43 p=0,414b

z=-0,817Yok (n=13) 23,30 ± 3,65 30,03 ± 3,22 <0,001 6,73±2,93

İntihar Girişimi

Var (n=9) 22,08 ± 4,73 28,72 ± 3,39 <0,001 6,63±2,69 p=0,651b

z=-0,453Yok (n=21) 23,20 ± 4,01 30,78 ± 3,49 <0,001 7,58±3,43

Ailede İntihar Girişimi

Var (n=6) 19,16 ± 4,36 27,50 ± 2,97   0,001 8,33±2,65 p=0,287b

z=-1,064Yok (n=24) 23,79 ± 3,68 30,83 ± 3,39 <0,001 7,04±3,33

Hastane Yatışı

Var (n=10) 22,27 ± 4,79 28,25 ± 3,53 <0,001 5,97±2,17 p=0,140b

z=-1,475Yok (n=20) 23,16 ± 3,95 31,12 ± 3,20 <0,001 7,96±3,48

Somatik Yakınma

Var (n=12) 24,10 ± 3,39 31,02 ± 4,29 <0,001 6,91±2,71 p=0,672b

z=-0,464Yok (n=18) 22,04 ± 4,55 29,59 ± 2,92 <0,001 7,53±3,55

a: Wilcoxon T Testi, b:Mann-Whitney U Testi, c: Kruscal Wallis-H Testi, p<0,05 
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Tablo 2. tTMU öncesi ve sonrası tat ortalama puanlarının karşılaştırılması.

TAT (ÖNCE) TAT (SONRA)

pa

Fark p
(parametreler arası 

fark)Ortalama±SS Ortalama±SS Ortalama±SS

Cinsiyet

Kadın (n=17) 9,23 ± 2,01 12,58 ± 1,32 <0,001 3,35±1,45 p=0,426b

z=-0,795Erkek (n=13) 8,00 ± 2,41 10,92 ± 2,29 <0,001 2,92±1,32

Sigara

Kullanıyor (n=15) 8,62 ± 2,44 11,60 ± 2,06 <0,001 3,00±1,25 p=0,594b

z=-0,533Kullanmıyor (n=15) 9,06 ± 2,37 12,13 ± 1,88 <0,001 3,33±1,54

Alkol

Kullanıyor (n=11) 8,09±2,02 11,36±1,68 <0,001 3,27±1,19 p=0,643b

z=-0,464Kullanmıyor (n=19) 9,05±2,34 12,15±2,08 <0,001 3,10±1,52

Medeni Hali

Evli (n=17) 8,21 ± 2,11 11,14 ± 1,23 <0,001 2,88±1,53 p=0,176b

z=-1,354Bekar (n=13) 8,15 ± 2,23 11,69 ± 2,28 <0,001 3,53±1,12

Kafa Travması

Var (n=6) 8,50 ± 2,34 11,00 ± 2,52 0,002 2,50±1,04 p=0,183b

z=-1,331Yok (n=24) 8,75 ± 2,26 12,08 ± 1,79 <0,001 3,33±1,43

Beslenme Özellikleri

Akdeniz (n=8) 9,75 ± 1,90 12,87 ± 1,35 <0,001 3,12±1,24

p=0,560c

H=1,161
Hayvansal (n=12) 7,58 ± 2,02 11,16 ± 2,24 <0,001 3,58±1,56

Bakli/Karb. (n=10) 9,20 ± 2,34 11,90 ± 1,79 <0,001 2,70±1,25

Ailede Depresyon

Var (n=17) 8,58 ± 2,34 11,76 ± 2,33 <0,001 3,17±1,13 p=0,880b

z=-0,150Yok (n=13) 8,84 ± 2,19 12,00 ± 1,41 <0,001 3,15±1,72

İntihar Girişimi

Var (n=9) 7,44 ± 1,42 10,55 ± 1,81 <0,001 3,11±0,92 p=0,871b

z=-0,163Yok (n=21) 9,23 ± 2,34 12,42 ± 1,77 <0,001 3,19±1,56

Ailede İntihar Girişimi

Var (n=6) 7,16 ± 1,32 10,00 ± 2,09 0,001 2,83±0,98 p=0,506b 
z=-0,666Yok (n=24) 9,08 ± 2,28 12,33 ± 1,65 <0,001 3,25±1,48

