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Özet

Summary

Amaç: Bu çal›flmada inme sonras› depresyon s›kl›¤› ve bunun rehabilitasyon sonuçlar›na etkilerini araflt›rd›k.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›flmada yatarak rehabilitasyon program›na al›nan, tek hemisfer tutulumu olan ve ilk kez inme geçiren 80 hasta prospektif olarak incelendi. Hastalar›n depresif semptomlar› Wakefield Depresyon skalas› ile de¤erlendirildi. Demografik verileri ile birlikte yat›fl ve
ç›k›fllar›nda fonksiyonel geliflimleri Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçe¤i (FIM)
ile, motor geliflimleri Brunnstrom motor geliflim skalas› kullan›larak belirlendi.
Bulgular: Yafl ortalamas› 62±10,4 y›l idi. Otuzdört (%42,5) hastada depresyon tespit edildi. Depresyon s›kl›¤› ile yafl, cinsiyet, e¤itim durumu, hipertansiyon, diabetes mellitus aras›nda iliflki saptanmad› (p>0,05). Depresyon olan ve olmayan hasta grubunda FIM ve Brunnstrom evre skorlar› aras›nda fark yoktu (p>0,05). Ancak depresyon saptanan hasta grubunda depresyon skorlar› ile FIM skorlar› aras›nda negatif korelasyon izlendi
(p<0,05).
Sonuç: ‹nme sonras› depresyon geliflimi s›k gözlenmekte ve rehabilitasyon sonuçlar›na negatif etkileri oldu¤u bildirilmektedir. Bizim çal›flmam›zda belirgin negatif etki izlenmemifltir. Bu, çal›flmaya al›nan hastalar›n
klinik ve demografik özellikleri ile iliflkili olabilir. Türk Fiz T›p Rehab Derg
2005;51(4):120-122
Anahtar Kelimeler: ‹nme, depresyon, fonksiyonel bozukluk

Objective: Post stroke depression remains a frequent sequela of stroke.
This study examined the phenomenon of post-stroke depression and
evaluated its impact on rehabilitation outcome.
Materials and Methods: In this study, eighty patients with stroke were
analyzed prospectively. Patients who had new onset unilateral hemispheric stroke were included into the study. Depressive symptoms were
assessed by using Wakefield depression scale at admission. The Functional Independent Measure (FIM) served as an indication of functional
outcome and Brunnstrom stage for motor development at admission
and discharge along with other demographic information.
Results: Subjects ranged in age from thirty-five to eighty-one (mean:
62±10.4 years). Depression was observed in thirty-four patients (42.5%).
There was no correlation between incidence of depression and sex, age,
intellectual status, hypertension, diabetes mellitus (p>0.05). The patients
were studied in two groups as; patients with and without depression. There was no difference between two groups for FIM and Brunnstrom stage
scores (p>0.05). However, when the patients were evaluated with Wakefield depression scale it was seen that, as the depression grade increased,
FIM score decreased (p<0.05).
Conclusion: Post-stroke depression is seen frequently. It has been suggested that depression causes a negative impact on rehabilitation outcome. In this study, we found no negative impact. This may be due to clinical and demographic characteristics of our study group. Turk J Phys
Med Rehab 2005;51(4):120-122
Key Words: Stroke, depression, functional impairment

Girifl
Depresyon inme sonras› en s›k gözlenen emosyonel bozukluk
olup, s›kl›¤› %18-78 aras›nda de¤iflmektedir (1-4). Depresyon geliflimi multifaktoriyel etiyolojiye sahiptir. Serebral lezyonlar›n
oluflturdu¤u nörokimyasal de¤iflimlerin yan›s›ra fonksiyonel yetersizli¤in getirdi¤i psikolojik y›k›m depresyon gelifliminde etkilidir (5). Depresyonun getirdi¤i üzüntü ve isteksizlik rehabilitas-

