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ÖZET 

Nörodejeneratif hastalıklar içinde Alzheimer Hastalığı’ndan sonra en sık görüleni olan 

Parkinson Hastalığı 65 yaşın üstünde %2 prevelansa sahiptir. Parkinson hastalığının ana tanı 

kriterleri arasında istirahat tremoru, bradikinezi, rijidite ve postural instabilite yer alır. Ailevi 

Parkinson hastalığında yapılan araştırmalar sonucunda mutasyonu halinde doğrudan hastalığa 

yol açan 13 genetik lokus saptanmıştır. Bu lokuslardan Lösin Zengin Tekrarlayan Kinaz 2 

(LRRK2) geni giderek artan bir öneme sahiptir. Parkinson Hastalığı'na neden olan LRRK2 

mutasyonları, diğer çoğu tek gen mutasyonundan farklı olarak, ailesel olguların yanısıra 

sporadik olgularda da çoğu toplumda sıkça görülmektedir. Đlk olarak 2004 yılında bildirilen 

LRRK2 geninin kodladığı Dardarin proteini 2527 aminoasitten oluşan oldukça büyük bir 

protein olup kesin fonksiyonu ve hücre-içi lokalizasyonu ile ilgili bilgiler henüz kısıtlıdır. 

Mutasyonlarının fonksiyon kazanımı ile kinaz aktivitesinde artışa sebep olduğu öne 

sürülmüştür. Günümüzde LRRK2 geninde yaklaşık 20 mutasyon bildirilmiş olup bunlardan 6 

tanesi patojeniktir. Avrupa, Kuzey Afrika, Đsrail ve Amerika’da en sık rastlanılan mutasyonlar 

LRRK2 geninin 41. ekzonuna lokalizedir. 

  Bu güne kadar ülkemizde LRRK2 mutasyonlarının fenotipik özelliklerini araştıran 

sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı ailevi ve sporadik Parkinson Hastalığı’nda 

LRRK2 ekzon 41 mutasyonlarının sıklığını araştırıp, fenotip-genotip incelemesini yapmaktır.  

 Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Davranış 

Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi tarafından izlenmekte olup Birleşik Krallık 

Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası Kriterlerine göre klinik olarak kesin Parkinson 

hastalığı tanısı almış 99 hasta ile 29 akrabası çalışmaya alındı. Elde edilen DNA örnekleri 

direkt sekans analizi ile tarandı. Örneklerde mutasyona veya varyasyona rastlanılmadı.   

Bu sonuçlar ülkemizdeki Parkinson hastalarında LRKK2 geni G2019S ve I2020T 

mutasyonlarının oldukça nadir görüldüğünü düşündürmüştür.          

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 936 
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SUMMARY 

Parkinson disease, the second most common neurodegenerative disorder after 

Alzheimer disease, affecting up to %2 of individuals after the age 65, is characterized by 

resting tremor, rigidity, bradykinesia and postural instability. According to the result of the 

studies about mutations in familial Parkinson disease 13 genetic locus was found which 

formed the disease. The LRRK2 (Leucine Rich Repeat Kinase 2) gene which was one of the 

defined locuses in familial Parkinson disease was going to have increasing importance. 

LRRK2 accounts for a significant proportion of familial and even sporadic cases in many 

populations, by this way it became different from other single gene mutations. The LRRK2 

gene which was declared in 2004 for the first time encode dardarin protein. The Dardarin 

protein was a great protein which was made of 2527 aminoacides. However its role in nigral 

dopaminergic function, intracellular localization and survival was uncertain. Researches 

suggested that mutations act by gain function and increased kinase activity. There was 

approximately 20 mutations was declared and six of them associated with Parkinson disease. 

The most frequent LRRK2 mutations in European, North African, Israel and American 

populations were localized in ekson 41. 

  Until nowadays there were a few studies which were searching phenotypic 

characteristics of the LRRK2 mutations in our country. The purpose of this study was to 

analyse the frequency of the LRRK2 mutations and their phenotype and genotype correlations 

in familial and sporadic Parkinson disease.  

Ninethy-nine patients who received a diagnosis of clinically definite Parkinson disease 

according to the United Kingdom Brain Bank Criteria in Đstanbul University, Đstanbul Medical 

Faculty, Department of Neurology, Behavioural Neurology and Movement Disorders and 

their 29 consanguinity member was implicated to the research. DNA samples were scanned 

by direct sequence analysis for G2019S and I2020T missense mutations. We found any 

mutations or variation in DNA samples.    

 According to the results we could think that the G2019S and I2020T mutations seem 

to be very rare in Turkish Parkinson’s disease patients.                

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 936 

 



 
 

   

1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Nörodejeneratif hastalıklar içinde Alzheimer Hastalığı’ndan sonra en sık görüleni olan 

Parkinson Hastalığı (PH) dünyada giderek artan yaşlı nüfus nedeniyle güncel bir sağlık 

problemi haline gelmiştir (1). Parkinson hastalığının tanımlanmasından beri 200 yıla yakın bir 

zaman geçmiş olmasına rağmen hastalığın kesin nedeni halen bilinmemektedir. Bu nedenle 

günümüzdeki mevcut tedavi yaklaşımları etyolojiye yönelik olmaktan çok yerine koyma 

tedavileri şeklindedir.  

Parkinson hastalığının karakteristik klinik özellikleri bradikinezi, rijidite, istirahat 

tremoru ve postüral refleks kaybıdır (1). 

  Değişik ülke ve ırklarda yapılmış istatistikler idyopatik PH’nın prevalansının genel 

populasyonda 2-3/1000, 55 yaş üzerinde ise %1 civarında olduğunu göstermiştir (1). 

Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 50-60 yaş aralığındadır. Hastalığın prevalansı ileri yaşlarda 

artmakla birlikte genç yaşlarda da hastalık görülebilir (1). 

Parkinson Hastalığı histopatolojik olarak subsantia nigradaki dopaminerjik hücreler ile 

projeksiyonlarının ağır dejenerasyonu ve yaşayan hücrelerde ağırlıklı olarak alfa-sinüklein 

proteini içeren Lewy cisimciği inklüzyonlarının görülmesi ile karakterizedir (2).  

Bugüne kadar yapılan çalışmalar PH etyolojisinin multifaktoriyel olduğunu 

düşündürmektedir (3). Parkinson hastalığı’nın etyopatogenezi, nöronal ölümle sonuçlanan 

biyokimyasal değişiklikleri indükleyen potansiyel nedenlerin ortaya çıkarılması ile 

aydınlatılabilir. Böylelikle hastalığa yönelik etkili tedaviler geliştirilebilir.  

Parkinson hastalığı genellikle sporadik olmakla beraber hastalarının yaklaşık 

%15’inde aile öyküsü alınır. Aile öyküsünün varlığı toplumlar arasında değişmekle beraber 

tüm Parkinson hastalarının yaklaşık %5’inde son yıllarda tanımlanan mutasyonlara 

rastlanmaktadır (1,4). Parkinson Hastalığı'nın özellikle 21 yaş altı juvenil-başlangıçlı ve 40 

yaş altı erken-başlangıçlı formlarında önemli bir genetik bileşenin varlığını gösterecek 

biçimde ailesellik oranı yüksektir. Bu özellikteki birçok ailede hastalığa neden olan tek gen 

mutasyonları saptanmıştır. Ancak sporadik PH gibi görülen vakaların bazılarında da 

mutasyonlar bulunabilir (5). 

Parkinson hastalığının genetik özellikleri son 12 yıl içinde çok daha iyi anlaşılmaya 

başlamıştır. Ailevi PH’nda yapılan araştırmalar sonucunda mutasyonu halinde doğrudan 

hastalığa yol açabilen 13 genetik lokus saptanmıştır. Bu lokuslar otozomal dominant (PARK1 

ve PARK4, PARK3, PARK5, PARK8, PARK13) ve otozomal resesif (PARK2, PARK6, 
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PARK7, PARK9 ) herediter özelliklere sahiptir. Son zamanlarda bildirilen bazı lokusların 

herediter geçiş özellikleri henüz kesin olarak bilinmemektedir (PARK10 ve PARK11). 

PARK12 lokusu ise X’e bağlı geçiş göstermektedir (1). Yukarıda bahsedilen genetik 

formların klinik bulguları idyopatik PH’na benzer şekilde olabileceği gibi atipik parkinsonizm 

özellikleri de taşıyabilmektedir (erken başlangıçlı demans, otonomik bulgular, refleks 

canlılığı, uyku iyiliği, hiperrefleksi, vb.) (6). 

Đlk olarak 2004 yılında bildirilen LRRK2 (Lösin zengin tekrarlayan kinaz 2) geni 51 

ekzon içerir. LRRK2 geninin kodladığı dardarin (LRRK2) proteini 2527 aminoasitten oluşan 

oldukça büyük bir protein olup beyinde esas olarak bazal ganglia ve hippokampus 

bölgelerinde üretilmektedir. Esas olarak LRRK2 proteini hücre sitoplazmasında bulunur. 

Ayrıca mitokondri dış membranında da yer aldığı gösterilmiştir (7).  

Bugüne kadar bu gende yaklaşık 20 mutasyon bildirilmiş olup, bunlardan 6 tanesinin 

PH ile ilişkili olabileceği saptanmıştır. En sık gözlenen mutasyon Glisin2019Serin (G2019S) 

yanlış anlam mutasyonu olup proteinin kinaz bölgesine yerleşmiştir ve muhtemelen kinaz 

aktivitesinde artışa neden olan bir fonksiyon-kazanım mutasyonudur (6,7). 

Parkinson Hastalığı’na neden olan LRRK2 mutasyonları, diğer çoğu tek gen 

mutasyonlarından farklı olarak, ailesel olguların yanı sıra sporadik olgularda da sıkça 

görülmektedir (6). En sık bulunan G2019S mutasyonu birçok Avrupa toplumunun familyal ve 

sporadik Parkinson hastalarında; ailevi vakalarda % 5-6, sporadik vakalarda % 1-2 sıklıkta 

görülmektedir (8). G2019S mutasyonu sıklığı Kuzey Afrika’dan bildirilen ailevi Parkinson 

hastalarında %41’e kadar ulaşmaktadır. Bu mutasyon benzer şekilde Aşkenazi Yahudi 

toplumunda, ailevi olgularda %20 olarak bildirilmiştir (9,10). 

LRRK2 mutasyonu taşıyıcıları, özellikle de G2019S mutasyonu taşıyan hastalar, farklı 

başlangıç yaşları olan tipik levodopa (L-dopa) cevaplı PH kliniği göstermektedir (8). Ancak, 

bazı LRRK2 mutasyonları oldukça değişken bir PH (erken başlangıçlı demans, amiyotrofi, 

vb.) fenotipine de neden olabilmektedir (11,12).  

Benzer biçimde LRKK2 mutasyonlarına bağlı patolojilerde de hetorejenite 

bulunmaktadır. Çoğu vakada dopaminerjik nöron kaybına eşlik eden Lewy cisimcikleri (LC) 

ile Lewy nöritlerinin varlığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı vakalarda inklüzyonlar 

bulunmayabilir ya da nigral dejenerasyona hiperfosforile tau veya ubikutin-immünreaktif 

inklüzyonlar eşlik edebilir (13). 
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Ülkemizde genetik geçişli PH üzerine yapılan çalışma sayısı çok azdır. Ülkemizden 

şimdiye kadar Parkin (PARK2), DJ1 (PARK7) ve PINK1 (PARK6) mutasyonu taşıyan 

hastalar bildirilmiştir. Parkin mutasyonu kliniğimizde izlenen bazı otozomal resesif Parkinson 

hastalarında da saptanmıştır. Ülkemizden LRRK2 (PARK8) mutasyonu saptanan sadece bir 

hasta literatürde bulunmaktadır. 

LRRK2 mutasyonu bazı topluluklarda ailevi ve sporadik PH’nın önemli bir etyolojik 

nedeni olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ülkemiz için kesin sıklığının bilinmesi önem 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada, literatürde şimdiye kadar en sık bildirilmiş olan, LRRK2 geni ekzon 41 

mutasyonlarının sıklığının araştırılması ve mutasyon tespit edildiği takdirde fenotip-genotip 

korelasyonunun saptanması amaçlanmıştır. 
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2. GE�EL BĐLGĐLER 

2.1. Đdyopatik Parkinson Hastalığı 

Parkinsonizm çeşitli bulguların kombinasyonu şeklinde ortaya çıkan bir sendromdur. 

Bu bulgular arasında istirahat tremoru, rijidite, bradikinezi, postural refleks kaybı, fleksiyon 

postürü ve donma fenomeni sayılabilir. Parkinsonizmin en sık görülen biçimi ilk olarak 

Đngiliz hekim James Parkinson tarafından 1817’de tanımlanan PH’dır (14). 

Parkinson Hastalığı Alzheimer hastalığından sonra görülen ikinci en yaygın 

nörodejeneratif hastalıktır. Hareket bozukluğu grubu hastalıkları arasında ise esansiyel 

tremordan sonra en sık görülenidir (14). 

 Parkinson hastalığı ortalama 50-60 yaşlarında başlayıp, yaklaşık 10 ile 20 yıl içinde 

progresif bir seyir göstermektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar 

bildirilse de, genel olarak parkinsonizm yıllık insidansının 4.5-21/100000 arasında değiştiği 

bilinmektedir. Parkinsonizm prevalansı için de 18-328/100000 arasında değişen rakamlar 

bildirilmektedir (15,16,17). Parkinsonizm olgularının yaklaşık %75-80’ini idyopatik 

Parkinson hastaları oluşturmaktadır (16). Eskişehir’den 1995 yılında yayınlanan 

epidemiyolojik bir çalışmada, PH için prevalans değeri 111/100000 olarak bildirilmiştir (18). 

Yapılan çalışmalar PH’nın erkeklerde kadınlara oranla biraz daha sık görüldüğünü 

göstermektedir (E/K = 3/2). Irklar arasında da görülme sıklığı açısından farklar olduğu 

gözlenmiştir. Ortak kanıya göre PH’nın en sık beyaz ırkta görüldüğü kabul edilmekte; azalan 

sırayla sarı ırk ve siyah ırkta da hastalık izlenmektedir. Ayrıca değişik coğrafi bölgelerde de 

PH’nın görülme sıklığı farklı olabilmektedir (17). 

Parkinsonizm tablosunu etyolojiye yönelik değerlendirdiğimizde dejeneratif ve 

semptomatik olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Dejeneratif kökenli parkinsonizm 

tablosu da idyopatik Parkinson Hastalığı , Parkinson artı sendromları ve parkinsonizmin eşlik 

edebildiği nadir görülen dejeneratif hastalıklar olarak üçe ayrılabilir. Semptomatik Parkinson 

sendromunda ise parkinsonizm bulguları altta yatan bir başka patolojinin semptomlarını 

oluştururlar ve çok çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilirler. Parkinsonizm tablosunun 

etyolojik sınıflaması Tablo 2.1’de verilmiştir (1). 
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Tablo 2-1: Parkinsonizm sendromunun etyolojik sınıflaması 

Dejeneratif  

1- Đdyopatik Parkinson Hastalığı 

2-  Parkinson artı sendromları 

• Multisistem atrofi 

• Progresif supranükleer felç  

• Kortikobazal dejenerasyon  

• Lewy Cisimcikli Demans 

3- Parkinsonizmin eşlik edebildiği diğer 
dejeneratif hastalıklar 

• Spinoserebellar ataksi tip 2,3,17 

• Huntington Hastalığı 

• Bilateral striapallidodentat 
kalsinozis (Fahr Hastalığı) 

• Hemiparkinson-hemiatrofi 
sendromu 

• Frontotemporal demans-
parkinsonizm kompleksi 

• Dentatorubropallidoluysian atrofi 

• Pallidal dejenerasyonlar 

• Striatal nekrozla giden 
mitokondriyal hastalıklar 

• Pantotenat kinaza eşlik eden 
nörodejenerasyon  

• Nöroakantositoz 

Semptomatik  

1- Vasküler (küçük damar hastalığına bağlı 
subkortikal ensefalopati, multilakünler, bazal 
ganglia ve beyinsapının hemorajileri ve 
infarktları)  

2- Normal basınçlı hidrosefali  

3- Yer kaplayıcı lezyonlar  

4- Đlaca bağlı (nöroleptikler, dopamin boşaltıcı 
ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, 
antiemetikler, valproik asit, lityum)  

5- Đntoksikasyonlar (karbon monoksit, 
manganez, potasyum permanganat,         
efedrin kötü kullanımı,                                  
civa ve diğer ağır metaller,                     
organik çözücüler, tiner,                           
karbon disulfid, MPTP, siyanid)  

6- Đnfeksiyonlar (ensefalitler, prion hastalığı, 
nörosifiliz, toksoplazmoz)  

7- Metabolik nedenler (hipoksi, 
hipoparatiroidizm, ekstrapontin miyelinozis, 
kronik karaciğer hastalığı, Wilson Hastalığı) 

8- Kafa travması, dementia pujilistika 
(boksörlerde) 

9- Demiyelinizan hastalıklar  

Đstanbul Tıp Fakültesi �öroloji Ders Kitabı 2004’den alınmıştır. 

