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ÖZET

a

Serebrovasküler olaylardan (SVO) sonra hastaların yaklaşık yarısı nda depresyon ve anksiyete bulgular ının ortaya çıktığı bildirilmektedir. SVO ile aleksitiminin ili şkisi ise araştınlmam ış bir konudur. Bu çahşmada serebrovaskükr olay geçiren 20 hastada depresyon, anksiyete ve aleksitimi bulgular' araştırılmış ve bulgular son
strok atağı ndan sonra geçen süre, lateralizasyon ve testlerinin uygulandığı gündeki nörolojik muayene bulgular'
ile karşılaştırılmıştı r. Çalışma grubunun depresyon ve anksiyete skor ortalamalann ın Türk populasyonu için bildirilenden yüksek oldu ğu görülmüştür. Lateralizasyonla depresyon ve anksiyete bulgular ı arasında bir bağlantı
bulunmazken, sol hemisfer lezyonu olan hastalarda alesitimi skorlarının sağ hemisfer lezyonu olanlara oranla
anlamlı yüksek oldu ğu gözlenmi ştir.
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SUMMARY

pe

Depression and anxiety, following the stroke, have been reported in about half of the patients. However, the association of alexithymia and cerebrovascular accidents is yet to be studied. In the preset paper, depression, anxiety and alexithymia scores of 20 patients were studied and the results were compared with the time of the stroke, the lateralization of the lesions and the findings of current neurologic examination. Overall, the depression
and anxiety scores of the whole group were higher than that of reported for Turkish population. No significant
correlation between lateralization and depression and anxiety was found, but alexithymia scores of patients with
left hemisphere lesions were significantly higher than the patients with right hemisphere lesions.
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GİRİŞ
Depresyon, baz ı nörolojik hastalıkların doğal seyrinde görülebilir. En sık Parkinson hastal ığı, multipl
skleroz ve intraserebral tümörlerle birlikte görülür.
Serebrovasküler olaylardan (SVO) sonra da majör

depresyon bulgulann ın % 10-27 ve minör depresyon
bulgulannın % 20-40 oranında ortaya çıktığı bildirilmiştir (6) . Nörolojik fonksiyon kaybına bağlı zorluklann depresyonun ortaya ç ıkmasını kolaylaştıncı
faktör olduğu düşünülebilirse de nörolojik defisitin
ağırlığı ile depresyon bulgulann ın sıklığı ve ağırlığı
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arasında kuvvetli bir bağlantı gösterilememiştir (6) .
SVO'm geliştiği taraf ve lokalizasyonla anksiyete ve
depresyon bulgulan aras ında oldukça anlaml ı bir
ilişki olduğuna dair çalışmalar vardır (1 '6 '7) . Anksiyete ve aleksitiminin SVO'larla birlikte görülme
sıklığı ve biçimi ise aynntılı çalışılmamıştır.
Bu çalışmada serebrovasküler olay geçirmi ş hastalarda depresyon, anksiyete ve aleksitimi düzeyleri
araştırılmış ve sonuçlar son strok atağından sonra
geçen süre, lezyonun cinsi ve lateralizasyonuna göre
karşılaştınlmıştır.
MATERYEL ve METOD