yon program›na kat›l›m› etkilemekte ve ço¤unlukla depresif hastalarda motor ve fonksiyonel geliflimin daha geri oldu¤u bildirilmektedir (6). Bir çal›flmada ise depresif hastalar›n rehabilitasyon
programlar›ndan depresif olmayanlar kadar fonksiyonel kazan›m
sa¤lad›klar› belirtilmektedir (5).
Biz bu çal›flmada inme sonras› depresyon geliflim s›kl›¤›n› ve
bunun fonksiyonel geliflime ve rehabilitasyon sonuçlar›na etkilerini araflt›rd›k.
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Gereç ve Yöntem
Çal›flmada Baflkent Üniversitesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon
Anabilim Dal›’na ba¤l› olarak çal›flan Ayafl Rehabilitasyon Merkezi, Yaprac›k Rehabilitasyon Merkezi ve Alanya Uygulama ve Araflt›rma Hastanesinde yat›r›larak rehabilitasyon program›na al›nan
80 hasta prospektif olarak incelendi. Hastalar›n yafl ortalamas›
35-81 (61,9±10,4) y›l; 43’ü erkek, 37’si kad›nd›. Afazik olan ve kooperasyon kurulamayan hastalar ve antidepresan ilaç kullan›m›
olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Manyetik rezonans görüntüleme ya da bilgisayarl› tomografi tetkiki ile desteklenen tek serebral hemisfer tutulumu olan ve ilk kez inme geçiren hastalar çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n yat›fllar› s›ras›nda demografik verileri, sistemik hastal›klar› ve e¤itim durumlar› kaydedildi.
Depresyon de¤erlendirilmesi: Depresif semptomlar› hastalar›n rehabilitasyon klini¤ine kabulleri s›ras›nda Wakefield depresyon ölçe¤i kullan›larak de¤erlendirildi; 15’in üzerindeki skorlar
depresyon olarak kabul edildi. Wakefield depresyon skalas› kullan›m ve de¤erlendirilmesi kolay olan, bir kendi kendini de¤erlendirme ölçe¤idir (7). Afazik ve kooperasyon zorlu¤u olan hastalar
çal›flmaya dahil edilmedi¤i için kullan›lmas› uygun görülmüfltür.
Fonksiyonel de¤erlendirme: Rehabilitasyon program›n›n bafllang›c›nda ve bitiminde tüm olgular›n motor performanslar›
Brunnstrom motor geliflim evreleri ile fonksiyonel düzeyleri ise
Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçe¤i (FIM) kullan›larak de¤erlendirildi.
‹statistiksel de¤erlendirme: SPSS 11.0 paket program› kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistiklerin ard›ndan depresyon varl›¤› ile cinsiyet, hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM) ve e¤itim düzeyi
aras›ndaki iliflki ki-kare testi ile de¤erlendirildi. Gruplar›n yafl, hastal›k yafl› ve minimental test aç›s›ndan karfl›laflt›rmas›nda ba¤›ms›z örneklem için t-testi; e¤itim durumlar› ve yat›fl, ç›k›fl Brunnstrom evreleri ve FIM skorlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›nda MannWhitney U testi kullan›ld›. Depresyon skorlar› ile lineer say›sal veriler aras›ndaki iliflki için Pearson korelasyon katsay›s› ve nominal
ve ordinal veriler aras›ndaki iliflki için Spearman korelasyon katsay›s› hesapland›. Anlaml›l›k düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.

Bulgular
Çal›flma sonucunda 34 hastada (%42,5) depresyon saptand›.
Depresyon saptanan ve saptanmayan hasta gruplar› aras›nda
yafl ve hastal›k yafllar› aç›s›ndan; cins da¤›l›m›, HT, DM varl›¤› yönünden fark yoktu (p>0,05). Tablo 1’de depresyon saptanan ve
saptanmayan hastalar›n verileri izlenmektedir.