 

Parkinson Hastalığı genellikle nonspesifik semptomlar ile giden bir prodrom dönemi 

ile başlar. Parkinson hastalarının klinik özelliklerinin retrospektif değerlendirilmesi sonucu 

bildirilen erken belirtiler arasında yaygın kas katılığı, uzuvlarda ağrı ve paresteziler, 

konstipasyon, uykusuzluk, REM uykusu davranış bozukluğu,  koku duyusunda azalma ve 

depresyon sayılabilir (19). Erken dönemde ortaya çıkan daha özgül şikayetler arasında  ise 

ince motor beceride sorunlar, hipofoni ve anksiyete ile beliren tremor yer alır. Hastalık 

ilerledikçe motor bulgular ve istirahat tremoru ön plana çıkar (14).  
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Hastaların çoğunda belirtiler tek bir beden yarısındadır ve yaklaşık %50-75 oranında 

istirahat tremoru şeklinde başlangıç söz konusudur. Bulgular zamanla karşı beden yarısına 

geçse de, genellikle tutulan ilk tarafta belirgin olmak üzere asimetrik bir tutulum dikkat 

çekicidir (20). 

Parkinson Hastalığının Kardinal Bulguları: 

Bradikinezi: 

Altın standart olarak kabul edilen “Birleşik Krallık Beyin Bankası” tanı kriterlerine 

göre PH tanısı için bradikinezi varlığı şarttır (20,21). 

Bradikinezi sıklıkla hareketin başlatılmasında gecikme ve hareketin amplitüdünün 

küçülmesi ile tanınır. Bununla birlikte bir hareketten diğerine geçememe, aynı anda iki 

hareketi yapamama, hareket fakirliği (hipokinezi) ve hareket edememe (akinezi) anlamında da 

kullanılmaktadır (20).  

Bradikinezinin manifestasyonları arasında yüzün ifadesiz bir görünüm alması 

(bradimimi), göz kırpmada azalma, yazının küçülmesi (mikrografi), monoton (hipokinetik) 

dizartri, yutma işlevinin yavaşlamasına bağlı ağızda salya birikimi ve akması (siyalore), 

yürüme sırasındaki otomatik kol hareketlerinin azalması ve kaybolması (assossiye 

hareketlerin kaybı) sayılabilir (14). 

 Diğer parkinsonizm belirtileri gibi bradikinezi de hastanın emosyonel durumu ile 

ilişkilidir. Ani emosyonel enerji dalgasıyla hareketsiz bir hasta atılan bir topu yakalayabilir 

veya başka hız gerektiren hareketler yapabilir. Paradoksal kinezi ismi verilen bu fenomen 

motor programların intakt olduğunu, ancak hastanın dış uyaranın yardımı olmadan bunlara 

ulaşmakta ve kullanmakta güçlük çektiğini göstermektedir (14). 

Tremor:  

Parkinson Hastalığı olgularının %50-75’inde ilk motor semptom olarak istirahat 

tremoru ortaya çıkar (22). Klinik izlem boyunca hafiften belirgine kadar değişen ölçüde 

tremor saptanma sıklığı %85’e ulaşır. Ancak Parkinson hastalarının yaklaşık %15’inde 

hastalığın hiçbir evresinde tremor gözlenmeyebilir (23). Parkinson hastalarında tipik istirahat 

tremorunun frekansı 4 ile 6 Hz arasında değişir. En sık ellerde, bazen de ayaklar, dil, çene ya 

da dudakta gözlenir. Parkinson hastalığında ses ve baş tremoru görülmesi nadirdir. Tremor 
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emosyonel değişimle, mental aktivite sırasında, yürürken, karşı ekstremitenin motor hareketi 

sırasında artar; ekstremitenin harekete başlamasıyla ve uyku sırasında kaybolur (22). 

 Klasik istirahat tremoru yanında olguların yaklaşık yarısında daha hızlı frekanslı (5-8 

Hz) postüral tremor varlığı saptanır. Nadiren izole  postüral tremor PH’nın erken dönem 

belirtisi olabilir (24). Parkinson hastalarında tipik istirahat tremoru ile postüral tremor 

ayrımında “tekrar beliren tremor” varlığı aranır. Hareketin başlatılması öncesinde istirahat 

tremoru olması, harekete başlayınca geçmesi, postürün kazanılmasını takiben bir süre sonra 

istirahat tremoru frekansında tremorun belirmesi “tekrar beliren tremor” için karakteristiktir. 

Ancak postüral tremorda kollar öne uzatılır uzatılmaz tremor belirir (23).  

Rijidite ve Fleksiyon Postürü: 

Rijidite, agonist ve antagonist kaslarda eş zamanlı olarak tonusun artmasıdır. 

Ekstremitelere pasif fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon hareketleri yaptırılarak muayene 

edilen rijidite pasif hareket menzili boyunca karşılaşılan direncin artması şeklinde ortaya 

çıkar. Proksimal (boyun, omuz, kalça bölgesinde) ve distal (el ve ayak bilekleri gibi) 

yerleşimli olabilir. Erken evre olgularda rijiditeyi ortaya çıkartmak, ancak karşı ekstremiteye 

tekrarlayıcı hareketler yaptırmakla mümkün olabilir. Hastalar rijiditeyi ekstremitelerde, 

boyunda, bazen de sırt kaslarında subjektif katılık şeklinde tanımlayabilir (20). Rijiditeye 

bağlı ağrılı omuza yanlışlıkla artrit, bursit ya da rotator kauf sendromu tanısı konulabilir (25). 

 Rijidite genellikle aksiyel planda fleksiyonla sonuçlanan postüral deformiteyle 

ilişkilidir. Fakat rijidite erken PH’da sık görülürken fleksiyon postürü hastalığın ileri 

evrelerinde ortaya çıkar (14). 

 Bazı hastalarda elde ulnar deviasyon, metakarpofalengeal eklemlerde fleksiyon ile 

interfalengeal eklemlerde ekstansiyonun karakteristik özellik olduğu “striatal el deformitesi” 

gelişebilir. Ayak başparmağında ekstansiyon ile görülen “striatal başparmak” da hastaların 

bazılarında saptanabilir (26). 

 Diğer iskelet deformiteleri arasında aşırı boyun fleksiyonu ve kamptokormia yer alır. 

Kamptokormia yürüme sırasında artan ve yatar pozisyonda kaybolan gövdenin ileri 

fleksiyonudur. Parkinson hastalarında daha nadiren skolyoz ve gövdenin yana eğilmesi ile 

şekillenen “Pisa sendromu” görülebilir (27). 
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Postüral Refleks Kaybı ve Donma: 

Parkinson hastalığının en az spesifik, ancak en fazla özürlülük yaratan, temel 

bulgularından ikisidir. Hastalık seyrinde geç dönemde ortaya çıkarlar. Postüral refleks kaybı 

donmayla birlikte düşmelerin en sık nedenlerinden biridir. Hastanın retropulsiyon veya 

propulsiyon derecesini değerlendirmek için “çekme testi” kullanılır. Bu testte hasta ayakta 

iken  arkasına  geçilir, omuzlarından uygulanan ani bir geri çekmeye verdiği postüral yanıt 

değerlendirilir (14). 

 Postüral instabilitenin özellikle gövdede fleksiyon postürü ile beraber olduğu 

hastalarda festinasyon görülür. Festinasyon düşmemek için öne doğru yer değiştirmiş olan 

normal ağırlık merkezini kovalamak için gittikçe artan hızda yürümeyi ifade eder (14). 

 Donma ani, geçici hareket edememe halidir. Hasta tipik olarak yürümeyi başlatırken, 

dönerken, dar geçitlerden geçerken veya bir hedefe ulaşırken aniden ayağını hareket 

ettirememeye başlar. Ancak hareket edememe hali üst ekstremiteleri ve göz kapaklarını da 

içerebilir (14).  

Parkinson Hastalığında Motor Olmayan Bulgular:  

Hastalığın ilk tanımlamasında James Parkinson, motor belirtilere odaklanmasına 

rağmen uyku ve gastrointestinal işlevlerle ilgili sorunlar gibi hareketle ilişkili olmayan 

özelliklere de dikkati çekmiştir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar bu belirtilerin sıklığı ve 

özellikle hastalığın ileri dönemlerinde hastanın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine 

açıklık getirmiştir (14,28). 

Ortostatik hipotansiyon, terleme bozukluğu, sfinkter bozukluğu ve impotans gibi 

otonomik işlev bozukluğu bulguları PH’da sıklıkla gözlenir (29,30).  

Disfaji, gecikmiş mide boşalması ve konstipasyon PH’nın en sık gastrointestinal 

belirtilerini oluşturur (31,32). 

Seboreik dermatit, saç dökülmesi ve bacak ödemi gibi dermatolojik belirtilerin bir 

kısmı antiparkinsonyen tedavi ile artsa da PH’da periferik tutulumla ilişkili olabileceği ileri 

sürülmüştür (33,34). 

Parkinson hastalarının çoğunda demans, kelime bulma kusuru, anhedoni, depresyon, 

psikoz, anksiyete, panik bozukluk, uyku bozuklukları ve çabuk yorulma gibi nörodavranışsal 

ve bilişsel bozukluklar gözlenir (35). 
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Parkinson hastalığında en sık etkilenen bilişsel işlevlerin dikkat, çalışma belleği, 

yürütücü ve görsel uzaysal işlevler olduğu; buna karşılık verbal işlevler ve mantık yürütmenin 

nispeten korunduğu bildirilmiştir (36). 

 Bir diğer davranışsal bozukluk hedonistik homeostatik disregülasyondur. Özellikle 

dopaminerjik agonist ilaçları kötüye kullanan, hipomani veya psikotik mani şeklinde döngüsel 

duygudurum bozukluğu gelişen Parkinson hastalarında görülür (37). Dopamin disregülasyon 

sendromuyla ilişkili davranışsal belirtiler arasında sıklıkla kompulsif dopaminerjik ilaç 

kullanımı, aşırı yemek yeme, kompulsif arama, disfori, hiperseksüalite, patolojik kumar 

oynama, kompulsif alışveriş yapma, agresyon, aşağılayıcı jestler, paranoya ve fobiler yer alır 

(38,39). 

 Birçok çalışmada parkinsonizm ile idyopatik REM uykusu davranış bozukluğu (RDB) 

arasındaki ilişki araştırılmış ve hastaların önemli bir kısmında idiopatik RDB 

preparkinsoniyen evre olarak kabul edilmiştir (14). 

Motor ve davranışsal belirtilerin yanı sıra Parkinson hastaları çeşitli duysal yakınmalar 

bildirir. Bu duysal semptomlar arasında parestezi, dizestezi, kramplar ve vücudun çeşitli 

bölgelerinde ağrılar yer alır (14). 

Distoni PH’nın başlangıç belirtisi olabilir veya parkinsonizme eşlik edebilir. Tedavi 

almayan Parkinson hastalarında nadirdir ve sıklıkla L-dopa tedavisi başlandıktan sonra tedavi 

komplikasyonu olarak belirir. Tedavi ile ilişkisiz distoni tipik (blefarospazm, tortikollis) veya 

atipik (yazıcı krampı, kamptokormi ve anismus) olabilir. Ya da, günümüzde erken başlangıçlı 

PH’nın karakteristik özelliği olarak kabul gören, kinezijenik ayak distonisi olarak genç 

Parkinson hastalarında saptanabilir. Tedavi edilmemiş parkinsonizmli hastalarda erken ve 

belirgin distoni, PH’dan daha çok multisistem atrofi, progresif supranükleer felç ve 

kortikobazal dejenerasyon gibi Parkinson artı sendromlarını akla getirmelidir (40). 

Parkinson Hastalığı tanısında altın standart halen nörolojik muayenedir. Laboratuar 

testleri ve nörogörüntüleme yöntemleri tanı koydurucu değillerdir, ancak ayırıcı tanıda 

yardımcı olabilirler (20). 

Parkinson hastalığı için çeşitli klinik ve patolojik çalışmalarda kullanılmak üzere 

Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası klinik kriterleri geliştirilmiştir. 

Ayrıca “National Institute of Neurological Disorders and Stroke - Đnme ve Nörolojik 

Hastalıkların Ulusal Enstitüsü (NINDS)” tarafından desteklenen bir çalışma sonunda özgün 

klinik özelliklerin duyarlılık ve özgüllüklerine dair literatür derlemesine dayanılarak PH için 
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bir dizi kriter öne sürülmüştür. Muhtemel Parkinson Hastalığı için Birleşik Krallık Parkinson 

Hastalığı Derneği Beyin Bankası Kriterleri ve Parkinson Hastalığı için NINDS kriterleri, 

sırasıyla Tablo 2-2 ve Tablo 2-3’de verilmiştir (14). 

 

Tablo 2-2: Muhtemel Parkinson Hastalığı için Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı Derneği 

Beyin Bankası Kriterleri 

1. Basamak 

1. Bradikinezi 

2. Aşağıdaki kriterlerden birisi 

 A. Rijidite  

 B. 4-6 Hz istirahat tremoru 

  C. Öncelikli olarak görsel, vestibüler, serebellar veya proprioseptif işlev bozukluğuna 
bağlı olmayan postural instabilite 

2.Basamak 

Diğer parkinsonizm nedenlerinin dışlanması gerekir. 

3.Basamak 

Aşağıdaki destekleyici kriterden en az üçü 

1. Tek taraflı başlangıç 

2. Đstirahat tremoru varlığı 

3. Đlerleyici hastalık  

4. Daha çok başlangıç tarafını etkileyen kalıcı asimetri 

5. Levodopaya tam yanıt (%70-100) 

6. Levodopanın tetiklediği diskinezi 

7. Beş yıl veya daha uzun süre levodopa yanıtı 

8. 10 yıl veya daha uzun klinik seyir 

Jankovic J, Fahn S,  Çeviri Editörü: Akbostancı MC 

Hareket Bozuklukları Đlkeler ve Uygulamalar 2008 : 79-127’den alınmıştır. 
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Tablo 2-3: Parkinson Hastalığı için �I�DS kriterleri 

A Grubu Özellikler  

1. Đstirahat tremoru 

2. Bradikinezi 

3. Rijidite 

4. Asimetrik başlangıç 

B Grubu Özellikler: Alternatif Tanı Düşündüren Özellikler 

1. Klinik seyirde erken dönemde atipik özellikler 

 a. Belirtilerin başlamasından sonraki 3 yıl içinde belirgin postural dengesizlik 

 b. Đlk üç yılda beliren donma fenomeni 

 c. Đlk üç yılda ilaçlardan bağımsız halüsinasyonlar  

 d. Motor belirtilere öncelik eden veya ilk yılda beliren demans 

2. Supranükleer bakış paralizisi (yukarı bakış kısıtlılığı dışında) veya dikey sakkadlarda 
yavaşlama 

3. Đlaçlardan bağımsız şiddetli ve semptomatik disotonomi 

4. Parkinsonizme neden olduğu bilinen ya da hastanın belirtileriyle ilişkili  olabilecek bir 
durumun sözkonusu olması (örneğin uygun yerleşimde fokal beyin lezyonu veya son 6 ayda 
nöroleptik kullanımı) 

I. KESĐ� PH için kriterler 

A. MUHTEMEL PH için tüm kriterler karşılanır ve 

B. Otopside tanı histopatolojik olarak doğrulanır. 

II. MUHTEMEL PH için kriterler  

A. A grubundaki dört özellikten üçü vardır ve  

B. B grubundaki özelliklerden hiçbiri yoktur (Bu belirtileri karşılamak için belirtilerin en 
azından üç yıldır olması gereklidir). 