Akut döneminde çekilmiş olan beyin tomografileri
değerlendirildiğinde, 15 hastada tıkayıcı tipte serebrovasküler olay, 5 hastada ise intraserebral kanama olduğu görülmüştür. Lezyon olguların 10'unda
sağ, 6'sında sol hemisferde, 4'ünde ise bilateraldir.
Tüm grubun ortalama BDÖ skoru 22.30 (ss:12.14),
SKE skoru 48.00 (ss:11.44), TAÖ skoru 12.35
(ss:4.02) olarak bulunmu ştur. Rehabilitasyon alan ve
almayan gruplar aras ında hiç bir ölçek skoru aç ısından anlamlı bir fark bulunmam ıştır. Benzer biçimde, bağımsız yaşayan, az yard ıma gerek duyan
ve bakıma muhtaç hasta grupları arasında ölçek
skorları açısından anlamlı farklılık görülmemiştir.
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Öyküsünden son bir yıl içinde SVO geçirdiği öğrenilen ve nörolojik muayenesinde afazi ya da demans bulgusu tesbit edilmeyen 20 olgu araştırma
kapsamına alınmıştır. Tümü sağ elli olan olgulanmızın yaşları 42-70 aras ında değişmektedir.
Çalışmaya alınan her hastanın özgeçmiş ve soygeçmişte sistemik ve psikiyatrik hastal ık öyküsü, geçirilmiş olan serebrovasküler atak sayısı, son ataktan
sonra geçen süre, rehabilitasyon program ı, yutma ve
görme bozukluğu olup olmadığı, idrar kontrolünün
olup olmadığı , günlük işlerini yapmadaki bağımsızlık düzeyi, mesle ğine devam durumu sorularak kaydedilmi ş ve bu bilgiler ailenin ba şka bir
ferdinden al ınan bilgilerle karşılaştınlmıştır.

rebrovasküler atak geçiren olgular ın hiçbirinin kendisinde ya da ailesinde psikiyatrik hastal ık öyküsü
yoktur. Hastaların 6'sı rehabilitasyon program ını tamamlamış, 14'ü ise rehabilitasyon program ına hiç
katılmamıştır. Olguların hiçbirinde görme ya da
yutma sorunu yoktur. 5 hasta ba ğımsız olarak ve 10
hasta belli konularda yard ıma gereksinim hissetmesine rağmen büyük oranda bağımsız olarak günlük
yaşamlarını sürdürebilmektedir. 5 olgu ise yerle şmiş
kuvvet kaybı nedeniyle yard ıma muhtaçtır.

Hastanın nörolojik muayene bulgulan aynnt ılı olarak kaydedilmi ş ve tüm hastalarda akut dönemde çekilmiş olan bilgisayarlı beyin tomografileri lateralizasyon ve SVO' ın tipi yönünden değerlendirilmiştir. Daha sonra hastalar ın tümüne Beck Depresyon
Ölçeği (BDÖ), Sürekli Kayg ı Envanteri (SKE) ve
Toronto Aleksimiti Ölçeği (TAÖ) uygulanmış (2,8,
11) ve lezyonun cinsi, lateralizasyonu, son strok atağından sonra geçen süre ve testlerin uyguland ığı dönemdeki nörolojik muayene bulgular ile hastalar ın
psikolojik test skorlan, yerine göre Mann-Whitney
U testiyle ya da Kruskall-Wallis varyans analiziyle
karşılaştırılmıştır. istatistik analizler SPSS for Windows paket program ı kullanılarak yapılmıştır.
SONUÇLAR

Çalışmaya 9 kadın ve 11 erkek hasta (ya ş ort:59.3,
ss:7.4) alınmıştır. 17'si tek, l'i iki, 2'si ise üç se-

Atağın üzerinden geçen zaman ın ölçek skorlan üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla, son bir ay içerisinde ve bir aydan önce atak geçiren hasta gruplar ı
karşılaştınlmıştır. Gruplar aras ında BDÖ ve TAÖ
skorlan açısından anlamlı fark bulunmazken, SKE
skoru bir aydan önce atak geçiren grupta, son bir ay
içinde atak geçiren gruba göre anlaml ı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Lateralizasyonla test skorlar ı karşılaştırıldığında lezyonun olduğu tarafla BDÖ ve SKE skorları arasında
anlamlı fark bulunmazken, lezyonu solda olan grubun TAÖ skorlarının diğer gruptan anlamlı ölçüde
yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05).
TARTIŞMA

Serebrovasküler olaylardan sonra hastalar ın yaklaşık
yarısında depresyon ve anksiyete bulgulann ın gelişmesi (6,7) nöroloji pratiğinde karşımıza çıkan ve
çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Hastalığın
seyri esnasında depresyon ve anksiyete bulgulann ın
ortaya çıkması hastanın hem yakın çevresi hem de
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tedaviyi üstlenen t ıp personeliyle uyumunun bozulması ile sonuçlanır. Tedaviyi geciktiren ve güçleştiren bu sorunun boyutlar ının iyi anlaşılması ve
erken dönemde çözülmesi serebrovasküler olaya yönelik yapılan tedavinin de başarısını artım ve hastanın sonraki yaşam kalitesini yükseltir.