Depresyon saptanan hasta grubunun yat›fl ve ç›k›fl FIM skorlar› ve Brunnstrom evre skorlar› depresyon saptanmayan gruba
göre düflük, ancak istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p>0,05).
Depresyon saptanan hasta grubunda yat›fl ve ç›k›flta depresyon skorlar› ile FIM skorlar› aras›nda zay›f negatif korelasyon
saptand› (r=-0,26, r=-0,25, p<0,05).
fiekil 1’de depresyon saptanan ve saptanmayan hastalar›n yat›fl-ç›k›fl FIM skorlar› izlenmektedir.

ma
Tart›flflm
‹nmeli hastalarda biliflsel bozukluklar, anksiyete bozukluklar›,
ve zaman zaman ciddi paranoid veya flizofrenik durumlar gözlemlenmekle birlikte en s›k gözlenen emosyonel bozukluk depresyon tablosudur (1-3). ‹nme sonras› depresyon geliflimi multifaktöriyel etiyolojiye sahiptir. Serebral lezyonlar sonras› geliflen
kimyasal de¤iflimlerle birlikte geliflen fonksiyonel yetersizli¤in
depresyonun ana nedenleri oldu¤u belirtilmektedir. Ayr›ca genetik yatk›nl›k ve geçirilmifl depresyon öyküsünün de etkisi bulunmaktad›r (2,5). ‹nme sonras› depresyon s›kl›¤›n›n %18-79 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir (1-4). Bizim çal›flmam›zda depresyon
s›kl›¤› %42,5 idi ve literatürle uyumluydu.
‹nme sonras› depresyon gelifliminin erkeklerde ve ileri yaflta
daha fazla oldu¤unu belirten Morris ve arkadafllar›n›n çal›flmalar›na karfl›l›k Baltimore çal›flmas›nda kad›nlarda iki kat daha fazla
depresyon geliflti¤i bildirilmifltir (8,9). Sunnybrook inme çal›flmas›nda yafl ve cinsiyetle depresyon s›kl›¤› aras›nda iliflki olmad›¤›,
ancak çok a¤›r depresyon olgular›n›n genellikle kad›nlarda gözlendi¤i belirtilmektedir (10). Literatürdeki genel görüfl yafl ve cinsiyetle depresyon s›kl›¤› aras›nda iliflki olmad›¤› yönündedir
(1,3,11). Bizim çal›flmam›zda da yafl ve cinsiyet ile depresyon aras›nda iliflki saptanmad›.
Serebral lezyonun sa¤ ya da sol hemisferde geliflimi ile depresyon s›kl›¤› aras›nda iliflki olmad›¤› literatürde bildirilmifltir
(1,10,12). Shimoda ve arkadafllar› sol hemisfer anteriorunda lezyon geliflen hastalarda ilk ayda belirgin depresif semptomlar geliflmesine karfl›l›k 3-6 ayl›k takiplerinde di¤er hastalarla herhangi bir fark saptanmad›¤›n› gözlemlemifllerdir (13). Literatürde
depresyonun hem sol hemisfer, hem de sa¤ hemisfer lezyonlar›nda s›k gözlendi¤ini belirten farkl› çal›flmalar da bulunmaktad›r
(14-16). Bizim çal›flmam›zda lezyonun sa¤ ya da sol hemisferde
yerleflimi ile depresyon s›kl›¤› aras›nda iliflki saptanmad›.
Depresyonun getirdi¤i üzüntülü ruh hali, de¤ersizlik hissi,
güçsüzlük, isteksizlik, karamsarl›k, fizyolojik ifllevlerde yavafllama rehabilitasyon programlar›na kat›l›m› etkilemektedir. Depre-

Tablo 1: Depresyon saptanan ve saptanmayan hastalar›n özellikleri.
Depresyon (+) n=34

Depresyon (-) n=46

p

Yafl (y›l)

61,9±9

62,2±11,3

p=0,80

Hastal›k süresi (gün)

34,8±21

40,7±35,1

p=0,34

Cinsiyet (erkek/kad›n) (%)

47,1/52,9

27/19

p=0,36

Hipertansiyon (%)

70,6

58,17

p=0,34

Diabetes mellitus (%)

32,4

37

p=0,81

Lezyon yeri (sa¤/sol) (%)

47,1/52,9

45,7/54,3

p=1

70,6/29,4

87/13

p=0,09

Serebral lezyon
‹nfarkt/hemoraji yüzdesi (%)