III. OLASI PH için kriterler  

A. A grubundaki dört özellikten en az ikisi vardır, bunlardan biri tremor veya bradikinezi 
olmalıdır ve  

B. B grubundaki özelliklerden hiçbiri yoktur 

Ya da belirtiler üç yıldan daha kısa süredir vardır ve B grubundaki özelliklerden hiçbiri yoktur 
ve 

C. Levodopa veya dopamin agonistine önemli ve kalıcı yanıt söz konusudur ya da hasta yeterli 
levodopa veya dopamin agonisti kullanmamıştır. 

Jankovic J, Fahn S,  Çeviri Editörü: Akbostancı MC 

Hareket Bozuklukları Đlkeler ve Uygulamalar 2008 : 79-127’den alınmıştır 
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Her hastada semptom ve bulguların kombinasyonu farklı ise de, hastalığı baskın olan 

motor semptomatolojiye göre alt gruplara ayırmak mümkündür. Bu sebeple başlangıçtaki 

baskın motor bulgulara göre 3 temel tipten söz edilebilir. Bunlar tremor dominant tip; 

bradikinezi, postural instabilite ve yürüyüş bozukluğunun baskın olduğu akinetik rijid tip ve 

mikst tiptir. Olguların büyük çoğunluğunu belirli bir bulgunun baskın olmadığı mikst tip 

oluşturmaktadır (20). Tremor baskın PH tipi mental durumun kısmen korunmuş olması, daha 

erken başlangıç yaşı ve akinetik rijid tipe oranla daha yavaş progresyon göstermesi ile dikkat 

çekerken; akinetik rijid alt tipi ise daha ciddi bradikinezi, demans ve nispeten daha hızlı 

progresyonla ilişkilidir (14). 

Ayrıca hastalığı başlangıç yaşına göre genç başlangıçlı (40 yaş öncesi) ve juvenil 

başlangıçlı (21 yaş öncesi) formlara ayırmak da mümkündür. Erken başlangıçlı Parkinson 

hastaları genellikle L-dopaya daha iyi yanıtlı olur, fakat diskinezi ve doz sonu kötüleşmesi 

gibi levodopa tedavisi yan etkilerinin gelişmesi daha sıktır (41).  

 Parkinson hastalığının seyri sadece başlangıç yaşı ve başlangıçtaki baskın bulgulardan 

değil; stres, gebelik, araya giren enfeksiyon ve hastalıklar, cerrahi girişim ve tedaviler gibi 

faktörlerden de etkilenebilir (42,43). 

Yakın zamanda yapılan çalışmalar nörodejeneratif sürecin doğrusal olmadığını ve 

başlangıçta daha hızlı seyrederken hastalığın ileri evrelerinde yavaşladığını ileri sürmüştür. 

Bu çalışmalar yakın geçmişte öne sürülen presemptomatik dönemin uzun sürdüğü hipotezine 

karşı görüş oluşturmaktadır (44,45,46). 

 Çok yakın zamanda PH’nda mortalite oranları ve hastaların yaşam süreleri hakkında 

yayınlanan retrospektif 20 yıllık bir hasta takibi çalışmasında, tüm güncel tedaviler altında, 

PH’da yaşam beklentisi ciddi oranda azalmış görünmemektedir. Fakat bu çalışmada erkek 

cinsiyet, yürüyüş bozukluğu varlığı ile başlangıç klinik belirtileri arasında tremor yokluğu ve 

asimetrinin olmaması kısalmış  yaşam süresini ön görmektedir (47). 

 Kesin PH tanısı sadece otopsiyle konulabilir. Parkinson Hastalığının başlıca özgün 

patolojik özellikleri; substantia nigrada (SN) depigmentasyon ile birlikte özellikle SN zona 

kompaktadaki melanin ve dopamin içeren nöronlarda ve lokus seroleustaki norepinefrin 

içeren nöronlarda dejenerasyon varlığının yanında SN zona kompakta, lokus seroleus ve 

birçok kortikal alanda LC’lerinin olmasıdır (48).  
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2.2 Parkinson Hastalığı’nda Etyoloji ve Patogenez 

Substantia nigra zona kompakta bölgesindeki dopaminerjik nöronların dejenerasyonu, 

PH’nın motor semptomlarının ortaya çıkmasından sorumlu temel patolojidir. Dopaminerjik 

nöronların kaybı belirgin olarak SN’nın lateral ve ventral bölümünde meydana gelir. 

Parkinson Hastalığının motor bulguları ortaya çıkmadan önce yaklaşık %60-80 oranında 

dopaminerjik nöron kaybı gerekir (49). 

Yakın zamanda dikkat çeken önemli bir hipoteze göre PH’daki patolojik değişiklikler 

daha önceden düşünüldüğü gibi substantia nigradan çok olfaktör bölgede ve vagusun dorsal 

motor çekirdeğinin çevresinde başlamaktadır. Lewy nöritlerinin birikimine dayanılarak 

yapılan Braak evrelemesine göre presemptomatik birinci evre süresince Lewy nörit patolojisi 

medulla oblangata ve olfaktör bulbusta sınırlı kalmaktadır. Đkinci evrede ise ponsa yayılır. 

Üçüncü ve dördüncü evrede mezensefalon ve bazal ön beyinde yerleşik SN ve diğer bazal 

çekirdeklerde önce hafif sonra belirgin sinüklein patolojisi gelişir. Bu aşamada hastalık 

semptomatik evreye ulaşır. Son evre olan beşinci ve altıncı evrelerde patolojik süreç 

telensefalik kortekse ulaşır (50,51). 

Parkinson Hastalığı’nın ana patolojik belirleyicisi olan LC, ilk kez 1912 yılında F.H. 

Lewy tarafından, Parkinson hastalarında SN’nın nöromelanin içeren nöronlarının 

sitoplazmasında yer alan küre biçiminde inklüzyonlar olarak tanımlanmıştır. Lewy 

Cisimcikleri periferal haleleri ve yoğun çekirdekleri ile dikkat çeken konsantrik, eozinofilik, 

sitoplazmik inklüzyonlardır. Substantia nigranın pigmente nöronları arasında yer alan LC’leri 

PH için karakteristik olmakla birlikte patognomonik değildir. Ayrıca LC’leri başlıca 

korteksde, nukleus bazalisde, lokus seroleusda, spinal kordun intermediolateral kolonunda 

olmak üzere merkezi sinir sisteminin diğer alanlarında bulunabilir. Alfa-sinüklein ve ubikutin, 

LC’lerinin ana yapısal bileşenlerini oluşturur. Lewy cisimcikleri PH’na spesifik değildir. 

Alzheimer hastalığı, motor nöron hastalığı, subakut sklerozan panensefalit, ataksi- 

telenjiektazi, Hallervorden-Spatz hastalığında ve bazı atipik parkinsonizm olgularında da 

LC’leri bulunabilmektedir. Parkinsonizm bulguları taşımayan bazı hastaların postmortem 

doku incelemelerinde rastlantısal LC’lerine rastlanmaktadır ve bu oran yaş ilerledikçe 

artmaktadır (52). Günümüzde PH’nın nöropatolojik tanısında açık bir şekilde spesifik ve 

sensitif karakteristik bulgular olmadığı gibi standart dışlama kriterleri de bulunmamaktadır 

(14). 
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Parkinson Hastalığın etyopatogenezi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Yakın 

zamanda yapılan klinik araştırmalar, PH’da çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörlerin 

de önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Günümüzde kabul gören görüş sporadik PH’nın 

genetik yatkınlık taşıyan insanlarda çeşitli çevresel faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıktığıdır 

(1). 

Genç uyuşturucu madde bağımlılarında, MPTP (1-metil-4-fenil 1,2,3,6 

tetrahidropiridin) içeren sentetik eroinin intravenöz enjeksiyonu ile ortaya çıkan toksik 

parkinsonizm olguları, bazı durumlarda ekzojen ajanlara maruz kalmanın, PH’na benzer bir 

tabloya yol açabileceğini düşündürmüştür. Bağımlılar haftalar içinde parkinsonizm tablosu 

geliştirirler ve dopamin replasman tedavisi ile düzelme gösterirler. MPTP kan-beyin 

bariyerini geçer ve monoamin oksidaz tip B enzimi ile MPP+’ya oksidize olur. MPP+ 

mitokondride birikir ve solunum zincirinin kompleks 1’i ile etkileşime girer. Dikkat çekicidir 

ki PH’da da kompleks 1 aktivitesi azalmıştır ve MPTP ile indüklenen parkinsonizmle ortak 

bir yol kullandıklarına işaret etmektedir (53). Parkinsonizme yol açabilecek diğer ekzojen 

nörotoksinler arasında eser elementler, siyanid, vernik incelticileri, organik solventler, 

karbonmonoksid, karbondisülfid, hidrojen sülfid ve nitrik oksid yer almaktadır. Ancak bu 

toksik tabloların hiçbirinde PH’nın tipik patolojisi görülmez (54). 

 Hastalığa yol açabilecek diğer çevresel faktörler arasında kırsal alanda yaşama, kuyu 

suyu içme, tarımsal ilaçlara maruziyet ve kafa travması varlığı yer alır (54). Epidemiyolojik 

çalışmalarda saptanan koruyucu faktörler ise sigara kullanımı ve kafein alımıdır. Bu 

faktörlerin hangi mekanizmalarla hastalık riskini arttırdığı ya da azalttığı henüz 

bilinmemektedir (1). 

Sporadik Parkinson hastalarının beyinlerinden elde edilmiş olan biyokimyasal verilere 

dayandırılarak ileri sürülen patolojik mekanizmalara, yakın zamanda bulunan nispeten nadir 

monogenik PH formlarına yol açan gen mutasyonlarının sunduğu biyokimyasal veriler de 

eklenmiştir. Bu moleküler genetik çalışmalar hastalığın etyopatogenezinin aydınlatılmasına 

yeni bir boyut kazandırmıştır. Literatüre eklenen yeni bilgiler ışığında alfa-sinüklein 

agregasyonu ve protein yıkım yollarındaki bozukluklar, oksidatif stres ve mitokondiriyal 

disfonksiyon patogenetik mekanizmaların temelini oluşturmaktadır. Bunlar ve daha yeni 

tanımlanmış olan bozulmuş kinaz aktivitesi gibi diğer mekanizmalar, muhtemelen belli 

noktalarda kesişen hücre içi yolaklar oluşturarak, bu arada devreye giren nöroinflamatuvar 

süreçlerin de katkısı ile sonunda apopitosiz ve muhtemelen otofaji ile gerçekleştirilen hücre 

ölümüne yol açmaktadır (55). 
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Ubikutin – proteozom sisteminde (UPS) bozukluk PH patogenezine önemli katkıda 

bulunur. Ubikutin – proteozom sisteminin istenmeyen ve anormal proteinlerin yıkımı ile ilgili 

anahtar rolü onu farklı düzeylerde kesintiye uğratabilecek birincil hedef haline getirir. Yıkıma 

gidecek proteinlerin tanınabilmeleri için çok sayıda ubikutin eklenmesi aşamasındaki 

değişiklikler protein işlenmesinde farklılıklara neden olur. Proteozomal fonksiyon direkt veya 

indirekt hasara uğrar. Sonuçta proteoliz bozulur. Proteinlerin birikimi çapraz bağlanmalara, 

agregasyona ve hücre içinde depolanmaya neden olur. Bu süreç hücre içi transportunu 

bozarak hücre ölümüyle sonuçlanır (14). Otozomal resesif kalıtılan Parkin geni mutasyonu ve 

otozomal dominant kalıtılan UCH-L1 (ubikutin C terminal hidrolaz 1) geni mutasyonunda 

UPS’ninde disfonksiyon olur (3). 

Alfa-sinüklein hem ailevi hem de sporadik Parkinson hastalarında LC’lerinin esas 

bileşenini oluşturur (2). Alfa-sinükleinin yapımı ile alfa-sinüklein kümelerinin küçültülmesi 

ve yok edilmesi son derece dinamik bir işlemdir. Alfa-sinüklein kümelerinin ve agrezomların 

yok edilmesi otofaji vasıtası ile değil, ubikuitin-proteozom sistemi vasıtasıyla ve lizozomal 

degredasyonla gerçekleşmektedir (56). 

Alfa sinükleinin nokta mutasyonları ve multiplikasyonlarının alfa-sinüklein 

seviyelerinde artış ile sonuçlandığı; bunun da önce oligomerleri, daha sonra da fibriler 

kümeleri oluşturmaya eğilim yarattığı hipotezi bildirilmiştir (57).  

Hem otopsilerde hem de toksinle indüklenmiş hayvan modellerinde saptanan 

biyokimyasal bulgular PH’da mitokondrial disfonksiyona, özellikle de mitokondrial elektron 

transport zincirindeki kompleks 1 eksikliğine işaret etmiştir (58,59). Otozomal resesif 

kalıtılan PINK1 geni ve DJ1 geni mutasyonları ve Htra2/Omi geninde keşfedilen 

polimorfizmler mitokondrial disfonksiyona sebep olurlar (3). 

Otozomal dominant kalıtılan LRRK2 geni mutasyonları dünyada PH’nın en yaygın 

bulunan monogenetik formunu oluşturur. LRRK2 mutasyonları geç başlangıçlı sporadik PH 

olgularında da saptanmıştır. LRRK2 geni 2 katalitik alana sahiptir. Biri Ras/GTPaz üst 

familyasına benzerliği ile dikkat çeken ROC (Kompleks proteinlerin Ras’ı) alanı, diğeri de 

MAPKKK (MAP kinaz kinaz kinazları)’ın katalitik alanına benzerliği ile dikkat çeken serin-

treonin kinaz katalitik alanıdır (60,61). MAP kinaz kinaz kinazları alanındaki birçok 

mutasyonla beraber diğer alanlardaki mutasyonların kinaz aktivitesini arttırdığı anlaşılmıştır 

(62). 
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2.3 Genetik Geçişli Parkinson Hastalığı 

Fenotip; bireyde gözlenen biyokimyasal, fizyolojik ya da klinik karakteristiklerdir. 

Genotip ise o bireyin genetik yapısına, özellikle de bir kromozomal lokus üzerindeki alele 

işaret eder. Bir gen mutasyonunun klinik ekspresyonu, bu mutasyonun herhangi bir fenotipik 

belirtisidir (63). 

Đnsan genomu paternal ve maternal allelden oluşmak üzere her gen için iki kopyaya 

sahiptir. Heterozigot mutasyon sadece bir aleldeki mutasyona işaret eder. Homozigot 

mutasyonda hem paternal hem maternal alelde aynı mutasyon vardır. Birleşik heterozigot 

mutasyon paternal ve maternal alellerde iki farklı mutasyondan oluşur (6). 

Genetik araştırma yöntemlerinin sık kullanılanları arasında bağlantı analizi, asosiasyon 

(ilişki-birliktelik) çalışmaları ve hayvan modelleri (genetik özdeş hayvanlar, transgenik 

hayvan modelleri, knock-out modeller) yer almaktadır (63). 

