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Öz
Amaç: Esansiyel tremor (ET) en sık görülen tremor nedenidir. Çok yakın bir zamana kadar monosemptomatik olduğu öngörülen bu hastalığa günümüzde aksiyon
tremoru dışında motor ve bir dizi motor dışı bulguların da eşlik edebileceğini artık biliyoruz. Aleksitimi ise duyguları isimlendirememek, ifade edememek,
duygularını birbirinden ayrıştıramamak veya duygularını farkında olmaksızın yaşamak şeklinde özetlenebilir. Çalışmamızda ET hastalarında aleksitiminin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 44 ET hastası (yaş ortalaması=38,22±18,05 yıl) ve 46 kontrol birey (yaş ortalaması=37,17±10,68 yıl) alındı. Hasta grubuna
Fahn-Tolosa-Marin Tremor Değerlendirme Ölçeği ve her iki gruba Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği uygulandı.
Bulgular: TAÖ ortalamaları hasta grubunda 49,16±8,94 ve kontrol grubunda 42,34±6,27 idi (p<0,001). Alt grup skorlarına göre hasta grubu duygularını
tanımada zorluk ve dışa dönük düşüncede artış yaşıyordu. Depresif belirtiler ve anksiyete düzeyleri hasta grubunda fazlaydı.
Sonuç: Çalışmamız ET hastalarında aleksitiminin olabileceğini göstermiştir. Bu konuda daha geniş hasta gruplarıyla yapılacak ve görüntülemenin de dahil
edildiği çalışmaların, aleksitiminin hastalığın motor dışı belirti yelpazesindeki yerinin aydınlatılmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, aleksitimi, motor dışı belirtiler

Abstract
Objective: Essential tremor (ET) is the most common cause of tremor. We know that this disease, which was presumed to be monosymptomatic until recently,
may be accompanied by motor findings and a series of non-motor findings other than action tremor. Alexithymia can be defined as not being able to name
emotions, express emotions, distinguish emotions from each other, or living without being aware of one’s own emotions. The aim of our study was to evaluate
alexithymia in patients with ET.
Materials and Methods: Forty-four patients with ET (mean age=38.22±18.05 years) and 46 control subjects (mean age=37.17±10.68 years) were included in
the study. The Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale was used for the patient group and the Toronto Alexithymia Scale (TAS), Beck Depression Inventory and
Beck Anxiety Inventory were applied to both groups.
Results: The mean TAS was 49.16±8.94 in the patient group and 42.34±6.27 in the control group (p<0.001). The comparison between subgroup scores showed
that the patient group had difficulty in recognizing their feelings and increase in externally-oriented thinking.
Conclusion: Our study has shown that alexithymia may be present in patients with ET. Studies involving larger patient groups and imaging in this respect will
be useful in illuminating the place of alexithymia in the non-motor symptom spectrum of the disease.
Keywords: Essential tremor, alexithymia, non-motor symptoms

Giriş
Esansiyel tremor (ET) en sık görülen hareket bozukluğudur
ve aynı zamanda erişkin yaşta en sık görülen tremor nedenidir