Aleksimiti duyguların tanınma ve tan ımlanmasında
zorluk olmasıdır. Bu kavram ilk kez 1972'de Sifneos
tarafından kullanılmıştır (10). İleri sürülen çe şitli etiyolojik kuramların yanısıra, aleksitimin organik bir
temeli olabilece ğini destekleyen gözlem ve ara ştırma sonuçları da vardır (432) . Ancak SVO ile aleksitimin bağlantısı araştınlmamıştır. Bu çalışmada
lezyonu solda olan hastalarda aleksitimi düzeyleri
sağda olanlara oranla anlaml ı düzeyde yüksek bulunmuş tur. Bu durum sol hemisfer lezyonu olan hastaların duygularını adlandırma ve ifade etmede zorluk çektikleri halde aç ık afazi bulgusu olmamas ı
nedeniyle bu bulgunun kolayca gözden kaçabileceğini düşündürmektedir. Ancak, hasta say ısının azlığı
nedeniyle kesin bir yorum yapı lması mümkün olmamıştır. Bu konuda farklı merkezlerde ve çok sayıda hastada çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.
Sonuç olarak, serebrovasküler olaylardan sonra s ıklılda ortaya çıkan ve tedavinin ba şarısını etkileyen
depresyon ve anksiyete bulgulann ın yakın izlenmesi
ve hastaları n aleksitimik bulgular yönünden de ayrıntılı araştırılması gerektiğine inanıyoruz.
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Bu çalışmada da olguların BDÖ skorları 10-35 arasında değişmektedir ve tüm grubun ortalama BDÖ
skoru 22.30 olarak bulunmu ştur. Toplumumuzda 1623 arası ndaki BDÖ skorlarını n orta düzeyde depresyonu, 24 ve üzerindeki skorlar ınsa ağır depresyonu gösterdi ği ( I ) gözönünde bulundurulursa,
çalışma grubumuz genel olarak depresif bir grup izlenimi vermektedir. Ata ğın üzerinden geçen zamanı n depresyon semptomlar' üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, atağı bir aydan eski olan hastaların yeni atak geçirmi ş hastalara kıyasla BDÖ'den
daha yüksek skorlar alma e ğilimi gösterdikleri görülmüş tür. Lezyonun lateralizasyon ve lokalizasyonunun depresif belirtilerin görülme s ıklığını etkilediği düşünülmektedir (6 '7). Bu çalışmada serebrovasküler olayın geliştiği tarafı n BDÖ skorlanyla ilişkisi
bulunmamıştı r. Bu sonuç lateralizasyonla depresyon
arasında bağlantı bulunmayan başka bir çalışmanın
sonuçlarıyla uyumludur (9) .
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Çalış ma grubumuzun ortalama SKE skoru 48.0 olarak bulunmuştur. Bu değer ülkemizde genel cerrahi,
kalp cerrahisi ya da diyaliz hastalar ı üzerinde daha
önce yapılan çalışmalarda elde edilen skorlardan
yüksektir (8) ve anksiyete düzeyinin, SVO geçiren
olgularda diğ er sistemik hastal ıkları olan olgulardan
daha yüksek oldu ğunu düş ündürmektedir. Bu sonuç
SVO hastaları nda anksiyete düzeyinin daha yüksek
olduğunu düşündüren başka çalışmaları n bulguları yla uyumlu görünmektedir (3) . Atağı daha eski
olan , hastalarda anksiyete düzeyleri depresyon bulgularına benzer şekilde daha yüksek bulunmu ştur.
Yapılan literatür taramas ında SVO'ı izleyen anksiyete ve depresyon bulgularının hangi dönemde üst
düzeye tırmandığı na yönelik bir izleme çal ışmasına
rastlanmamıştır, ancak bu konunun üzerinde durulması ve araştırılmas ı gereken bir konu olduğunu
düşünüyoruz.
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