Bağlantı analizi detaylı klinik bilgi ve DNA (Deoksiribonükleik asit) materyali 

toplanan geniş ailelerde uygulanabilir, aday bölgelerde ya da gerek görülürse tüm genomda 

çalışılabilir. Aileler olabildiğince informatif ve geniş olmalı, kalıtım paterni aile ağacı analizi 

ile ortaya konmalıdır. Bağlantı analizi iki veya daha fazla genetik lokusun birbirine olan 

yakınlığını yani bağlantısını araştırmak için uygulanır. Lokus adlarındaki ilk sayı ilgili 

kromozomu bildirir. P harfi kromozomun kısa, q harfi ise uzun koluna işaret eder. Sonraki 

sayılar ise bu bölgedeki lokalizasyonu bildirir (19p12.2 gibi). Mayoz bölünme aşamasında 

ebeveynlerin kromozomları çaprazlaşlarak (crossing-over) parça değişimlerine 

(rekombinasyon) uğrayabilmektedir. Đki lokus birbirine ne kadar yakınsa rekombinasyon 

olasılığı yani birbirinden ayrılması, o denli düşük olasılıktadır. Bu amaçla insan genomunda 

bilinen ikili, üçlü veya dörtlü nükleotid tekrarlarını içeren nükleotid sekansları işaretleyici 

olarak kulllanılır. Bu tekrar bölgeleri bireylere ebeveynlerden Mendel kurallarına uygun 

olarak aktarılır ve farklı sayıda tekrar dizileri içerirler. Burada amaçlanan o nükleotid tekrar 

sayısının hastalık fenotipi ile geçip geçmediğinin matematiksel olarak tespitidir. Bu haplotip 

bilgileri aile ağacı programları aracılığıyla bağlantı analizi için hazırlanmış özel istatistik 

programlarına yerleştirilerek LOD (rekombinasyon olasılığının logaritma hesapları) skorları 

hesaplanabilir. LOD skoru <-2 ise bağlantının olmadığı, >+3 ise bağlantının olduğuna işaret 

eder (6). 

 



 
 

17 
 

Bağlantı saptanması sadece yeni bir başlangıç sayılabilir çünkü sorumlu bölge 

daraltılmış olmakla birlikte burada yüzlerce gen yer almaktadır. Aday bölgenin 

belirlenmesinden sonra pozisyonel klonlama yöntemi ile sorumlu genin saptanmasına çalışılır. 

Bu bölgede daha önce bildirilen genler öncelikle taranabilir. Eğer bildirilmiş gen yoksa 

nükleotid sekansları taranabilir. Uzun, pahalı ve zor bir yöntemdir (6). 

Eğer aynı fenotipik özellikleri gösteren birçok gen değişik varyasyonlarda hastalığa 

sebep oluyorsa veya bireyin genlerindeki mutasyonlar sadece ılımlı olarak hastalığın riskini 

artırıyorsa bağlantı analizlerini çalışmak zorlaşmaktadır. Ayrıca PH’nın ileri yaşlarda 

başlamasından dolayı retrospektif çalışmalar ve eksiksiz aile ağacı oluşturmak güçlükle 

yapılabilmektedir (6). 

Bununla birlikte, geniş hasta serilerinde, aday gen taramasıyla tanımlanan orijinal dizi 

varyantları hastalığa sebep olan mutasyonlardan çok nadir benign polimorfizmleri 

gösterebilir. Bu nedenle sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır (6). 

Đlişkilendirme çalışmaları metodolojik olarak çok daha kolaydır ama homojen klinik 

tabloya sahip olan büyük sayıda hasta grupları ve çok geniş kontrol grubu gerektirir. Kalıtım 

paterninin bilinmesine gerek yoktur. Temeli polimorfik bir genetik işaretleyicinin alel frekans 

sıklığının hastalar ve kontroller arasında kıyaslanmasıdır. Birçok gen için tüm bireylerde o 

gen dizisi tek bir şekilde bulunur ve doğal tip (wild-type) olarak adlandırılır. Bir toplumda 

farklı diziler belli bir sıklıkta bulunuyorsa bu durum o lokusun polimorfizmi olarak 

tanımlanır. Polimorfizmler genelde iyi huylu kabul edilirler. Fakat yeni bilgiler ışığında 

bazılarının çevresel faktörlerin etkisi ile multifaktöryel hastalıklarda fenotipi etkilediği 

saptanmıştır. Genelde toplumda polimorfizmler 1% den sıktır, bu oranlar toplumdan topluma 

değişir. Đlişkilendirme çalışması için hastalık patogenezinde anlamlı olabileceği öngörülen ve 

polimorfizm gösteren uygun bir protein seçilir. Eğer metodolojik bir sorun yoksa anlamlı bir 

ilişki bu polimorfizmin yatkınlık geni içinde yer aldığını ya da yatkınlık geni ile bağlantı 

dengesizliği içinde olduğunu gösterir. Ama ilişkilendirme çalışmaları test edilen genin  

hastalık patofizyolojisindeki rolü konusunda bir anlam taşımaz ve etnik farklılıklardan 

etkilenir (63). 

Güncel büyük olgu ve kontrol serilerinden gelen ilk bulgulara göre, birçok nükleer ve 

mitokondriyal gendeki polimorfik varyantlar PH’na yatkınlığı ve başlangıç yaşını modifiye 

etmektedir (189,190). Mendelyan kalıtım gösteren PH genlerinde de polimorfizmler 

saptanmıştır. En sık görülen polimorfizm tek nükleotid polimorfizmidir (TNP) ve ortalama 
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1331 bazda bir görülmektedir. Tek nükleotid polimorfizmi sessiz olabilir veya protein 

fonksiyonunu etkileyebilir (6). 

Parkinson olgularının %85’i sporadik gibi görünmekte, %10-15’i ailesel özellik 

göstermekte ve %5’lik kısmı ise tek gene bağlı bozukluklardan kaynaklanmaktadır (64). Her 

ne kadar tüm hasta populasyonu içinde genetik geçişli PH’nın oranı düşükse de, hastalığın 

hem klinik seyrinin hem de moleküler patolojisinin benzer olması nedeniyle sorumlu genlerin 

ve kodladıkları proteinlerin işlevlerinin bilinmesi çok önemlidir (4). 

Şimdiye kadar yapılan genetik araştırmalar sonucunda ailevi PH ile ilişkili 13 farklı 

lokus ve 7 farklı gen saptanmışır (PARK 1-13). Bu genlerden alfa-sinüklein (SNCA), 

Ubikutin-C-terminal Hidrolaz-L1 (UCH-L1) ve Lösin zengin tekrarlayan kinaz 2 (LRRK2) 

otozomal dominant; Parkin, PTEN (Fosfataz ve tensin homolog)-indüklenmiş putatif kinaz 1 

(PINK 1), DJ-1 ve ATP13A2 genleri ise otozomal resesif kalıtım ile ilişkilendirilmiştir (6). 

Otozomal dominant (OD) kalıtım modelinde 22 kromozomdan herhangi birinde tek bir 

mutant alelin olması hastalığın görülmesi için yeterlidir. Etkilenen bireyin her bir çocuğunun 

% 50 hasta olma olasılığı vardır. Heterozigot olan anne veya babadan kalıtılabilir. Tüm 

çocukların, cinsiyete bakılmaksızın etkilenme riski aynıdır. Hastalık sonraki çok sayıda 

kuşakta ortaya çıkar (vertikal yayılma). Azalmış penetrans özelliği gösterebilir, yani bazı 

bireyler mutant alleli taşır ama hastalanmaz. Fakat kendi çocuğuna aktarma riski aynıdır 

(kuşak atlama). Bazı dominant mutasyonlar için heterozigot taşıyıcılar hafif hastalık bulguları 

gösterebilir. Kromozom çiftindeki aynı lokustaki mutant genin homozigot taşıyıcıları ise daha 

ağır bir klinik tablo ortaya koyabilir (63). 

Otozomal resesif (OR) kalıtım modelinde ise mutasyonlu çift alel taşıyan birey hasta 

olmaktadır. Akraba evliliği özellikle OR kalıtılan hastalıklarda riski arttırmaktadır. Bir 

mutasyonlu alel, bir normal alel taşıyan birey taşıyıcı olarak tanımlanır. Heterozigot taşıyıcılar 

genellikle klinik olarak normaldirler. Nadiren bazı klinik bulgular görülebilir (manifest 

heterozigot). Taşıyıcının çocuğuna mutant geni aktarma olasılığı % 50’dir. Hasta bireyin 

çocuklarının hepsi taşıyıcı olacaktır. Kalıtım cinsiyete göre etkilenmez. Her iki ebeveynin de 

taşıyıcı olması durumunda % 25 olasılıkla homozigot mutasyon kalıtımı olan kişiler hastalığın 

klinik belirtilerini gösterir. Çocuklara % 50 olasılıkla bir mutant bir normal alel aktarılır ve 

taşıyıcı olurlar. % 25 olasılığında ise normal aleller aktarılır ve çocuk sağlıklıdır. Otozomal 

resesif hastalıklar genellikle tek jenerasyonda, tipik olarak kardeşlerde  görülür (yatay 

yayılım) (63). 
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Azalmış penetrans ve değişken ekspresivite, belirli genetik değişikliklerin sonuçlarını 

etkileyen faktörlerdir. Bunlar nadiren OR kalıtılan hastalıklarda gösterilmişse de genellikle 

OD kalıtılan hastalıklarda gözlenir. Penetrans belirli bir genetik değişikliği (Ör: spesifik bir 

gende mutasyon) bulunduran insanların genetik hastalığın semptom ve bulgularını gösterme 

oranları olarak ifade edilebilir. Eğer mutasyonu taşıyan birey hastalığın fenotipik özelliklerini 

geliştirmezse azalmış veya tamamlanmamış penetransdan söz edilir. Azalmış penetrans 

muhtemelen genetik, çevresel faktörler ile birçok bilinmeyen etmenin kombinasyonundan 

kaynaklanır (6). 

Ailelerde hastalık taşıyan izole vakalar sporadik olarak adlandırılırlar. Bu fenomen 

için birkaç olası açıklama öne sürülmüştür. Sporadik olgu genetik geçiş göstermeyebilir, 

hastalık çevresel faktörlerce oluşturulmuştur ve kalıtılamaz (nongenetik fenokopi). Ya da de 

novo mutasyonlar izole vakaların bir kısmını oluşturur. Küçük ailelerde otozomal resesif 

hastalıklar izole ya da sporadik vakalar olarak da ortaya çıkabilir (63). Ailevi PH ile ilişkili 

genler ve lokuslar Tablo 2-4’de verilmektedir. Bu genler ve bilinen proteinleri ile igili 

ayrıntılı bilgi aşağıda özetlenmiştir.  
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Tablo 2-4: Ailevi Parkinson Hastalığı ile ilişkili genler ve lokuslar 

Gen ürünü Lokus Kalıtım Mutasyonlar Klinik Özellikler 

α-sinüklein PARK1 

(4q21) 
OD 

A30P, E46K, A53T Demans, otonomik 
disfonksiyon 

Parkin PARK2 

(6q25.2-27) OR 

Çok çeşitli mutasyonlar, 
eksonik delesyonlar, 
duplikasyonlar ve 
triplikasyonlar 

Erken başlangıç, yavaş 
progresyon, iyi L-dopa 
cevabı 

Bilinmiyor PARK3 

(2p13) 
OD 

- Tipik PH kliniği 

α-sinüklein PARK4 

(4q21) 
OD 

Multiplikasyonlar Demans, levodopa cevabı 
az, otonomik disfonksiyon  

UCH-L1 PARK5 

(4p14) 
OD 

I93M, S18Y Tipik PH kliniği 

Pink-1 PARK6 

(1p35) 
OR 

G309D, ekzonik 
delesyonlar 

Erken başlangıçlı PH, yavaş 
progresyon 

DJ-1 PARK7 

(1p36) 
OR 

Homozigot ekzon 
delesyonu,  L166P 

Erken başlangıçlı PH, yavaş 
progresyon 

LRRK2 PARK8 

(12q12) 
OD 

G2019S (en sık), 
R1441C/G/H, Y1699C, 
I2020T, G2385R, diğerleri 

Baskın olarak PH kliniği 

ATP13A2 PARK9 

(1p36) 
OR 

Fonksiyon kaybı 
mutasyonları  

Erken başlangıç, demans, 
piramidal dejenerasyon, 
spastisite, bakış felci 

Bilinmiyor PARK10 

(1p32) 
Bilinmiyor 

- Tipik PH kliniği 

GIGYF2 PARK11 

(2q36-37) 
OD (?) 

- Tipik PH kliniği 

Bilinmiyor PARK12 

(Xq21-25) 
X’e bağlı 

- - 

OMI/HtrA2 PARK13 

(2p13) 
OD 

A141S, G399S Tipik PH kliniği 

(OD: Otozomal dominant, OR: Otozomal resesif, PH: Parkinson Hastalığı) Đstanbul Tıp Fakültesi �öroloji Ders 

Kitabı 2004’den alınmıştır. 
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PARK1/4: Alfa-sinüklein (OD) 

Đlk defa 1996 yılında Polymeropoulos ve arkadaşları, Yunan/Đtalyan soyundan gelen 

akrabalardan oluşan ve ortalama 55 yaşlarında başlangıç bulguları gösteren Parkinson 

hastalarını içeren geniş bir ailede 4.kromozomun uzun kolunu işaret eden bir bağlantı analizi 

bildirdiler (65). 1997 yılında aynı ailede alfa-sinüklein geninde A53T (Alanin53Treonin) 

nokta mutasyonu keşfedildi (66). Sonraki yıllarda her ne kadar E46K (Glutamikasit46Lizin) 

için demans varlığı vurgulanmış olsa da benzer fenotipik özellikleri olan iki ‘yanlış anlam’  

mutasyonu daha bildirildi, A30P (Alanin30Prolin) ve E46K (67,68). Yakın zamanda, doğal 

tip alfa-sinükleinin ekspresyon düzeylerinin PH ile ilişkili olduğu önermesi ile uyumlu olarak, 

tüm sinüklein lokusunun duplikasyon veya triplikasyonunun saptandığı aileler bulunmuştur 

(69,70). 

 Alfa-sinüklein nokta mutasyonu taşıyan veya multiplikasyonu saptanan bazı Parkinson 

hastalarında klinik gidiş tipik idyopatik Parkinson hastalığına benzer; fakat başlangıç yaşı 

daha düşüktür (35-45 yaş aralığı) ve progresyon sporadik vakalardan daha hızlı 

görünmektedir. Bazı hastalarda görülen fenotipik özellikler arasında miyoklonus, otonomik 

disfonksiyon ile demans yer almaktadır. Bazıları ise klinik ve patolojik olarak Lewy 

cisimcikli demansa çok benzemektedir (68,71). Alfa-sinüklein gen dozajı ve ekspresyonu ile 

hastalık başlangıç yaşı, progresyonu ve fenotipik özellikleri arasında direkt bir ilişki 

tanımlanmıştır (72). Penetrans ve ekspressivite üzerinde genetik ve çevresel faktörlerin 

varlığını ileri sürecek şekilde aynı aile içinde klinik farklılıklar saptanabilir (6). 

 A53T ve E46K yanlış anlam mutasyonlarını taşıyan ve gen triplikasyonu saptanan 

hastaların otopsilerinde SN ve lokus seroleusda nöronal kayıp, yaygın biçimde LC varlığı ve 

eşlik eden tau pozitif  nöritik inklüzyonlar görülmüştür (73). 

Alfa sinüklein oldukça küçük bir proteindir, beynin birçok bölgesinde bolca eksprese 

edilir, çoğunlukla da presinaptik sinir terminallerine lokalizedir. Alfa-sinüklein proteininin 

hücre içinde yaptığı görev tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar sinükleinin, 

nörotransmitter içeren veziküllerin aksonlar boyunca iletilmesi fonksiyonunu dinamik olarak 

modüle ettiğini ileri sürmektedir. Alfa-sinüklein proteininin hücre zarına bağlanarak 

fosfolipaz D aktivitesini değiştirdiği ve bu yolla sinaptik veziküllerin salınımını düzenlediği 

düşünülmektedir (4,74).  
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Alfa-sinüklein birikiminin ve LC oluşumunun dopaminerjik hücrelerde toksisite ile 

sonuçlandığı hipotezine artık itiraz edilmektedir. Günümüzde birçok kanıt LC’leri içinde 

depolanan alfa-sinüklein fibrillerinin değil de alfa-sinüklein oligomerlerinin toksik olduğunu 

göstermiştir (75). Alfa sinükleinin hızlı bir şekilde oligomerik formdan kümelenmiş forma 

çevrimi ve LC’leri içinde depolanması, LC’lerinin alfa-sinükleinin oligomerik formunun 

detoksifiye edilmesine katkıda bulunduğu anlamına gelebilir (3). Buna karşın dopamin 

oligomerik formu stabilize etme eğilimindedir ve alfa-sinükleinin kümelenmesini 

önlemektedir. Bu özellik dopaminerjik nöronların seçici zararlanmasından sorumlu olabilir 

(76).  