(1). Tüm yaş gruplarındaki prevelansı %0,9 iken 65 yaş
üstünde bu değer %4,6 olarak gösterilmiştir (2). Ülkemizde
yapılan bir prevelans çalışmasına göre bu oran %4’tür (3).
ET’nin ana klinik tablosu istemli hareket sırasında ellerde ve
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kollarda ortaya çıkan, tepe frekansı sıklıkla 8-12 Hz kinetik ve/
veya postural tremor şeklindedir. Tremordan etkilenen diğer
anatomik bölgeler sırasıyla baş, vokal kordlar, gövde, bacaklar
ve yüz bölgeleridir. Hastalığın çok yakın bir geçmişe kadar
monosemptomatik, iyi huylu, saf motor bir hastalık olduğu
düşünülürken bu tanım günümüzde değişmektedir (4). Aksiyon
tremoru dışında diğer tremor çeşitlerinin görülebildiğini,
serebellar bulguların, hafif bradikinezinin, işitme kaybının ve
göz bulgularının eşlik edebildiğini gösteren çalışmalar vardır
(5,6,7,8,9,10,11,12,13). Motor bulguların yanında bir dizi motor
dışı belirti de hastalığın belirti yelpazesindeki yerini almıştır.
Bunlar arasında en çok araştırılanlar bilişsel etkilenim, karakter
ve mizaç özellikleri, depresyon, anksiyete, uyku düzensizlikleri
ve yorgunluktur (14). Motor ve motor dışı belirtilerin görülmesi,
zaman içerisinde ilerlemesi, yaşla birlikte sıklığının artması
hastalığın nörodejeneratif doğasına işaret etmekteyken, bunu
son yıllarda yapılan nörogörüntüleme ve otopsi çalışmaları da
desteklemektedir. Hastalığın patolojisine ilişkin görüşler de
olivar modelden serebellar modele kaymakta ve patoloji Purkinje
hücre kaybıyla ilişkilendirilmeye başlanmaktadır (15). Aleksitimi
ise duygular için söz yokluğu olarak ifade edilebilse de ilk defa
Sifneos (1972) tarafından psikosomatik hastalıkları olan bireylerin
duygularını ifade etme güçlüğünü vurgulamak için kullanılmıştır
(16). Aleksitimi, duyguları isimlendirememek, ifade edememek,
duygularını birbirinden ayrıştıramamak veya duygularını
farkında olmaksızın yaşamak şeklinde özetlenebilir. Aleksitiminin
nöroanatomisiyle ilgili pek çok çalışma bulunmakta ve daha
çok anterior singulat korteks, prefrontal korteks, striato-talamokortikal yolak, korpus kallosum ve özellikle sağ hemisferdeki
frontotemporal yapılar, orbitofrontal korteks, amigdala ve insula ile
ilişkilendirilmektedir (17). Serebellum; limbik sistem, prefontal
korteks ve temporoparietal bölge ile bağlantıları nedeniyle
bilişsel ve duygusal işleme ile bağlantılı olan çok çeşitli motor
yolları bütünleştirir. Bu konuda yapılan çalışmalardan birinde
de azalmış serebellar aktivite aleksitimi ile ilişkilendirilmiştir
(18). Çalışmamızda ET hastalarında aleksitimi varlığını ve
özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Bilgilerimize göre, bu
konuda ET hastalarıyla yapılan bir çalışma yoktur. Aleksitiminin
değerlendirilmesi, hastalığın geniş belirti yelpazesini tanıma
açısından faydalı olacaktır.

Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza üniversitemiz genel nöroloji polikliniği ve
hareket bozuklukları polikliniğine 2016 Kasım-2017 Temmuz
tarihleri arasında başvuran hastalar arasından Washington
Heights-Inwood Genetic Study of ET Tanı Kriterleri’ne göre ET
tanısı alan hastalar dahil edildi (19). Kontrol grubu, hasta grubu
için kullanılan dışlama kriterlerinin yanında tremoru ve ailede
tremor öyküsü olmayan bireyler arasından seçildi. Çalışma için
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır
(onay no: 16/2, tarih: 19.08.2017). Ön değerlendirmede hastaların
rutin hemogram, biyokimya ve hormon tetkikleri yapıldı. Tremora
neden olabilecek ilaç kullanım öyküsü olanlar veya kan tahlillerinde
tremor nedeni olabilecek bozukluk saptananlar, öyküde alkol
veya aşırı kahve tüketimi olanlar çalışma dışı bırakıldı. KayserFleischer halkasına Wilson hastalığını dışlamak için bakıldı.
Halen psikiyatri bölümünde takip edilen, psikiyatrik ilaç kullanan
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hastalar da psikiyatrik hastalık öyküleri ve kullandıkları ilaçların
tremor yapıcı etkileri nedeniyle çalışmamıza dahil edilmedi.
Her iki grubun sosyo-demografik özellikleri kaydedildi. Hasta
grubunda ET için aile öyküsü ve hastalık süresi sorgulandı,
tremor şiddeti Fahn-Tolosa-Marin Tremor Değerlendirme Ölçeği
(FTM-TDÖ) kullanılarak değerlendirildi. Her iki gruba Toronto
Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck
Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı.
Toronto Aleksitimi Ölçeği
Yirmi sorudan oluşan bir ölçektir. Her soru 1-5 arası
puanlandırılır. Bazı sorular tersten puanlanır. Duygularını tanıma
zorluğu, duygularını ifade etme zorluğu, dışa dönük düşünce
olmak üzere 3 alt grubu vardır (20). Güleç ve ark. (21) ülkemizde
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmıştır. Toplam puanı <50
olanlarda aleksitimi yok, 51-60 arası olanlar muhtemel aleksitimi
ve >61 olanlar ise kesin aleksitimi olarak değerlendirilir.
Beck Depresyon Ölçeği
Yirmi bir sorudan oluşur. Her soru 0-3 arası puanlanır.
Toplam puanın artması depresif belirtilerin sıklığının arttığını
düşündürür. 0-13: Minimal depresyon, 14-19: Hafif depresyon,
20-28: Orta depresyon ve 29-63: Ciddi depresyon düzeylerini
gösterir (22).
Beck Anksiyete Ölçeği
Yirmi bir sorudan oluşan BAÖ’de her soru 0-3 arası
puanlandırılır. Bunların toplamı toplam puanı oluşturur. Yirmi
altı-63 puan arası ciddi anksiyeteyi, 16-25 orta düzey anksiyeteyi
ve 8-15 arası ise hafif anksiyeteyi düşündürür (23).
İstatistiksel Analiz
Çalışmamızda SPSS 21.0 istatistik programı kullanıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların
yanı sıra olguların demografik özelliklerini belirlemek için frekans,
yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Normal dağılım
gösteren veriler independent sample t test ile değerlendirildi. P
değerinin 0,05’ten küçük olması anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular
Çalışmamıza 44 ET hastası ve 46 kontrol birey dahil edildi.
Hasta grubunun yaş ortalaması 38,22±18,05 yıl iken kontrol
grubunda 37,17±10,68 yıldı. Kadın erkek oranı, eğitim,
medeni hal gibi sosyo-demografik özellikler açısından iki grup
benzerdi. Sosyo-demografik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Hastalık süresi 8,68±9,62 yıldı. Ortalama FTM-TDÖ skoru
21,38±8,25 olarak saptandı. Kırk dört hastadan 33’ünün ailesinde
ET mevcuttu (%75). TAÖ ortalama skorları hasta grubunda
49,16±8,94 ve kontrol grubunda 42,34±6,27 idi (p<0,001). Alt
grup skorlarında duygularını tanıma zorluğuna ait skorlar hasta
grubunda 14,81±5,41 iken kontrol grubunda 11,17±3,57 idi
(p<0,001). Dışa dönük düşünce alt skorları da hasta grubunda
yüksekti (p<0,001). TAÖ toplam ve alt grup skor karşılaştırmaları
Tablo 2’de gösterilmiştir. Orta ve ağır düzeyde depresyonu olan
hastalar ve kontroller çıkarıldığında TAÖ ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel anlamlılığını korunuyordu (47,02±27,75 vs
42,17±6,23, p değeri 0,003). Yine duyguları tanıma zorluğu
(13,72±4,51 vs 11,04±3,50, p değeri 0,004) ve dışa dönük
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düşünce (22,30±3,93 vs 19,73±3,63, p 0,003) alt grupları
arasındaki anlamlı fark da devam ediyordu. Kesin aleksitimi
saptanan hasta sayısı 5 (%14,6) iken kontrol grubunda kesin
aleksitimi saptanmadı. Muhtemel aleksitimi hasta grubunda 13
(%30,2) kişide varken kontrol grubunda 4 (%8,7) kişide mevcuttu
(Tablo 3). Hasta ve kontrol grubunun BDÖ ve BAÖ skorları
karşılaştırıldığında hasta grubunda depresif belirtilerin daha çok
görüldüğü ve hasta grubunun anksiyete düzeylerinin daha yüksek
olduğu saptandı (p sırasıyla 0,024, <0,001).
Tablo 1. Demografik özellikler
Hasta (n=44)

Kontrol (n=46)

38,22±18,05

37,17±10,68

Erkek

12 (%27,3)

10 (%21,7)

Kadın

32 (%72,7)

36 (%78,3)

Bekar

19 (%43,2)

13 (%28,3)

Evli

22 (%50)

32 (%69,6)

Boşanmış ya da dul

3 (%6,8)

1 (%2,2)

Okur-yazar

1 (%2,3)

3 (%6,5)

İlkokul

11 (%25)

17 (%37)

Ortaokul

4 (%9,1)

5 (%10,9)

Lise

21 (%47,7)

9 (%19,6)

Yüksek öğretim

7 (%15,9)

12 (%26,1)

Yaş
Cinsiyet

Medeni durum

Eğitim

Tablo 2. Toronto Aleksitimi Ölçeği alt grup ve toplam skor
dağılımı; Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
ortalama puanlarının karşılaştırılması
Hasta (n=44)

Kontrol (n=46)

Duygularını tanıma

14,81±5,41

11,17±3,57

Duygularını ifade
edebilme

12,25±3,07

11,47±3,18

Dışa dönük düşünce

22,69±4,18

19,69±3,58

Toplam TAÖ skoru

49,16±8,94

42,34±6,27

BAÖ puanı

17,04±11,22

4,04±6,72

BDÖ puanı

11,07±8,39

7,06±7,84

TAÖ: Toronto Aleksitimi Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği, BDÖ: Beck
Depresyon Ölçeği