Hastane Yatışı

Var (n=10) 8,40 ± 2,45 11,00 ± 2,00 <0,001 2,60±1,17 p=0,099b

z=-1,649Yok (n=20) 8,85 ± 2,18 12,30 ± 1,83 <0,001 3,45±1,43

Somatik Yakınma

Var (n=12) 10,08 ± 1,83 13,16 ± 1,11 <0,001 3,08±1,50 p=0,744b

z=-0,326Yok (n=18) 7,77 ± 2,04 11,00 ± 1,94 <0,001 3,22±1,35

a: Wilcoxon T Testi, b: Mann-Whitney U Testi, c: Kruscal Wallis-H Testi, p<0,05 
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motor eşik olarak saptandı. Buna göre tespit edilen motor eşiğin %120’si 
tedavinin uygulama şiddeti olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar stimulusun 
şiddetinin ve frekansının yüksekliği, atım sayısının ve seans sayısının 
fazlalığı ile etkinlik açısından pozitif bir bağ olduğunu göstermektedir 
(17). Tüm hastalarda uygulamalar 20 Hz frekansta, her dizide 50 atım 
olmak üzere 2,5 sn süreli birbirini izleyen 20 dizi, günlük toplam 1000 
atım olarak yapıldı. Coil yerleşim yeri olarak “5 cm kuralı” esas alındı. Buna 
göre motor eşiğin tespit edildiği motor korteks noktasından parasagittal 
plan üzerinde 5 cm ön tarafı uygulama yeri olarak kabul edildi. Bu alan 
DLPFK (Dorsolateral prefrontal korteks)’e karşılık gelmektedir. 5 cm 
metodu en sık kullanılan ve en çok kabul edilen metodların en başında 
gelmektedir (18). Prefrontal korteks uygulama yeri olarak belirlendikten 
sonra coil sagittal hatta 45 derecelik bir açı ile scalp üzerine yerleştirildi. 
Her seans ortalama 15–20 dk sürdü.

Hastalara 1. seans öncesi ve 15. seans sonrası koku ve tat testleri uygulandı 
ve puanlandı. Bunun için gönüllülere Sniffin’ Sticks Koku Testi ve Taste 
Strips Tat Testi uygulandı.

İstatiksel Analiz
Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri Statistical Package 
For The Social Sciences (SPSS) 20.0 programı kullanılarak yapıldı. 
Çalışmadaki tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandı. Verilerin 
normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov-Smirnov Testi ile test edildi. 
Normal dağılım gösteren veriler için bağımsız iki grup karşılaştırmalarında 
t-testi ve normal dağılım göstermeyen bağımsız iki grubun verilerinin 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik verilerin 
incelenmesinde Pearson Ki-kare Testi ve Fisher’in Kesin Ki-kare Testi 
kullanıldı. İkiden çok bağımsız grup verilerinin değerlendirilmesinde Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. Çalışmamızda normal dağılım 
gösteren bağımlı grupların karşılaştırılmasında bağımlı gruplar t-testi 
kullanıldı. Parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson 
Korelasyon Testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık 
p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR

Sosyodemografik Bilgiler ve Klinik Özellikler
Çalışmayı tamamlayan hasta grubunun %43,3’ü (n=13) erkek, %56,7’si 

(n=17) kadınlardan oluşmaktadır. Hasta grubunun yaş ortalaması 
37,26±8,37 yıl (min=24, maks=52, ortanca=36) olarak bulunmuştur.

Sosyodemografik Veriler Açısından, tTMU Öncesi ve Sonrası 
HAM-D skoru, Koku Testi, Tat Testi ile Saptanan Farklar
HAM-D sonuçlarına bakıldığında sigara kullanan hastalarda 
kullanmayanlara göre, intihar öyküsü olmayanlarda olanlara göre, ek 
tıbbi rahatsızlığı olanlarda olmayanlara göre, hastane yatışı olmayanlarda 
olanlara göre tTMU sonrasında HAM-D skorlarında anlamlı düşüş 
saptandı. Koku testi sonuçlarına bakıldığında sigara içenlerde içmeyenlere 
göre tTMU sonrasında koku testi sonuçlarında anlamlı yükseliş saptandı 
(Tablo 1).

Tat Testi sonuçlarına bakıldığında ise istatiksel olarak anlamlı sonuç 
bulunamamıştır (Tablo 2).