 Alfa-sinükleinin mitokondriyal fonksiyonları değiştirdiği bilinmesine karşın, bunun 

mekanizması da halen bilinmemektedir (77). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada alfa-

sinükleinin mitokondrinin iç membranına lokalize olduğu gösterilmiştir. Proteinin N-

terminalinde bir kriptik mitokondriyal hedefleyici işaret bulunmuştur. Ek olarak kümelenen 

alfa-sinükleinin kompleks 1 fonksiyonunu etkilediğine dair kanıtlar sağlanmıştır (78). Alfa-

sinüklein bir oksidatif stres modülatörü olarak da rol alıyor olabilir (77). 

 Alfa sinüklein nokta mutasyonları ve gen dozaj mutasyonları sporadik Parkinson 

hastalığında gösterilememiştir. Fakat birkaç çalışmada kurucu bölgeye yakın veya gen 

boyunca yerleşmiş nükleotid polimorfizmlerinin sporadik PH ile ilişkili olabileceği 

bulunmuştur (8). 

PARK2: Parkin (OR) 

Parkin otozomal resesif kalıtılan PH’da tanımlanan ilk gendir. 1998 yılında 

Japonya’da jüvenil başlangıçlı otozomal resesif geçiş gösteren ailesel PH olgularında bağlantı 

analizi ve pozisyonel klonlama yöntemleri ile keşfedilen parkin geni 6. kromozoma 

haritalandırılmıştır. Parkin geni yaklaşık 1.35Mb’lık bir bölgeyi kaplayan ve 12 kodlayıcı 

ekzonu bulunan bir gendir. Proteinin N-terminalinde ubikutin benzeri bir bölge, C-

terminalinde ise RING-finger (really interesting new gene-çok ilgi çekici yeni gen) motifi 

içeren iki bölge ve RING-fingerlerin arasında  IBR (in between region-aradaki bölge) bölgesi 

bulunmaktadır (79).  

 Birçok çalışma göstermiştir ki, parkin proteini sitozolde yer alır, hücre membranı ile 

ilişkilidir, hücresel ubikutinizasyon ve protein degredasyonu yolunda bir E3-ubikutin ligaz 

olarak fonksiyon görür (80).  
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E3 ubikutin ligaz, ubikutin aktive edici enzim E1 tarafından aktive edilip ubikutin 

konjuge edici enzim E2’ye aktarılan ubikutin monomerlerini substrat proteine eklemektedir. 

Bu sayede ubikutin ile işaretlenmiş proteinler proteozom tarafından yıkılırlar. Bununla birlikte 

parkin genindeki RING-finger ve IBR bölgeleri ubikutin konjuge edici enzim E2 için uygun 

bir ara yüz oluşturmaktadır (81). 

Parkinin ubikutinize edilmiş proteinleri proteozomal degredasyona yönlendirmenin 

yanı sıra hücre içi işaretleme işlemlerinde ve LC formasyonunda rol oynadığı gösterilmiştir 

(82).  

Parkin mutasyonlarının parkin proteininde fonksiyon kaybına yol açtığı varsayımında 

bulunulmuştur. Fonksiyon kaybı da dopaminerjik hücrelere zarar veren ubikutine edilmemiş 

substratların kümelenmesine sebep olur, fakat tipik LC şeklinde kümelenme görülmez  (8). 

Parkin geninde 100’ün üzerinde mutasyon tanımlanmıştır. Parkin geni mutasyonları 

OR kalıtılan PH olguları arasında en yaygın olanıdır. Parkin genindeki mutasyonların %50’si 

sekanslama ile saptanan nokta mutasyonlarıdır. Kalan %50’sinde ise geniş delesyonlar ile 

multiplikasyonlar saptanır. Genin büyüklüğü ve mutasyonların çeşitliliği nedeniyle 

mutasyonların saptanması zordur (83,84).  

Avrupa toplumlarında bu gendeki homozigot ve birleşik heterozigot mutasyonlar, 

semptomların başlangıç yaşı 45’in altında olan ve resesif kalıtım ile uyumlu olan ailesel 

Parkinson hastalarının yaklaşık %50’sini açıklar. Bu genin, semptomların başlangıç yaşı 45’in 

altında olan sporadik PH vakalarının yaklaşık %15’inden sorumlu olduğu bulunmuştur (83). 

Ayrıca fenotip-genotip analizleri sonucunda mutasyon tipinin klinik fenotipi belirli bir 

dereceye kadar etkileyebileceği bildirilmiştir. En az bir yanlış anlam mutasyonu taşıyan 

hastalar, ucu kesen (truncating) nokta mutasyonu taşıyan hastalara kıyasen daha hızlı 

progresyon göstermektedir. Parkin geninin fonksiyonel bölgesindeki yanlış anlam 

mutasyonları daha erken yaşta başlangıçla ilişkili bulunmuştur (85).  

Parkine bağlı parkinsonizmin klinik spektrumunu tanımlayan birçok çalışma vardır. 

Semptomların başlangıç yaşı Avrupa toplumlarında ortalama otuz ikidir. Hastalık başlangıç 

yaşı parkin mutasyonu saptanma olasılığını belirleyen en önemli özelliktir. Hastalık ne kadar 

erken yaşta başlamışsa parkin mutasyonu saptanma olasılığı da benzer oranda artar. Hastalık 

progresyonu genellikle yavaştır, fakat L-dopa ile ilişkili motor dalgalanmalar ve diskineziler 

sık saptanır. L-dopa ve diğer dopaminerijk ilaçlara uzun süre zarfında, iyi cevap alınır. 

Hastaların bazıları diurnal dalgalanma gösterir ve semptomlar günün geç saatlerinde kötüleşir. 
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Başlangıç semptomu olarak genellikle alt ekstremitelerde distoni yaklaşık %40 hastada, alt 

ekstremitede canlı refleksler yaklaşık %44 hastada saptanır. Eşlik eden psikiyatrik 

bozukluklar gösterilmiştir (8,86). Fakat erken başlangıçlı PH’da parkin mutasyonu taşıyanları 

ve taşımayanları ayırt ettirecek bir bulgu veya semptoma rastlanamamıştır (85). 

Parkin spermiyogenez sırasında mitokondriyal morfogenezde rol alır. Mitokondriyal 

DNA’nın transkripsiyonu ve replikasyonu yoluyla çoğalan hücrelerde mitokondriyal 

biyogenezi geliştirir (87,88). Yakın zamanda farelerde alfa-sinüklein aşırı ekspresyonunda 

parkin yokluğunun mitokondriyal hasarı kötüleştirdiği gösterilmiştir (89). 

Parkine bağlı patolojik özellikler sınırlı sayıda vakadan alınan bilgilere dayanmaktadır. 

Özellikle SN ve lokus seroleusda ciddi dejenerasyon saptanmış olup LC’leri bulunmamıştır. 

Fakat son yayınlarda tipik LC bulunan bir vaka, tau pozitif inklüzyon bulunan bir vaka ve 

boyanma özellikleri farklı olsa da LC’ne benzer inklüzyon bulunduran bir vaka bildirilmiştir 

(90,91,92). Mevcut nöropatolojik veriler parkin mutasyonlarının sebep olduğu PH’da farklı 

patojenik mekanizmaların var olabileceğini düşündürmektedir. 

PARK3 (OD) 

  PARK 3 lokusu azalmış penetrans gösteren otozomal dominant PH ailelerinde 

kromozom 2p13’de haritalanmıştır. Gen ürünü halen tanımlanmamıştır (93).  

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda parkin mutasyonu taşımayan 276 ailenin genom 

taraması yapılmış ve kromozom 2p’de, PARK3 lokusu yakınında bir bölgenin  PH başlangıç 

yaşını modifiye ettiği bildirilmiştir (94,95).  

Sepiapterin redüktaz geni (SPR) PARK3 bölgesine lokalizedir ve dopamin sentezinde 

yer alır. Sepiapterin redüktaz genindeki ortak varyantlar, PARK3 bölgesinde saptanan 

bağlantı sinyallerini açıklar şekilde PH için risk faktörü olabilir (95).  

Bu mutasyonun klinik özellikleri sporadik PH’na, patolojik özellikleri Lewy cisimcikli 

demansa çok benzemektedir (93). 

PARK5: UCHL1 ( Ubikutin C terminal hidrolaz 1 ) (OD) 

Ubikutin C terminal hidrolaz 1 genindeki 4.kromozoma yerleşik olan I93M yanlış 

anlam mutasyonu Alman soyundan gelen tek bir ailede tanımlanmıştır. Bu ailede ortalama 

hastalık başlangıç yaşı yaklaşık ellidir ve tipik PH kliniği görülür (96). 
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Ubikutin C terminal hidrolaz 1 beyinde en bol bulunan proteinlerden biridir ve total 

çözülebilir beyin proteinlerinin yaklaşık % 1-2’sini oluşturur. UCHL1 immunoreaktivitesi 

eozinofilik sitoplazmik LC’lerinde gösterilmiştir (97). 

Ubikutin C terminal hidrolaz 1 ubikutin polimerlerini hidroliz yoluyla monomerik 

forma geri dönüştürür. Bu görevi dolayısıyla da ubikutin/proteozom sisteminde önemli bir rol 

oynar. I93M nokta mutasyonu yanı sıra bu gende bir de koruyucu polimorfizm (S18Y) tespit 

edilmiştir. I93M mutasyonu OD geçişli PH’na neden olur, koruyucu polimorfizm ise sporadik 

PH riskini azaltır. Ayrıca UCHL1 dimerleşerek ubikutin ligaz aktivitesi de göstermektedir. 

Son çalışmalar bu genin aynı zamanda proteaz aktivitesi olduğunu da kanıtlamıştır (4). 

Đn vitro çalışmalar UCHL1’in alfa-sinüklein degredasyonunu etkilediğini göstermiştir. 

Monomer olarak UCHL1, poliubikutin zincirlerini hidrolize ederek alfa-sinükleinin 

ubikutinizasyon ve proteozomal degredasyonunu devam ettirir. Dimer olarak ubikutini K63 

vasıtasıyla alfa-sinükleine bağlar ve alfa-sinükleini proteozomal degredasyondan kurtarır. 

I93M mutasyonu hidrolizasyonu inhibe eder ve dimerleşmeyi destekler. Ancak S18Y 

polimorfizmi dimerize olamayan bir protein kodlar ve alfa-sinüklein degredasyonunu 

destekler (98). 

Her ne kadar UCHL1 lokusu PARK5 için belirlense de, sonradan bu genin Parkinson 

hastalarında taranması devamlı negatif kalmıştır. Ayrıca kapsamlı alelik bağlantı analizlerinin 

sonuçları tartışmalıdır (6). 

PARK6: PI�K 1: ( PTE� induced putative kinase 1-(Fosfataz ve tensin                     

homolog)-indüklenmiş putatif kinaz 1) (OR) 

Đlk defa Sicilya, Đtalya ve Đspanya’da akraba evliliği  bulunan ailelerde tanımlanan 

PINK 1, fonksiyon kaybına yol açan mutasyonlarıyla erken başlangıçlı PH’na sebep olan bir 

mitokondrial serin-treonin kinazdır (99). PINK 1 geninin homozigot ve birleşik heterozigot 

mutasyonları, parkinden sonra, OR kalıtılan erken başlangıçlı parkinsonizmin ikinci sık 

bilinen nedenidir (99). Sporadik ve OR kalıtılan erken başlangıçlı PH olgularının yaklaşık % 

1-4’ünden sorumlu tutulmaktadır (100).  

Daha önce parkin ve DJ1 genlerinde saptandığı üzere tek heterozigot PINK 1 

mutasyonu taşıyan birkaç PH olgusu bildirilmiştir (100). Fakat günümüzde resesif kalıtılan 

genlerdeki tek heterozigot mutasyonların, PH’na sebep olabilirliği veya PH geliştirme riskini 

artırıyor olabilirliğini, eldeki verilerle güvenilir şekilde değerlendirmek mümkün değildir. (8) 



 
 

26 
 

PINK 1 mutasyonu taşıyan Parkinson hastalarının klinik fenotipi Parkin ve DJ1 

mutasyonu taşıyan Parkinson hastalarından, ya da mutasyon saptanmayan diğer erken 

başlangıçlı Parkinson hastalarından ayırdedilemez. L-dopa cevabı iyidir ve L-dopa ile ilişkili 

diskineziler sık saptanır. Hastalık progresyonu genellikle yavaştır. Demans şimdiye kadar 

bildirilmemiştir(101). 

 Çok yakın zamanda PINK1 fonksiyonu Drosophila ve memeli mitokondrisinde fizyon 

ve füzyon mekanizmasıyla ilişkilendirilmiştir (102). Mitokondrial şaperon TRAP1 (TNF 

reseptör ilişkili protein 1) PINK1’nın ilk substratı olarak rapor edilmiştir. TRAP1’in 

fosforilizasyonuyla PINK1 mitokondriden sitokrom C salınımını baskılar, böylece hücre 

ölümünü indükleyen oksidatif strese karşı koruma sağlar. PINK 1 mutasyonları bu koruyucu 

aktiviteye zarar verir (103). 

PINK 1 mutasyonu saptanan ailelerden herhangi bir patolojik rapor yayınlanmamıştır 

(99). 

PARK7: DJ1 (OR) 

            Đlk olarak 2001 yılında bir Alman ailede OR erken başlangıçlı Parkinson hastalığı ile 

bağlantılı PARK7 lokusu bulunmuştur (104). Đki yıl sonra PARK7 ile ilişkili, biri Alman 

diğeri Đtalyan olan PH ailelerinde, DJ1 geninde bir delesyon ve bir L166P yer değiştirme 

mutasyonu rapor edilmiştir. Fakat takip eden yıllarda bunlara ek olarak sadece birkaç 

mutasyon daha tanımlanmıştır (105). 

           DJ1 genindeki mutasyonlar OR parkinsonizmin bilinen sebepleri arasında en az yaygın 

olanıdır ve erken başlangıçlı olguların yaklaşık %1-2’sinde saptanmaktadır (105). Saptanan 

mutasyonlar arasında yanlış anlam mutasyonu, geniş delesyonlar, birbirine eklenmiş alan 

mutasyonları (splice site mutasyonları) ile ucunu kesme nokta mutasyonları (truncating) yer 

alır (106). 

           DJ1’nın normal fonksiyonu ve hücre dejenerasyonundaki rolü kesin olarak 

bilinmemektedir. Fakat DJ1 genini, oksidatif stres cevabı ve mitokondriyal fonksiyon ile 

ilişkilendiren kanıtlar vardır (8). DJ1 geninin intraselüler dağılımı ile ilgili çalışmalar sadece 

sitoplazmik bir protein olmadığını ayrıca mitokondrinin iç membranında ve matriksinde de 

yer aldığını göstermiştir (107). Ayrıca oksidatif stres ile karşılaşıldığında doğal tip DJ1 

proteininin mitokondri dış membranına yer değiştirdiği gösterilmiştir (108). Bununla birlikte 
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DJ1’nın alfa-sinükleine yöneltilmiş bir protein şaperonu olarak hareket ettiği önerilen 

mekanizmalar arasındadır (109).  

        DJ1 geni normal bireylerin ve Parkinson hastalarının beyinlerinde çoğunlukla 

astrositlerde eksprese edilir ki bu özellik PH’da gliyal-nöronal etkileşimin önemini 

vurgulamaktadır (110). 

         DJ1 mutasyonları gende fonksiyon kaybına neden olmaktadır. L166P mutasyonu DJ1 

proteininin dimerize ve kristalize olmasını önler ve proteinin hızlı proteozomal degredasyona 

uğramasını indükler (111). DJ1 spesifik sistein rezidülerinde oksitlenebilir. Bunun bloke 

edilmesi, proteinin hücreyi mitokondriyal hasara karşı koruma özelliğini engeller (108). 