121

Girifl FIM skoru

61,5±24,3

69,4±20,8

p=0,12

Ç›k›fl FIM skoru

85±27,8

94,3±18,4

p=0,07

Mini Mental Test skoru

18,5±3

18,7±3,9

p=0,07
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sif hastalarda motor ve fonksiyonel geliflimin depresyon geliflmeyen hastalara göre belirgin olarak geri kald›¤› literatürde izlenmektedir (17,18). Sunnybrook inme çal›flmas›nda (10) 1 y›ll›k takiplerde ve Parikh ve arkadafllar›n›n (19) 2 y›ll›k takiplerinde depresyon ve zay›f fonksiyonel geliflim aras›nda belirgin birliktelik saptanm›flt›r. Depresyon varl›¤› inmeli hastalarda fonksiyonel ve motor geliflim için kötü prognoz göstergesi olarak görülmekle birlikte farkl› sonuçlar bildiren çal›flmalar da mevcuttur (20,21). Sinyor
ve arkadafllar›n›n (1) çal›flmas›nda literatürdeki genel görüflten
farkl› olarak hastaneye girifl ve ç›k›flta depresif hastalarla depresif olamayanlar›n fonksiyonel durumlar›n›n benzer oldu¤u ve
benzer fonksiyonel kazan›m elde edildi¤i bildirilmifltir. Ancak bu
çal›flmada da taburculuk sonras› uzun dönem rehabilitasyon sonuçlar›n›n depresif hastalarda daha kötü oldu¤u belirtilmektedir.
Hastalar›n hastanede olduklar› sürede yo¤un ilgi ve kapsaml› tedavi program› nedeniyle depresyondan etkilenimlerinin az oldu¤u ancak taburculuk sonras› depresyonun y›k›c› etkisinin ortaya
ç›kt›¤›n› belirtmektedirler (1).
Bizim çal›flmam›zda depresyon geliflen stroklu hastalar›n FIM
ve Brunnstrom evre skorlar› depresyon geliflmeyenlerden hafif
düflük gözlense de aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
saptanmad›. Depresif hastalarla olmayanlar aras›nda benzer
fonksiyonel geliflim izlendi. Uzun dönem takipleri olmamakla birlikte k›sa dönem tedavi sonras› elde edilen bu veriler Sinyor ve
arkadafllar›n›n (1) bulgular›yla uyumludur. Ayr›ca afazik ve kooperasyon güçlü¤ü olan hastalar›n çal›flmaya dahil edilmemesi
fonksiyonel sonuçlar›n daha iyi olmas›n› sa¤lam›fl olabilir. Depresyon taramas›nda kullan›lan Wakefield depresyon skalas› bir
kendini de¤erlendirme skalas› oldu¤u için depresyon tesbitinde
spesifitesi düflük olabilir; bu nedenle baz› normal olgular depresif gruba dahil edilmifl ve gruplar aras›nda fonksiyonel sonuçlar
benzer ç›km›fl olabilir. Literatürde Wakefield depresyon skalas› ile
Beck Depression skalas›n›n birlikte kullan›ld›¤› ve benzer sonuçlar›n elde edildi¤i çal›flmalar›n yan›s›ra Wakefield depresyon skalas›n›n inmeli hastalarda spesifitesinin düflük oldu¤unu belirten
çal›flmalar da izlenmektedir (2,22-24). ‹nme sonras› depresyonun
tan›s›nda daha spesifik testler kullan›larak daha uzun süreli takiplerin yap›laca¤› çal›flmalar ayd›nlat›c› olacakt›r.
‹nme sonras› depresyon geliflimi s›k gözlenmektedir. Depresyonun fonksiyonel geliflim için kötü prognoz göstergesi oldu¤u
genellikle kabul edilmekle birlikte yo¤un ve yeterli bir rehabilitasyon program› ile depresyonlu hastalar›n yeterli fonksiyonel
kazan›m› elde edebilecekleri göz önünde tutulmal›d›r.
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