Çalışmaya Alınan MDB Tanısı Almış Hastaların, tTMU Öncesi ve 
Sonrası HAM-D Skoru, Koku Testi, Tat Testi Karşılaştırılması
Çalışmaya alınan ve çalışmaya dâhil olma kriterlerini karşılayan tüm 
hastalarda her üç test sonucunda da tTMU öncesi ve sonrası skor 
değerlerinin istatiksel olarak %95 güvenilirlik aralığında anlamlı düzeyde 
farklı olduğu ve test sonuçlarında anlamlı derecede düzelme bulunduğu 
gözlenmiştir (Tablo 3).

HAM-D Skorlarındaki Değişime Göre 
tTMU sonrası hastaların tedaviye yanıt durumları HAM-D skorlarındaki 
değişime göre değerlendirildi (Remisyon: HAM-D skoru ≤7, tedaviye 
yanıt var: HAM-D skorundaki azalma ≥%50, tedaviye yanıt yok: HAM-D 
skorundaki azalma <%50) (19). Bu değerlendirmeye göre incelendiğinde; 
çalışmaya alınan hastaların %3,33‘ünde (n=1) remisyon sağlanırken 
%53,33‘ünde (n=16) tedaviye yanıt alındı. %43,33’ünde (n=13) ise tedaviye 
yanıt alınamadı.

HAM-D skorlarına göre tedaviye yanıt alınan hastaların koku testlerinde 
saptanan düzelme, yanıt alınamayan hastalara göre anlamlı derecede 
farklı bulundu. Tat testleri arasında düzelme gözlenmekle birlikte anlamlı 
bir fark tespit edilmedi (Tablo 4).

Tablo 3. tTMU öncesi ve sonrası HAM-D skoru, koku testi, tat testi puanlarının karşılaştırılması

tTMU ÖNCESİ
(n=30)

tTMU SONRASI
(n=30) FARK p*

HAM-D Skoru 31,80 ± 3,66 17,80 ± 6,81 14,00 ± 4,88
<0,001

t=15,698

Sniffin Sticks Koku Testi 22,86 ± 4,19 30,16 ± 3,53 7,30 ± 3,21
<0,001

t=-12,441

Taste Strips Tat Testi 8,70 ± 2,24 11,84 ± 1,96 3,16 ± 1,39
<0,001

t=-12,463

*Bağımlı Gruplar T Testi’ne göre, p<0.05 

Tablo 4. tTMU sonrası tedaviye yanıta göre, koku ve tat testi puanlarının karşılaştırılması

Tedaviye Yanıt Var
(n=17)

Tedaviye Yanıt Yok
(n=13)

p*Ortalama ± SS Ortalama ± SS

Sniffin Sticks Koku Testi (Fark) 8,86 ± 3,45 5,90 ± 2,30
p=0,040
z=-2,053

Taste Strips Tat Testi (Fark) 3,29 ± 1,42 3,00 ± 1,35
p=0,652
z=-0,451

*Mann-Whitney U Testi, p<0.05 
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Koku testi sonuçları Sniffin Stick Koku testi ile değerlendirilmiş olup 
Hiposmi (<30) saptanan 29 hastadan 15’inde tTMU sonrasında düzelme 
(Normosmi >30) gözlenmiştir. Tedaviye alınan tüm hastaların test 
puanlarında tTMU öncesine göre yükselme saptanmıştır (Şekil 1).

Tat testi sonuçlar Taste Strips Tat testi ile değerlendirilmiş olup Hipogüzi 
(<9) saptanan 18 hastadan 16’sı tTMU sonrasında Normogüzi ≥9 
gözlenmiştir. Tedaviye alınan tüm hastaların test puanlarında tTMU 
öncesine göre yükselme saptanmıştır (Şekil 2).

Çalışmaya alınan hastaların tTMU öncesi ve sonrası, koku ve tat testleri 
ortalamaları arasında korelasyon olup olmadığı incelendi. Yapılan 
Pearson korelasyon analizi sonucunda koku ve tat testleri arasında “pozitif 
korelasyon” bulunduğu görüldü. Korelasyon katsayısı +0,53 (p=0,003) ve 
+0,40 (p=0,025) olarak hesaplandı.