          DJ1 mutasyonu taşıyan Parkinson hastalarının klinik fenotipi genetik kökenli veya 

sporadik Parkinson hastalarına benzemektedir (101). 

          Erken başlangıçlı Parkinson hastaları bulunan bir Çinli ailede, hem DJ1 geninin hem de 

PINK1 geninin tek heterozigot mutasyonları varlığının gösterilmesi olası digenik kalıtımı akla 

getirmiş ve PH’na sebep olan farklı genlerin protein ürünleri arasındaki fonksiyonel 

etkileşime ek kanıt sağlamıştır (112). Bununla birlikte erken başlangıçlı PH serilerinde 

yapılan çalışmalarda saptanan birkaç tek DJ1 heteozigot varyantının patojenik rolü henüz 

kesinlik kazanmamıştır (113). 

 Erken başlangıçlı parkinsonizm, motor nöron hastalığı ve demans bulunan bir ailede 

homozigot DJ1 mutasyonlarının saptanması, DJ1 ile ilişkili nörodejenerasyonun genetik ve 

klinik spektrumunu genişletmiştir (114). 

          DJ1 mutasyonları ile ilişkili patoloji halen bilinmemektedir. Fakat farklı taupatilerdeki 

tau inklüzyonlarında ve multisistem atrofideki glial inklüzyonlarda DJ1 

immünoreaktivitesinin saptanmasıyla, bu hastalıkların patogenezlerinde bir ilişki olabileceği 

ileri sürülmüştür (106).  

PARK8: LRRK2 (Lösin zengin tekrarlayan kinaz 2) (OD) 

 Đlk olarak 2002 yılında otozomal dominant kalıtım gösteren bir Japon PH ailesinde 

yapılan bağlantı analizi, tüm hastalıktan etkilenmiş bireylerde ayrıştırılmış 116 genden oluşan,  

kromozom 12p11.2-q13.1’a yerleşmiş bir bölgeyi ortaya çıkarmıştır.  Bu bölge PARK 8 

olarak adlandırılmıştır (115). 2004 yılında iki farklı grup tarafından, hastalığa sebep olan 

mutasyona uğramış gen LRRK2 olarak tanımlanmıştır (116,61). Kodladığı protein LRRK2, 
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Đspanya’nın Bask bölgesinde  tremor manasına gelen dardara kelimesinden türeyen dardarin 

olarak da adlandırılmaktadır (116).  

Hem ailevi hem de sporadik geç başlangıçlı tipik PH olgularında yaygın olarak 

saptanan ilk genetik bozukluktur (6).  

 Parkinson hastalarında LRRK2 geninde şimdiye dek yaklaşık 20 mutasyon 

tanımlanmasına rağmen, bunlardan sadece 6’sının kesin olarak hastalığa sebep olabileceği 

kabul görmektedir. Bunlar Glisin2019Serin (G2019S), Đzolösin2020Treonin (I2020T), 

Arjinin1441Sistein (R1441C), Arjinin1441Glisin (R1441G), Arjinin1441Histidin (R1441H) 

ve Tirozin1699Sistein (Y1699C) yanlış anlam mutasyonlarıdır. Diğer varyantlar için 

patojenik rol halen kanıtlanmamış olmakla birlikte hastalığa neden olması mümkündür. 

Bunlardan bazıları nadir nötral varyantlar olabilir. Hastalığa sebep olan en sık saptanan 

LRRK2 mutasyonu  G2019S’dir. Onu sırasıyla R1441C ve R1441G izler. Y1699C ve I2020T 

mutasyonlarına daha nadir rastlanır (6). Mutasyonların çoğu proteinin C terminalinde yerleşik 

amino asid yer değiştirmeleridir (117). 

LRRK2 mutasyonları toplu halde familyal vakaların %13’üne, sporadik vakaların ise 

%5’ine sebep olmaktadır (7). Ancak bunun bazı istisnaları vardır. Akdeniz kıyısı ülkelerinde, 

özellikle de Kuzey Afrika’da yaşayan Arap populasyonunda saptanan en yaygın LRRK2 

mutasyonunun G2019S olduğu bilinmektedir. G2019S nokta mutasyonunun Kuzey Afrika 

Arap populasyonunda ailevi ve sporadik Parkinson hastalarının %40’ını, Aşkenazi 

Yahudilerinde ailevi PH olgularının %30’unu açıkladığı belirtilmektedir (9,10). Fakat toplum 

çalışmaları bu kadar yüksek prevalansın muhtemelen büyütüldüğüne işaret etmektedir (118). 

Farklı bir polimorfik varyant olan Glisin2385Arjinin (G2385R), Asya toplumları 

arasında PH için sık saptanan bir risk faktörüdür. Asya toplumlarındaki büyük ve artmaya 

devam eden nüfus göz önüne alındığında, G2385R dünya çapında PH için önemli genetik 

belirteçlerden biri olarak gösterilebilir. Çok merkezli bir çalışma bu varyantın varlığında 

hastalık başlangıç yaşının düştüğünü ileri sürmüştür. (119). Yakın zamanda heterozigot 

Arjinin1628Prolin (R1628P) genotipinin PH’ı riskini arttırdığı gösterilmiştir (120). 

 Son zamanlarda yayınlanan bir çalışma, Çin populasyonunda PH olan kişilerde % 2 

oranında P755L (Prolin755Lösin) varyantı saptandığını bildirmiştir. Bununla birlikte sağlıklı 

kişilerde de varlığının gösterilmesi P755L varyantının Çin toplumunda nadir rastlanan bir 

polimorfizm olduğunu düşündürmüştür (121) 
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LRRK2 beyinde nöronların yanı sıra astrositlerde ve mikroglialarda eksprese edilir 

(122). Ayrıca karaciğer, akciğer, böbrek ve kalp gibi vücudun diğer organlarında da 

ekspresyonu vardır (61). Normal beyinde serebral korteks, kaudat nukleus, putamen ve 

hippokampus gibi çeşitli nöronal yapıların yanı sıra substantia nigra pars kompaktadaki 

dopaminerjik nöronlarda da eksprese edilir (123). LRRK2 hücrede başlıca sitoplazmada 

bulunur (124). Ayrıca LRRK2 lipid katmanlarında, genç endozomlarda, lizozomlarda, 

sinaptik vezikül ve plazma membranında, golgi kompleksi, endoplazmik retikulum ve 

mitokondri dış membranında da vardır (125,126). LRRK2’nin çeşitli membran yüzeyleri ile 

olan bu ilişkisi, LRRK2’nin membranların haberleşme trafiğinde rol aldığını 

düşündürmektedir. Bu hipotezi LRRK2’nin çeşitli hücre iskeleti proteinleri ve haberleşme 

trafiğiyle ilişkili proteinlerle etkileşime girmesi destekler (125,126). 

 G2019S mutasyonu taşıyan hastalar başta olmak üzere tüm  LRRK2 mutasyonu 

taşıyan hastaların klinik özellikleri, klasik idyopatik Parkinson hastalığına çok benzer ve çoğu 

geç başlangıçlıdır (127). Bu mutasyona bağlı hastalığın başlangıç yaşı değişken olabilir ve 

bazen çok ileri yaşlarda da yakınmalar başlayabilir. Bununla birlikte birkaç yıl önce 29 

yaşında G2019S mutasyonu taşıyan bir Parkinson hastası bildirilmiştir (128). Nadiren LRRK2 

mutasyonları kortikobazal dejenerasyon, primer progresif afazi ve frontotemporal lobar 

dejenerasyon kliniği ile ilişkili olabilir (11,12).  

 Klinik gösteri çoğu vakada idyopatik geç başlangıçlı PH’na benzemesine rağmen, 

şimdiye dek analiz edilen sınırlı otopsi olgusunda LRRK2 mutasyonları ile ilişkili patolojik 

spektrumun geniş olduğu saptanmıştır. Olguların çoğunda SN’da nöron kaybı ve gliozis ile 

birlikte klasik LC’leri bulunur. Buna karşın bazılarında inklüzyonlar gözlenmez veya, sadece 

tau pozitif ya da sadece ubikutin pozitif inklüzyonlar saptanır (6). 

 Fluro-dopa kullanılarak elde edilen PET (pozitron emisyon tomografi) ve dopamin 

taşıyıcı ligandlar kullanılarak elde edilen SPECT (tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi) 

görüntüleme teknikleri LRRK2 mutasyonu taşıyan hastalarda da PH’da saptanan tipik 

değişiklerin var olduğunu göstermiş ve radyolojik olarak sporadik Parkinson hastaları ile 

LRRK2 mutasyonu taşıyan hastaları ayırt ettirememiştir (129). 

LRRK2 2527 amino asit ve 51 ekzondan oluşan 286 kDa (kilodalton) ağırlığında 

LRRK2 proteinini kodlar. LRRK2 ROCO protein ailesinin bir üyesidir ve N-terminalinden C-

terminaline doğru sırasıyla Ankrin tekrar (ANK), Lösin zengin tekrar (LRR), Kompleks 

proteinlerin Ras’ı (GTPaz aktivitesi) (Roc), Ras’ın C terminali (COR), kinaz (MAPKKK) ve 
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WD40 bölgelerinden oluşmaktadır (123). Şekil 2.1’de LRRK2 geni ve sık rastlanan 

mutasyonları şematik olarak gösterilmiştir.  

 

A�K LRR WD40MAPKKKCORROC
protein 2527

ekzon
51

R1441G
R1441C
R1441H

R1628P

Y1699C G2019S
I2020T
I2012T

G2385R

31 34 35 41 48

Ankrin Lösin
zengin 
tekrarı

Kompleks 
proteinlerin Ras’ı

Roc’un C terminali

GTPaz
aktivitesi

MAP kinaz kinaz kinazlar Fosforilasyon
aktivitesi

WD40

Protein 
protein 
etkileşimi

 Şekil 2-1: LRRK2 geni ve en sık saptanan mutasyonları  

 

LRRK2 çoğunlukla ‘in vivo’ koşullarda dimer olarak bulunur. Dimerizasyon 

LRRK2’nin farklı bölgelerinin etkileşimi sonucu gelişir. Bu bölgeleri LRR’nin ROC 

bölgesine ve WD40 bölgesine yakın kısımları ile N-terminal bölgesi oluşturur. ROC bölgesi 

LRR bölgesindeki birçok bölgeyle etkileşir. (130). Şaperon Hsp90 Cdc37 koşaperonu ile 

birlikte LRRK2 stabilitesinin sağlanmasında rol alır (131). 
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ANK, LRR ve WD40 tek başlarına çeşitli proteinlerde bulunan tekrarlardır. Hücre 

iskeleti proteinleri, transkripsiyon faktörleri, işaretleyiciler ve hücre siklusu regülatörleri gibi 

farklı moleküllerle bulundukları proteinlerin etkileşimi için platformlar oluştururlar. Farklı 

proteinlere bağlanma özelliği sayesinde LRRK2’nin multisistem işaretleyici kompleksin 

parçalarını bir araya getirebileceği ileri sürülmüştür (132).  

ROCO ailesindeki diğer GTPaz’larda da olduğu üzere Roc ve COR bölgeleri birlikte 

bulunur. Roc bölgesini COR bölgesi izler. COR bölgesinin fonksiyonu halen bilinmemekle 

birlikte Roc bölgesi Rab-GTPaz ailesinin üyeleri ile oldukça homologdur. Bu aile vezikül 

formasyonu, aktin ve tubulin bağımlı vezikül hareketi ve membran füzyonunu regüle eden 

60’ın üzerinde küçük GTPaz proteini içermektedir (7,133). 

 LRRK2’nin kinaz bölgesi serin-treonin ve tirozin kinazlar süper ailesine aittir ve hücre 

içi veya hücre dışı stres sinyallerine cevap olarak hücre ölüm-yaşam yollarını regüle eden 

RIPK (reseptör-etkileşim protein kinaz) ailesine benzemektedir (134) 

LRRK2 GTP (Guanin trifosfat)’yi bağlayan, GTP’yi hidroliz eden, ve kinaz 

aktivitesini stimüle eden bir GTPaz (Guanin trifosfataz)’dır. Roc bölgesi yüzeyi bir dimerik 

GTPaz ortaya çıkarmaktadır. Roc bölgesinin intrinsik GTPaz aktivitesinden sorumlu olduğu 

gösterilmiştir. LRRK2’nin kinaz bölgesinin, Roc bölgesine GTP bağlanması üzerine aktive 

edildiği ileri sürülmüştür (130,135). LRRK2’nin GTPaz bölgesinin aktivasyonunu 

kolaylaştıracak olası guanin nükleotid değişim faktörleri (GEFs) var olabilir (136). 

GTP bağlanınca LRRK2 otofosforilasyon geçirir ve muhtemelen nöronal hücre 

işaretleyici kaskadları başlatmak için gerekli substratları fosforiller. GTP GDP’ye (Guanin 

difosfat) hidroliz olunca, muhtemelen olası GTPaz aktive edici proteinler (GAPs) yardımıyla 

LRRK2 inaktif duruma dönerek kinaz aktivitesini sonlandırır. Parkinson hastalığı ile ilişkili 

LRRK2 mutasyonları genellikle kontrol edilemeyen artmış kinaz aktivitesine sebep olarak 

anormal işaretleyici yollara ve sonrasında nörodejenerasyona yol açar (135,136).  

Tanımlanan LRRK2 mutasyonlarının çoğu kinaz bölgesine lokalizedir. Diğer 

mutasyonlar GTPaz (ör: R1441C, R1441G, R1441H), LRR (ör: Lösin1114Lösin, 

Đzolösin1122Valin), WD40 (Treonin2356Izolösin, G2385R) ve Cor (Y1699C) bölgelerini 

etkiler (7). GTPaz bölgesindeki mutasyonlar GTPaz aktivitesini azaltır. WD40, LRR ve 

ankrin bölgelerindeki mutasyonlar LRRK2-protein etkileşimlerine zarar verirler (137,138). 

Bununla birlikte R1441C ve R1441G mutasyonları ile ilişkili artmış kinaz aktivitesi 

bildirilmiştir (138). En sık saptanan G2019S mutasyonu kinaz bölgesini etkiler ve kinaz 



 
 

32 
 

aktivitesini arttırır (139,140). Ayrıca Y1699C ve I2020Tmutasyonu taşıyanlarda artmış kinaz 

aktivitesi bildirilmiştir (139,140). Ek olarak Arjinin1941Histidin ve G2385R mutasyonları, 

LRRK2’nin otofosforilasyonu yanında MBP (miyelin temel protein) ve moesin 

fosforilasyonunu engeller (141). Ayrıca WD40 bölgesindeki G2385R yanlış anlam mutasyonu 

kinaz aktivitesini inhibe edebilir (123). 

Hücre kültürü modellerinde LRRK2 kinaz aktivitesine dayandırılarak toksik 

bulunmuştur. Azalmış kinaz aktivitesi nöronal toksisiteyi azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar, 

artmış kinaz aktivitesi ile ilişkili LRRK2 mutasyonlarının sebep olduğu nörodejenerasyonu 

açıklamada fonksiyon kazanımı hipotezini ileri sürmüşlerdir (142). Ayrıca invitro çalışmalar 

LRRK2’nin nörit uzunluğunun kontrolünde rolü bulunduğunu ve bu fonksiyonun kinaz 

aktivitesi tarafından düzenlendiğini öne sürmüştür (143).  Elde edilen son bilgiler altta yatan 

en olası patogenetik mekanizmanın fonksiyona toksik kazanç sağlanması olabileceğine işaret 

etmektedir (7). 