Tablo 3. Toronto Aleksitimi Ölçeği’ne göre hasta ve kontrol
gruplarının dağılımı
Hasta (n=44)
Kontrol (n=46)
Aleksitimi yok

25 (%58,1)

42 (%91,3)

Muhtemel aleksitimi

13 (%30,2)

4 (%8,7)

Kesin aleksitimi

5 (%11,6)

0
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Tartışma
ET konusunda son yıllarda gittikçe artan çalışmalar hastalığın
belirti yelpazesini oldukça genişletmiş, dolayısıyla hastalık
klasik tanımı olan monosemptomatik olma özelliğinden oldukça
uzaklaşılmıştır. Motor bulgularla ilgili çalışmalar bir yana motor
dışı bulgular da gittikçe daha iyi tanınır olmuştur (24,25).
Çalışmamızda ET ile aleksitimi birlikteliğinin değerlendirilmesi
amaçlandı. Kesin aleksitimi ve muhtemel aleksitimi görülen
kişi sayısı ve toplam aleksitimi skorları hasta grubunda
istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu. Alt gruplar
incelendiğinde ise hasta grubunun normallerden farklı olarak
duygularını ifade edemedikleri ve dışa dönük düşüncede artış
yaşadığı görüldü. Bununla birlikte, aleksitimi depresyon ile
birliktelik gösterebileceğinden depresyonu olan hasta ve kontroller
dışlandığında da bu anlamlı fark korunmaktaydı. Bilgilerimize
göre, literatürde daha önce bu konuda yapılmış bir çalışma yoktur.
Ancak, ET’de artmış depresyon ve anksiyete düzeyleri ve spesifik
karakter özellikleri araştırılmış konulardır (14). Bu hastalarda
zarardan kaçınmanın daha çok görüldüğü gösterilmiştir (26). ET
hastalarının daha karamsar, kaygılı, çekingen oldukları ve bununla
birlikte daha az agresif, kibar ve ince düşünceli olduklarını gösteren
çalışmalar mevcuttur (27,28). Çalışmamızın sonuçları bu özellikler
gibi, aleksitiminin de hastalığa spesifik bir nöropsikiyatrik belirti
olabileceğine dair ipucu niteliğindedir. ET’de en yaygın motor
dışı belirti bilişsel etkilenme olup bu konudaki ilk çalışmalar
hastalarda frontal lob disfonksiyonunu göstermiş (29), sonrasında
ET hastalarının sözel akıcılık, isimlendirme, sözel bellek ve çalışma
belleği alanlarında etkilenme olduğu saptanmıştır (30,31,32,33).
Yine ülkemizden genç ET hastalarında yapılan, görüntüleme ile
desteklenmiş bir çalışmada görsel-mekansal ve yürütücü işlevlerin
de bozulduğu gösterilmiştir (34). Öte yandan depresyon ve
anskiyete de ET’ye eşlik eden ve yaşam kalitesini önemli derecede
etkileyen motor dışı bozukluklardır. Yeni görüşe göre depresyonun
hastalığın bir sonucu olmaktan çok altta yatan mekanizmanın bir
ürünü olduğu düşünülmektedir (35,36,37). Otopsi çalışmalarında
lokus seruleusta Lewy cisimciklerinin gösterilmesi uykunun da
etkilenebileceğini düşündürmüş, yapılan çalışmalarda kısa uyku
süresi hastalıkla ilişkilendirilmiştir (38,39).
Çalışmanın Kısıtlılıkları
Çalışmamızda hasta sayısı azdır. Testler psikiyatrist
gözetiminde hastaların kendi başlarına doldurdukları testlerdir.
Ayrıntılı
nöropsikiyatrik
değerlendirme
yapılmamıştır.
Çalışmamız görüntüleme yöntemleriyle desteklenmediğinden
ET hastalarında görülen aleksitiminin nöroanatomik temelleri
aydınlatılamamıştır.

Sonuç
Çalışmamız ET hastalarında aleksitiminin var olabileceğini
göstermiştir. Bu konuda daha geniş hasta gruplarıyla ve
nörogörüntülemenin de dahil edildiği çalışmalar, motor
dışı belirtiler yelpazesinde aleksitiminin yerinin daha iyi
aydınlatılmasında faydalı olacaktır. Bununla birlikte, ET yanında
aleksitimisi olan hastaların psikiyatrik değerlendirmelerinin
yapılması ve buna yönelik tedavilerinin başlanması, hastaların
sosyal yaşamlarında da olumlu değişiklikler yaratacaktır.
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