TARTIŞMA
Bu çalışma, yeterli süre (6–8 hafta) ve dozda en az bir antidepresan 
tedaviye yanıt alınamayan MDB tanısı almış hastalarda 15 seanslık tTMU 
tedavisinin koku ve tat duyuları üzerine etkilerini inceleyen prospektif, 
randomize olmayan bir çalışmadır. Koku ve tat bozukluğuna neden 
olduğu düşünülen prefrontal korteks, amigdala ve hipokampüs gibi 
bölgelere tTMU tedavisinin direkt ve indirekt etkileri ile tedavi sonrasında 
hastaların koku ve tat duyularında meydana gelen değişiklikler 
saptanmaya çalışılmıştır.

Çalışmaya alınan hastalarda tTMU tedavisi sonrası tat ve koku testi 
sonuçlarında tedavi öncesine göre istatiksel olarak anlamlı derecede 
düzelme olduğu saptanmıştır. tTMU tedavisinin HAM-D skorlarında 

düşüş sağlarken, aynı zamanda koku ve tat testi puanlarında da düzelme 
sağladığı gözlenmiştir. HAM-D skorlarına göre tedaviye yanıt alınan 
hastalarda koku testi sonuçlarında anlamlı düzelme gözlenirken tat 
testi sonuçlarında bu düzelme anlamlı düzeyde değildir. Çalışmamızda 
tTMU tedavisi öncesi HAM-D skoru 31,80±3,66 iken, tedavi sonrası 
17,80±6,81 olarak saptanmıştır. tTMU sonrası hastaların tedaviye yanıt 
durumları HAM-D skorlarındaki değişime göre değerlendirildi (19). tTMU 
sonrası HAM-D skorlarına göre; çalışmaya alınan hastaların %3,33‘ünde 
(n=1) remisyon sağlanırken %53,33‘ünde (n=16) tedaviye yanıt alındı. 
%43,33‘ünde (n=13) ise tedaviye yanıt alınamadı.

Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, yüksek frekansta ve günde toplam 
1200–1500 atımlı tTMU tedavisinin en iyi antidepresan etkiyi sağladığı 
ifade edilmektedir (20). Tedaviye yanıt açısından literatüre baktığımızda, 
tTMU tedavisinin, uygun süre (en az 8 hafta) ve dozda en az iki antidepresan 
ilaca yanıt vermeyerek dirençli depresyon tanısı almış hastalarda %20–40 
oranında düzelme sağladığı gösterilmiştir (21). Bizim çalışmamızın tTMU 
protokolü, yüksek frekanslı günde 1000 atım olmasına rağmen sonuçlara 
bakıldığında, literatüre göre daha fazla hastada tedaviye yanıt alınmıştır.

Son yıllarda çeşitli nöropsikiyatrik bozukluklarda koku alma fonksiyonu 
araştırılmıştır. Duygusal işlem alanlarındaki işlev bozukluklarının sonuç 
olarak koku alma algılamasını da etkilemesi beklenir. Koku duyusundaki 
değişimler, bazı nöropsikiyatrik semptomların değerlendirilmesinde 
indirekt bir ölçüm sağlayabilir (22).

Majör depresyonun, olfaktör test sonuçlarının neredeyse tüm yelpazesini 
etkilediği saptanmıştır (23). Yapılan bir çalışmada Akut MDB’de depresyon 
skorları ile koku duyarlılığı arasında negatif korelasyon olduğunu 
göstermiş ve koku duyarlılığının depresyon şiddetlendikçe azaldığı ileri 
sürülmüştür (24). Koku almada gözlenen kayıp, depresif belirtilerde 
artışla ilişkili bulunmuştur (25). Yapılan bir hayvan çalışmada koku alma 
fonksiyonunun, kronik strese maruz bırakılan ve klinik depresyon saptanan 
hayvanlarda bozulduğu saptanmıştır. Buradan yola çıkarak depresyonun 
nörobiyolojik temellerinin koku alma sistemindeki disfonksiyonu 
içerebileceği ileri sürülmüştür (26). Nörogörüntüleme çalışmalarında 
MDB’de olfaktör bulbus düzeyinde meydana gelen disfonksiyonun, 
amigdala disinhibisyonu yoluyla koku duyarlılığında azalmaya, depresif 
duygudurum ve korku gibi duyusal değişimlere neden olabileceği iddia 
edilmiştir (24). Başka bir çalışmada, akut MDB’li hastalarda olfaktör 
bulbus hacminin sağlam gruba göre daha düşük olduğu saptanmış, 
Beck Depresyon Envanteri (BDE) skorları ile olfaktör bulbus hacmi ve 
koku duyarlılığı arasında da negatif ilişki olduğu gösterilmiştir (6). Koku 
duyusunun, çeşitli nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bozulmasının 
nedeninin dopaminerjik, seratonerjik ve kolinerjik sistemlerin 
dejenerasyonuna ve/veya modülasyonlarının bozulmasına bağlı olduğu 
düşünülmektedir (27).