LRRK2 mutasyonuna sahip hastaların otopsilerinde patolojik spektrum oldukça 

geniştir. Đzolösin1371Valin, Alanin1441Sistein, Y1699C ve G2019S nokta mutasyonlarına 

LC’lerinin eşlik ettiği gösterilmiştir (144). G2019S mutasyonu taşıyan bir vakada LC’leri 

yokluğunda tau patolojisi gelişmiş olduğu saptanmıştır (145).  Y1699C mutasyonu taşıyan bir 

olguda ve bir başka G2019S mutasyonu taşıyan olguda LC’lerinin eşlik etmediği rapor 

edilmiştir (146). R1441G mutasyonu saptanmış bir olguda alfa-sinüklein, hiperfosforile tau, 

ubikutin-immunreaktif inklüzyonlar yokluğunda SN’da dopaminerjik hücre kaybı ile 

nörofillerde serbest nöromelanin varlığı gösterilmiştir. Bu olguda izole nöronlarda artmış alfa-

beta kristalin immunreaktivitesi saptanmıştır (147). R1441C mutasyonu taşıyan bir ailede 

olgulardan birinde LC’leri gösterilmiştir. Đkinci olguda ise progresif supranükleer felç benzeri 

dejenerasyon ve nörofibriler yumaklarla birlikte taupatiye benzer patoloji vardır. Aynı aileden 

üçüncü olguda intrastoplazmik nöronal inklüzyon saptanmamıştır. Aynı mutasyonu taşıyan bu 

ailede patolojik özelliklerin heterojenitesi dikkat çekicidir (61). Diğer LRRK2 mutasyonları 

motor nöron hastalığı, frontotemporal lobar dejenerasyon ve nükleer ubikutin-immunreaktif 

inklüzyon patolojileriyle ilişkilidir (11,12). Patolojik özelliklerdeki bu çeşitlilik, LRRK2 

proteininin farklı yollarla hücre işleyişine katkıda bulunduğunu; LRRK2 mutasyonlarının da 

öncelikli olarak dopaminerjik hücre kaybına, ikincil olarak da ubikutinle birlikte alfa-

sinüklein ve hiperfosforile tau gibi anormal proteinlerin birikimine yol açtığını 

düşündürmüştür (148).  
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PARK9: ATP13A2 (OR) (Kufor-Rakeb Sendromu) 

Otozomal resesif kalıtılır ve PARK9 geni kromozom 1p36’da lokalizedir. Klinik 

özellikleri ilk defa 1994 yılında bir Arap ailede tanımlanmıştır. Daha sonra PARK9 genine ait 

homozigot ve heterozigot mutasyonlar keşfedilmiştir. Birleşik heterozigot delesyonu olan bu 

ailede hastalık ile ilişkili gen ATPaz tip 13A2 (ATP13A2) olarak bulunmuştur (149,150).  

Bununla birlikte birkaç yıl önce bu ailede homozigot 22bp duplikasyonunun da bulunduğu 

bildirilmiştir (151). Kufor-Rakeb sendromu (PARK9) multisistemik nörodejeneratif bir 

hastalıktır; jüvenil başlangıç (20 yaşın altında), iyi L-dopa cevabı olan akinetik-rijid 

parkinsonizm, piramidal traktus disfonksiyonu, supranükleer bakış felci, kognitif yıkım ve 

progresif beyin atrofisi ile karakterizedir (149).  

Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada Brezilya ve Đtalya’da atipik özellikleri sınırlı 

olan jüvenil parkinsonizmle ve erken başlangıçlı PH ile ilişkili ATP13A2 varyantları rapor 

edilmiştir. Bu çalışma ATP13A2 mutasyonlarının değişmez bir şekilde Kufor-Rakeb 

sendromu ile ilişkili olmadığını, nadiren daha hafif klinik gösterilere sahip hastalarda da 

saptanabileceğini göstermiştir (152). Ayrıca bu sendromla ilişkilendirilen büyük bir Şili 

ailesinin uç uca eklenen mutasyon taşıdığı bildirilmiştir (151). 

 ATP13A2 geni olası lizozomal tip 5, p-tipi ATPaz aktivitesi olan, lizozomal yerleşimli 

geniş bir transmembran proteini kodlar. Endoplazmik retikulumda mutant proteinin birikmesi 

mutasyonların proteozomal veya lizozomal disfonksiyona yol açıyor olabileceğini 

düşündürmüştür (151). Fakat halen bu proteinin kesin fonksiyonu ve ATP13A2 geni 

mutasyonlarının patolojisi bilinmemektedir (6). 

PARK10 (Bilinmiyor), PARK11 (OD?) ve PARK12 (X’e bağlı geçiş) 

 Geç başlangıçlı PH olan ailelerde PARK10 lokusu, genom geniş bağlantı analizi ile 

kromozom 1p32’ye haritalandırılmıştır (153). Bu bağlantı bölgesi, kromozom 1p’deki PH’nın 

başlangıç yaşı ile ilişkili bağlantı bölgesiyle tama yakın oranda üst üste binmiş gibi 

görünmektedir (154). Son zamanlarda CDCP2 (CUB domain containing protein 2-CUB 

bölgesini içeren protein 2) potansiyel PARK10 geni olarak önerilmiştir. Fakat takip eden 

çalışmalarda CDCP2 genindeki tek nükleotid polimorfizmleri ile PH arasında kesin bir ilişki 

kurulamamıştır (155). Halen bağlantı analizi ile saptanan bu lokusta mutasyon taşıyan genler 

tanımlanamamıştır. 
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PARK11 lokusu için güçlü aile öyküsü bulunan Parkinson hastalarında kromozom 

2q36-q37’de bağlantı saptanmıştır (156). Yakın zamanda PARK11 lokusu içinde yer alan 

Grb10-Etkileşim GYF Protein-2 (GIGYF2) geninde heterozigot yanlış anlam mutasyonları 

bulunmuştur (157).  Fakat halen GIGYF2 geninin PH patogenezindeki rolü net değildir. 

PARK12 lokusu için Xq21-q25’de bağlantı olduğu bildirilmiştir. Halen bağlantı 

analizi ile saptanan lokusta mutasyon taşıyan gen tanımlanamamıştır (153,158). Bu lokusların 

geç başlangıçlı PH’na yatkınlık yaratan genleri barındırdığı düşünülmektedir (153,158). 

PARK 13: HtrA2 (Omi) (OD) 

PARK 13 lokusu 2p13’e lokalizedir. Dörtyüzellisekiz aminoasitten oluşan gen ürünü 

HtrA2 (aynı zamanda Omi olarak bilinir) mitokondriyal serin proteaz görevi görür. HtrA2  

nükleer kodlanan bir proteindir, mitokondride intermembranöz aralıkta yer alır ve apopitotik 

uyarana cevap olarak sitozole salınır (159).  

 HtrA2 fonksiyonu kaybettirilmiş farelerde striatal hasarla birlikte parkinsonizm 

özellikleri olan nörodejeneratif bir fenotip gösterilmiştir (160). 

 Sporadik geç başlangıçlı dört Alman Parkinson hastasında tek heterozigot yanlış 

anlam mutasyonu, Glisin399Serin tanımlanmıştır. Bir diğer polimorfik varyant olan 

Alanin141Serin, Parkinson hastalarında kontrollere kıyasen daha sık saptanmıştır (159). 

Đnvitro çalışmalar mutasyonların proteaz aktivitesinin işlev görmesinde defekte sebep olarak 

mitokondriyal disfonksiyonu ortaya çıkardığını düşündürmektedir (159). Yakın zamanda 

yapılan bir çalışmada, her ne kadar PARK13 lokusunun taşıdığı genetik risk dışlanamasa da 

her iki varyasyonun da PH ile ilişkili olmadığı ileri sürülmüştür (161). 

Diğer Aday Genler:  

 NURR1 (NR4A2) geni,  nükleer reseptör süper ailesinin üyesi olan önemli bir 

transkripsiyon proteinini kodlar ve ventral orta beyin dopaminerjik nöronlarının gelişimine 

katkıda bulunur (162). Đki sessiz (non-coding) varyantı OD kalıtım paterni gösteren geç 

başlangıçlı PH ailelerinde tanımlanmıştır (163).  

Presinaptik protein sinfilin 1, SNCA1P geni tarafından kodlanmaktadır ve PH ile 

ilişkilendirilmektedir. Sinfilin 1, alfa-sinüklein ile etkileşime girer ve parkin tarafından 

modüle edilir (164). Sinfilin 1 immunreaktivitesi, LC’lerinde ve glial sitoplazmik 

inklüzyonlarda saptanmıştır (165). SNCA1P geninde tek heterozigot yanlış anlam mutasyonu 
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R621C (Arjinin621Sistein), iki geç başlangıçlı Alman sporadik Parkinson hastasında 

tanımlanmıştır (166). Bununla birlikte yakın zamanda R621C (Arjinin621Sistein) varyantı ile 

V44A (Valin44Alanin) ve E706Q (Glutamikasit706Glutamin) varyantları kontrollerde de 

saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında, mutasyonların etyopatogenezdeki yeri henüz belirli değildir 

(167). 

 Glukoserebrosidaz (GBA) geninin PH ve difüz Lewy cisimciği hastalığı 

etyopatogenezinde rol aldığına dair kanıtlar pekişmektedir. Glukoserebrosidaz enzimini 

kodlayan gendeki homozigot ve birleşik heterozigot mutasyonlar glukoserebrosid birikimine 

yol açan, OR kalıtılan bir lizozomal depo hastalığı olan Gaucher hastalığına sebep olmaktadır. 

Gaucher hastalarında ve akrabalarında parkinsonizm ve LC varlığı, PH’ında GBA geninin 

taranmasına neden olmuştur (6). Aşkenazi Yahudi ırkından Parkinson hastalarında, GBA 

yanlış anlam alelleri taşımanın PH için bir risk faktörü olduğu öne sürülmüştür (168). Yakın 

zamanda Lewy cisimcikli demans hastaları arasında yüksek GBA mutasyonu prevalansı 

(%23) rapor edilmiştir (169). Bu sebeplerden dolayı GBA mutasyonları alfa-sinükleinopatiler 

için önemli bir risk faktörü olarak görünmektedir ve PH  patogenezinde rol alan lizozomal 

anormalliklere dayanak sağlar (6). 
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3. GEREÇ VE YÖ�TEM 

3.1 GEREÇ 

3.1.1 Hasta Grubu 

Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Davranış Nörolojisi 

ve Hareket Bozuklukları Birimi tarafından izlenmekte olup Birleşik Krallık Parkinson 

Hastalığı Derneği Beyin Bankası Kriterlerine göre klinik olarak kesin Parkinson hastalığı 

tanısı almış 99 aileden 99 hasta, çalışma hakkında bilgilendirildikten sonra, yazılı gönüllü 

onayı alınarak çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan tek gen hastalığı kalıtım paterni gösteren 

24 hastanın toplamda 29 kan bağı olan akrabası çalışma hakkında bilgilendirildikten sonra 

yazılı gönüllü onayı alınarak çalışmaya alındı. 

 Çalışmaya alınan hastaların klinik özellikleri, özgeçmişleri, soygeçmişleri, aldıkları 

medikal tedavi, Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (BPHDÖ) puanları ve 

modifiye Hoehn-Yahr skalasına göre hastalıklarının evresi ayrıntılı olarak hasta bilgi 

formunda kayıtlandı. Her hasta için ayrıntılı soy ağacı çıkarıldı. Hastaları kayıtlamada 

kullanılan bilgi formunda yer alan tanılayıcı ve dışlayıcı kriterler Birleşik Krallık Parkinson 

Hastalığı Derneği Beyin Bankası Kriterlerinin modifiye edilmesi ile oluşturuldu. 

Değerlendirmede bradikineziye ek olarak beş tanı kriterinden ikisi müspet olan, L-dopa 

cevabı bulunan ve tüm dışlama kriterlerinin saptanmadığı hastalar klinik olarak kesin 

Parkinson hastalığı tanısı almış kabul edildi. Tanı kriterleri arasında bradikinezi varlığı, 

istirahat tremoru varlığı, rijidite varlığı, L-dopa tedavisi ile ≥%30 düzelme ile vücudun bir 

yarısında asimetrik başlangıç yer almaktaydı. Yakınmaların başlangıcından itibaren 2 yıl ve 

üzerinde süre geçmiş olan ve halen ≥%30 L-dopa cevabı bulunan hastalarda L-dopa cevabı 

varlığı müspet kabul edildi. L-dopa kullanmayan veya yeni tanı almış hastalarda L-dopa 

cevabının varlığını araştırmak amacıyla oral L-dopa testi yapıldı.  

Hem sporadik olgular hem de ailevi özelliği bulunan olgular çalışmaya dahil edildi. 

LRRK2 geninin OD kalıtılması ve mutasyonlarının sıklıkla azalmış penetrans göstermesi 

sebebiyle; hem ebeveynlerinden biri PH tanısı almış hastalar, hem de takip eden iki 

jenerasyonda en az bir PH’dan etkilenmiş ikinci veya üçüncü derecede kan bağı olan akrabası 

bulunan hastalar ailevi Parkinson hastası olarak çalışmaya alındı.   
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Hastalardan EDTA'lı tüplere alınan 10 ml periferik venöz kan Đstanbul Üniversitesi 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı’nda 4ºC'da saklandı ve en geç 24 

saat içinde DNA izolasyon kiti kullanılarak genomik DNA elde edildi. DNA örneklerinin 

konsantrasyonu ve saflığı nanodrop cihazı ile ölçüldü ve DNA örneklerinin kayıtları 

şifrelenmiş sistemlerde tutuldu. Başlangıçta 2 µl dH2O ile cihazın çalışması kontrol edildi, 

ölçüme başlamadan DNA’nın çözüldüğü solüsyonla cihaz sıfıra ayarlandı ve 2 µl DNA örneği 

ile ölçüm yapıldı. Cihaz otomatik olarak 260/280 nanometrede ölçüm yaparak DNA 

konsantrasyonunu hesapladı. 260/280 değeri 1.8-2.0 arasında olanlar ile konsantrasyonu 

mikrolitre’de 100 ng civarında olanlar saf ve  temiz kabul edilip çalışmaya dahil edildi. 

3.1.2 Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Agaroz 

Big-Dye Terminator  Sekans Analiz kiti 

DNA Đzolasyon kiti (50 örneklik maksi kit) 

Etil alkol 

Etidyum Bromid 

Hidi Formamid 

Proteinaz K 

Sephadeks-50 

3.1.3 Kullanılan Cihazlar 

Buzdolabı ve Derin Dondurucu  (+ 4 oC ve -20 oC Uğur) 

CCD kamera-bilgisayar donanımı  (Mitsubishi-Machintosh) 

Çalkalamalı su banyosu   (Memmert) 

Çalkalayıcı (shaker)    (Memmert) 

Çeker Ocak      (Kermanlar) 

Distile su cihazı    (Milipore) 

Elektroforez aleti    (Owl) 

Etüv      (Heraeus) 
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Güç kaynağı     (Ec Appatus Corporation) 

Hassas terazi     (Shimadzu) 

Hibridizasyon fırını    (Techne) 

Horizontal beyaz ışık kaynağı  (Fotodyne) 

Isı bloğu     (Vive scientific) 

Masaüstü mini santrifüj   (Eppendorf) 

Otomatik pipetler    (Gilson) 

Polimeraz zincir reaksiyonu cihazı  (Borad) 

PH metre     (Corning) 

Soğutmalı santrifüj    (Heraus) 

Sekans Cihazı (Genetic Analyser)  (ABĐ 3730) 

Spektrofotometre    (Nanodrop) 

UV- transluminatör    (Fotodyne) 

UV-crosslink     (Stratagene) 

3.1.4 Kullanılan  Tampon ve Çözeltiler 

6X agaroz jel yükleme tamponu 

% 25      Bromfenol mavisi 

% 30     Gliserol 

50 X TAE (Tris-Asetik asit-EDTA) 

Tris baz:     242 g 

Glasiyal asetik asit:   57.1 g 

EDTA (0.5M):   100 ml 

Distile su ile 1 lt’ye tamamlandı ve otoklav ile steril edildi. 