Literatürde tat duyarlılığı ile kişinin psikolojik durumu arasında ilişkiyi 
araştıran az sayıda çalışmada, Whittemore ve ark., tadıcıların depresyona 
karşı daha savunmasız olabileceğini ileri sürmüştür ve depresyon tanısı 
almış küçük bir grupta aile öyküsü verilerini kullanarak yaptığı çalışmada 
tat duyarlılığı yüksek kişilerde için daha uzun ve daha şiddetli depresif 
atakların yanı sıra, ailesel depresif hastalık oranlarının da daha yüksek 
olduğunu göstermiştir (28).

Anhedoni MDB’nin temel bir belirtisidir ve bozukluğun başlangıcı için 
zayıf bir belirteç olarak tanımlanmıştır (29). Son olarak tat hassasiyeti ile 
hedonik kapasite arasındaki ilişkiyi doğrudan araştıran bir çalışmada bu 
iki değişken arasında mütevazı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur (30).

Bazı yazarlar, hipokampüsün dentate çekirdeğinin olfaktör sistem ile 
yakından ilişkili olduğunu düşünmektedir (31). İnsan çalışmalarında 
MDB’de atrofik hipokampüs bildirilirken (32) depresyonun hayvan 

Şekil 1. tTMU tedavisi öncesi ve sonrası Sniffin Sticks Koku Testi puan 
ortalamalarının karşılaştırılması.

Şekil 2. tTMU tedavisi öncesi ve sonrası Taste Strips Tat Testi puan ortalamalarının  
karşılaştırılması.
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modelinde hipokampüs seviyesindeki azalmış nörogenez gösterilmiştir 
(33). Hipokampüs oluşumundaki nörogenez, uzatılmış stres gibi MDB’ye 
yatkın kişilerde baskılanır ve bu süreç antidepresan tedaviyle geriye 
çevrilir (34). Sonuç olarak bozulmuş nörogenezin MDB fizyopatolojisi ile 
ilişkili olabileceği fikri büyük dikkat çekmiş ve tartışmalara neden olmuştur 
(35). MDB’de bastırılmış nörogenez OB seviyesinde de etki oluşturabilir 
ve koku duyarlılığının azalmasına neden olabilir. Bu fikri destekleyen 
hayvan çalışmalarında, kronik strese maruz kalan farelerde olfaktör 
bulbusta nörogenezin dolayısıyla progenitör hücrelerin seviyesininin 
azaldığını göstermiştir (36). Bunu destekleyen bir çalışmada da olfaktör 
bulbus hacmi ile BDE skorları arasında korelasyon saptanmıştır (6). Bizim 
çalışmamızda olfaktör bulbus hacmini ölçme imkânımız yoktu, ancak 
sonuçlar koku duyusunda azalma olan hastaların depresyon puanlarının 
literatüre uygun olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmaların çoğunda da 
koku ile depresyon arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Koku duyusu 
azalan insanlar arasında depresyonun, sağlıklılara göre daha sık olduğu 
saptanmıştır (37). Ayrıca, koku duyusunu kaybeden insanların %60’ında 
olfaktör defisitin başlamasından aylar sonra depresif semptomlar 
başlamaktadır (38). Depresif hastalarda da olfaktör defisit saptanmıştır 
(39). Bizim çalışmamız da geliştirilerek uzun dönem takip ve sonuçlarla 
olfaktör defisit düzeyi ve zamanı hakkında mevcut literatür bilgisine katkı 
sağlayabilir.

Yakın zamanda yapılan bir gözden geçirme çalışmasında da, depresyon 
tanısı alan hastaların koku alma performanslarının sağlıklı kontrollere göre 
daha düşük olduğu, koku alma bozukluğunun şiddeti fazla olan bireylerin 
de daha kötü depresif semptomlara sahip olduğu ifade edilmektedir (40).

MDB sonrası azalmış hipokampüs hacimlerine benzer şekilde, başarılı bir 
antidepresan tedaviden sonra olfaktör bulbus hacminde bir artış olacağı 
öngörülebilir. Ancak bu öngörü ile yapılan bir çalışmada antidepresan 
ilaçların koku duyusu üzerine etkisi gözlenememiştir (6).

Tat ve koku, ilgili reseptörleri uyaran kimyasal uyarılar sonucu oluşur ve 
bu nedenle kemoduyusal sistem terimi bu iki duyu için kullanılır. Tat ve 
koku birbirileri ile yakın ilişkilidir ve bir arada tadın duyusunu oluşturur. 
Koku ve tat duyuları genellikle birbiriyle korele olan ve birbirinin 
anlamını güçlendiren duyulardır (5). Bu çalışmamız sonucunda koku ve 
tat puanlarında ki artışın, mekanizma olarak tTMU tedavisinin nörogenez 
ve nöroplastisite üzerine olan olumlu etkileri (özellikle hipokampüs, 
amigdala ve prefrontal korteks) aracılığıyla gerçekleştirdiği düşünülmekte 
olup, depresyon patofizyolojisinden sorumlu olan bu bölgelerin aynı 
zamanda koku ve tat duyularının da bozulmasına etki ettiği, önceki 
çalışmalarda antidepresan tedavi ile düzelmeyen bu duyuların (6) 
patofizyolojiden sorumlu bu bölgeleri etkileyen tTMU tedavisi ile etki 
altında kaldığı çıkarımı yapılabilir.

Çalışmamızda örneklem sayısının görece az olması, sham kontrollü 
ve çift kör bir çalışma olmaması, uygulama protokolünde bazı benzer 
çalışmalara göre toplam tedavi süresinin daha kısa olması ve buna 
paralel olarak hasta başına uygulanan toplam atım sayısının kısmen az 
olması bu çalışmanın kısıtlılıkları olarak sıralanabilir. Ancak yapılan bir 
meta-analiz çalışmasında gerçek tTMU tedavisinin sham uygulamaya 
göre etkinliğinin kesin olduğu, bireysel hatalardan arındırılmış iyi bir 
tedavi protokolünün yüksek etkinlikte olduğu ifade edilmektedir (41). 
Çalışmamızın güçlü yanları ise prospektif ve özgün bir çalışma olması, 
literatürde pek çalışılmamış bir alanı doldurması, depresyona eşlik eden 
koku ve tat duyularındaki bozuklukların muhtemel tedavisi yönünde 
umut verici olmasıdır. Ancak kardiyolojik, antineoplastik, antimikrobiyal, 
antienflamatuar, psikotrop etkili bazı ilaçlar da doğrudan veya yan etki 
şeklinde koku ve tat duyusunda kayıplar meydana getirebildiğinden bu 
durum iyi şekilde sorgulanmalıdır (42).

SONUÇ
Bu çalışma literatürde MDB olgularında tTMU tedavisinin koku ve tat 
duyuları üzerine etkilerini araştıran ilk çalışma olması nedeni ile önem 
arz etmektedir. Koku ve tat duyularının depresyon etyopatogenezinde 
yer tuttuğu, depresyondan daha önce düzeldiği, bu nedenle koku ve tat 
duyularının takibinin depresyon tedavisine yanıtı değerlendirmek için 
bir araç olarak kullanılabileceği düşünülebilir. Tedaviye yanıt alınamayan 
hastalarda tedavi süresinin arttırılması ve/veya atım sayısının arttırılması 
terapötik etkinin artmasını sağlayabilir.

Ayrıca MDB tanısı almış hastalarda koku ve tat duyularındaki muhtemel 
kayıplar klinisyenler tarafından iyi değerlendirilmelidir. Uygun hastalarda 
tTMU monoterapisinin veya mevcut tedaviye eklenmesinin, depresyonun 
tedavisi ile birlikte koku ve tat duyularında yapacağı muhtemel iyileşme, 
hastaların yaşam kalitelerine olumlu etki yapacaktır.

Gelecekte bu alanda yapılacak daha çok çalışma, başta MDB olmak üzere 
birçok ruhsal bozuklukta yaşam kalitesinde meydana gelen bozulmanın 
ve olumsuz sonuçların tedavide göz ardı edilmemesi gerekliliğinin 
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
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