Sephadeks-G50 Solüsyonu 

Sephadeks-G50   2,5 g 

Distile su ile 50 ml’ye tamamlandı ve çalkalanarak +4°C’de muhafaza edildi. 
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3.2. YÖ�TEM 

3.2.1. Mutasyon Analizi 

3.2.1.1. PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) 

Polimeraz zincir reaksiyonu, biyolojik bir maddede, varlığı bilinen ya da tahmin 

edilen bir DNA (ya da RNA(Ribonükleik asit)) parçasının, in vitro koşullarda, ölçülebilecek 

miktarlara kadar çoğaltılması işlemidir. Polimeraz zincir reaksiyonu, varlığı tahmin edilen bir 

DNA bölgesinin varlığını göstermek ya da varlığı bilinen bir DNA bölgesini başka amaçlarla 

kullanılabilecek miktarlarda elde etmek amacıyla uygulanabilir. Polimeraz zincir reaksiyonu 

yöntemi, Taq DNA Polimeraz enziminin, tek zincirli bir DNA molekülünü kalıp olarak 

kullanarak serbest bir 3’OH ucuna, kalıp diziye uygun nükleotidleri ekleyebilme yeteneğine 

dayalıdır. Hücre içinde DNA Polimeraz için serbest 3’OH ucu tek zincirli kısa RNA 

molekülleriyle sağlanırken, in vitro koşullarda 3’OH uç, yapay olarak üretilen tek zincirli kısa 

DNA molekülleri ile sağlanır. Primer adı verilen bu tek zincirli DNA molekülleri, PZR’ın 

seçiciliğini belirleyen esas bileşendir.  Primer dizisi kurgulanarak serbest 3’OH ucunun hedef 

DNA’da bağlanacağı yer, dolayısıyla çoğaltılacak bölge önceden belirlenebilir. Tez 

kapsamında LRRK2 geni 41.ekzon bölgesi tablo 3-1’de belirtilen primer sekansları ile tablo 

3-2 ve 3-3’de belirtilen touch-down PZR koşullarında çoğaltıldı. 

 

Tablo 3-1: LRRK2 geni ekzon 41 bölgesine ait Forward ve Reverse primer sekansı 

Ekzon 41 primer sekansı 

Ekzon no Sekans dizisi Çoğaltılan 
alan 

LRRK2 Ekzon 41 F 5' ACCTCCACTCAGCCATGATT 3' 331 bp 

LRRK2 Ekzon 41 R 5' GGTGTGCCCTCTGATGTTTT 3' 331 bp 
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 Tablo 3-2: Polimeraz Zincir Reaksiyonu touch-down reaksiyon döngüsü 

 

96 ºC     5´ (dakika) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

64 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

63 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

61 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

60 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

59 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

58 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

57 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

56 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

55 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

94 ºC    30´´ (saniye) 

54 ºC    1´ (dakika)  4X (dört döngü) 

72 ºC    30´´ (saniye) 

 

72 ºC    10´ (dakika) 
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Tablo 3-3: Polimeraz Zincir Reaksiyonunda kullanılan enzim ve kimyasallar 

 

Ci:stok molarite miktarları, Cf:reaksiyondaki molarite miktarları, 1x:PZR içindeki miktarları µl larak ifade 
etmektedir. 

 

3.2.1.2. Agaroz Jel Elektroforezi 

Polimeraz zincir reaksiyonu aşaması sonrası çoğaltılmış bölgenin kontrolü %2’lik 

agaroz jel elektroforezi ile yapıldı. 

3.2.1.3. Agaroz Jelin Hazırlanması 

%2’lik jel hazırlamak için, 1 gr agaroz tartılarak 50 ml TAE (Tris-Asetik asit-EDTA) 

tamponunda karıştırıldı. Karışım, mikrodalga fırında ısıtılarak agarozun tam olarak çözünmesi 

sağlandı. Tam olarak çözünen karışımın 40oC’ye kadar soğuması için manyetik karıştırıcı 

üzerine yerleştirildi. Yeterince soğuyan jele, çeker ocak içinde, pipet ile 1 ml etidyum bromid 

eklenerek karıştırıldı. Jel, önceden hazırlanan jel kabına hava kabarcığı bırakmayacak şekilde 

döküldü. Örnek sayısına uygun taraklar yerleştirilerek jel çeker ocakta donması için bekletildi. 

 

 

PZR Reaksiyon Karışımı : (Ekzon:41) 

 Ci Cf 1 x 

Tampon 10X 10 1 2.5 

MgCl2 50mM 50 1.5 0.75 

dNTP 25mM 25 0.2 0.2 

Primer F 20µM 20 0.4 0.5 

Primer R 20µM 20 0.4 0.5 

Taq Polimeraz (5U/µL)     0.1 

H2O     16.45 

DNA 20ng/µL   4 

Final volüm   25 
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3.2.1.4. Jelin Yüklenmesi ve Görüntüleme 

Daha önce hazırlanan agaroz jeli, içinde yürütme tamponu TAE bulunan yürütme 

tankına, kuyular negatif kutba yakın olacak şekilde yerleştirildi. Taraklar kuyuların zarar 

görmemesi için dikkatlice çıkartıldı. 6X brom fenol mavisi ve gliserol içeren ‘loading buffer’ 

solüsyonundan 1’er µl alındı. Beş µl PZR ürünleri ile karıştırılarak jeldeki kuyucuklara 

yüklendi. Tüm örneklerin ve uygun büyüklükte işaretleyicilerin yüklenmesini takiben 60-100 

volt altında yaklaşık 45 dakika yürütüldü. Đşlem sonunda jel U.V. ışığı altında CCD kamera 

ile görüntülendi.  

3.2.1.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Pürifikasyonu 

Tüm PZR ürünleri agaroz jelde görüntülendikten sonra Ekzo-sap pürifikasyon 

yöntemi ile pürifiye edildi. 2.5 µl reaksiyon karışımı Tablo 3-4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3-4: Ekzo-sap pürifikasyon yöntemi reaksiyon karışımı  

Ekzonükleaz I (20U/µL) 10U 0.5µl 

SAP (1U/µL) 

(Shrimp Alkalin Fosfotaz) 2U 2µl 

 Final volüm 2.5µl 

 

2.5 µl reaksiyon karışımı tüm PZR örneklerine dağıtıldı. 37 °C’de 15 dakika ve 81 

°C’de 15 dakika inkübe edildi. 

3.2.1.6. Sekans Analizi 

Tez kapsamında tüm hasta örnekleri direkt sekans analizi yapılarak tarandı. Yöntemin 

temeli DNA polimerazın dNTP’lerin (deoksiribonükleozid trifosfat) yanı sıra deoksiribozun 

3’ pozisyonunda OH grubu taşımayan ddNTP’leri de (dideoksiribonükleozid trifosfat) 

substrat olarak kullanabilmesine dayanır. Sentezlenen DNA’ya bir ddNTP’nin katılması 3’ 

pozisyonunda OH grubu olmadığı için sentezi durdurur. Reaksiyon sonunda farklı 

uzunluktaki nükleotid sekansları, farklı ddNTP’ler tarafından durdurulur ve bir elektroforez 

sistemi tarafından okunarak değerlendirilir. Günümüzde genom analiz sistemleri tüm bu 

işlemlerin hızlı ve yüksek verimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 
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3.2.1.7. Sekanslama Reaksiyonu 

 Pürifiye edilen PZR ürünleri ekzon 41 bölgesi için ayrı optimize edilmiş sekanslama 

reaksiyonuna tabi tutularak analiz edildi. Sekans reaksiyonu Big dye terminatör kiti ile 

gerçekleştirildi. Tablo 3-5 her örnek için ayrı ayrı kullanılan enzim ve kimyasalları ifade 

etmektedir. Tablo 3-6 ise sekans analizi reaksiyon koşullarını göstermektedir. 

 

Tablo 3-5: Big-dye terminatör kiti reaksiyon koşulları 

  ≤300 pb 

dH2O 6 µl 

Tampon 5X 2 µl 

Primer  0.5 µl 

Big Dye 0.5 µl 

 

Tablo 3-6: Sekans analizi reaksiyon koşulları 

Sekans analizi koşulları:  

96°C   5 dakika 

96°C   10 saniye 

52°C   5 dakika 28x 

60°C   4 dakika 

60°C   7 dakika  

10°C   ∞ 

 

3.2.1.8. Sephadeks-G50 yöntemi ile Sekanslama Reaksiyonu Pürifikasyonu 

Big-dye terminatör sekans analiz yöntemi için filtre tabakalar kullanılmaktadır. 

Sephadeks-G50 solüsyonundan  filtre tabakaların her bir  örnek kuyusuna 250 µl dağıtıldı. 

2500 rpm’de(dakikadaki devir sayısı) 2 dakika santrifüj edildi. Đkinci defa sephadeks-G50 
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solüsyonundan 250 µl dağıtıldı. 2500 rpm’de 2 dakika santrifüj edildi. 20 µl distile su filtre 

tabakaların her bir örnek kuyusuna dağıtıldı. 10 µl sekans reaksiyonu örnek kuyularına 

dağıtıldı. 2500 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi. Sekans analiz tabakaları ABĐ3730 genetik 

analizör cihazına yüklenerek analiz edildi. Yürütülen örnekler Seqscape 5.0 sekans analizör 

yazılımı kullanılarak analiz edildi. 

3.2.2. Đstatiksel Analiz 

Hasta grubunun klinik ve demografik özellikleri SPSS programı kullanılarak tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)  ile karşılaştırıldı. Anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya 99 aileden 99 idyopatik Parkinson hastası alındı. Hastaların 33’ü kadın, 

66’sı erkekti. Erkek hastaların kadın hastalara oranı 2:1 idi. Hastalığın başlangıç yaşı 17 ile 83 

arasında değişmekteydi ve ortalama 54±14 yıl idi. Birleşik Parkinson Hastalığı 

Derecelendirme Ölçeği (BPHDÖ) skorları açık dönemde ortalama 24.2±15, kapalı dönemde 

ise ortalama 42.4±13 saptandı. Modifiye Hoehn-Yahr evreleri açık dönemde ortalama 1.6±0,8 

kapalı dönemde ise ortalama 2.4±0,8 saptandı. Tablo 4-1’de hastaların önemli klinik 

özelliklerinin ortalama ve standart sapma değerleri belirtilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Çalışmaya alınan Parkinson hastalarının klinik özellikleri 

 
Tüm hastalar (n=99) üzerinden 

Ortalama değer /standart sapma 

Đlk başvuru ( nörolojik değerlendirme) yaşı 

(yıl)  
61 ± 13  

PH başlangıç yaşı (yıl) 54 ± 14 

Günlük L-dopa dozu (mg) 461 ± 288 (n=89)* 

BPHDÖ ‘açık’ 24,2 ± 15 (n=86) 

BPHDÖ ‘kapalı’ 42,4 ± 13 (n=14) 

Hoehn and Yahr skoru ‘açık’ 1,6 ± 0,8 (n=88) 

Hoehn and Yahr skoru ‘kapalı’ 2,4 ± 0,8 (n=15) 

Mini Mental Durum (30/30) 27,8 ± 2,9 (n=64) 

* 10 hasta sadece dopaminerjik agonist monoterapisi ile tedavi edilmekteydi. 

BPHDÖ: Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği 

 

 Olguların 75’i sporadik geçişliydi, 24’ü ailevi özellik gösteriyordu. Otozomal 

dominant kalıtım gösteren 24 hastanın 8’inde azalmış penetrans bulunuyordu, 16’sının 

ebeveynlerinden biri PH tanısı almış idi. 23 ailede akraba evliliği biliniyordu. Bu ailelerin 

birçoğunda akraba evliliği birden çok jenerasyonda bulunmaktaydı. Ailelerden 96’sı 

Türkiye’den, 1’i Yunanistan’dan, 1’i Bulgaristan’dan, bir diğeri ise Đran’dan köken 

almaktaydı. Hastalara ait örnek soyağaçları şekil 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4’de gösterilmiştir. 
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1 2 

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

*

*

Kişi 1: 87 yaş, ölmüş
Kişi 3: 81 yaş
Kişi 7: 62 yaş
Kişi 12: 39 yaş

Đndeks vakaOlası
parkinsonizm

 

Şekil 4-1: Otozomal dominant kalıtım gösteren olgunun soy ağacı 
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3

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13     14 15

*

4
1 2

Kişi 1: 62 yaş ölmüş
Kişi 2: 68 yaş ölmüş
Kişi 7: 52 yaş

 

Şekil 4-2: Sporadik geçiş gösteren olgunun soy ağacı 
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6 7 8

1 2 

3 4

9 10 11

12 13 14

* *

*

 

Şekil 4-3: Akraba evliliği bulunan sporadik geçiş gösteren olgunun soy ağacı 
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1 2 

3 4

6 7 8 9 10 11

12 13 14

* *

*

 

Şekil 4-4: Ailede birden fazla akraba evliliği olan olgunun soy ağacı 

      Azalmış penetrans? Otozomal resesif kalıtım? 
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Akraba evliliği bulunan OD kalıtım paterni gösteren hastaların bulgularının başlangıç 

yaşı, akraba evliliği bulunmayan OD kalıtım paterni gösteren hastalara kıyaslandığında 

anlamlı olarak daha düşük saptandı (p≤0.05). Sporadik ve ailevi Parkinson hastalarının diğer 

demografik özelliklerinin kıyaslanması istatistiksel olarak anlam taşımıyordu. Tablo 4-2’de 

ailesinde akraba evliliği olan ve olmayan OD kalıtılan olguların ana demografik özelliklerinin 

ortalaması ve standart sapma değerleri; Tablo 4-3’de ise ailesinde akraba evliliği olan ve 

olmayan sporadik olguların ana demografik özelliklerinin ortalaması ve standart sapma 

değerleri belirtilmiştir. 

 

Tablo 4-2: Akraba evliliği olan ve olmayan otozomal dominant Parkinson Hastalığı olgularının  
demografik özellikleri 

                N=24 

 

Parametre 

Akraba evliliği 
olmayan OD PH 
olguları (n=17) 

Ortalama ± SS  

Akraba evliliği olan OD 
PH olguları (n=7) 

Ortalama ± SS  

P değeri 

Cinsiyet 

(E=erkek, K=kadın) 
3K/17E 1K/6E > 0.05 

Đlk başvuru 

(nörolojik değerlendirme) 

yaşı (yıl) 

58 ± 11 

(45-79) 

49 ± 17 

(31-81) 
> 0.05 

PH başlangıç yaşı (yıl) 
53 ± 12 

(33-75) 

39 ± 18 

(19-67) 
≤ 0.05 

Günlük L-dopa dozu  (mg) 
470 ± 269 * 

(150-1200) 

(n=15)* 

470 ± 239 * 

(300-800) 

( n=5)* 

> 0.05 

BPHDÖ 

‘açık dönem’ 

18.3 ± 11.9 

(3-42, n=14) 

21.3 ± 17.5 

(5-47) 
> 0.05 

Mini Mental Durum 

 (30/30) 

27.4 ± 3.2 

(19-30, n=36) 

 

27.9 ± 2.5  

(21-30, n=14) 
> 0.05 

* 2 hasta dopaminerjik agonist monoterapisi ile tedavi edilmekteydi 

BPHDÖ: Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, OD: Otozomal dominant, SS: standart sapma 
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Tablo 4-3: Akraba evliliği olan ve olmayan sporadik Parkinson Hastalığı olgularının demografik 
özellikleri 

                         N=65 

Parametre 

Akraba evliliği 

olmayan sporadik 

PH olguları (n=59) 

Ortalama ± SS  

Akraba evliliği olan 

sporadik PH olguları 

(n=16)             

Ortalama± SS  

P değeri 

Cinsiyet  

(E=erkek, K=kadın) 
25K/34E 3K/13E > 0.05 

Đlk başvuru (nörolojik 

değerlendirme) yaşı (yıl) 

63 ± 12 

(26-93) 

37± 13  

(36-76) 
> 0.05 

PH başlangıç yaşı (yıl) 
56 ± 12 

(17-76) 

51 ±  16  

(24-73) 
> 0.05 

Günlük L-dopa dozu  (mg) 
492 ± 291** 

(150-2200) 

(n=55)** 

480 ± 233 * 

(250-1000) 

(n=14)* 

> 0.05 

BPHDÖ 

‘açık dönem’ 

23.7 ± 13.6 

(2-56, n=50) 

23.1 ± 10.5  

(8-43) 
> 0.05 

Mini Mental Durum 

 (30/30) 

28.7 ±1,9 

(24-30, n=10) 

27.8 ± 4.4 

(20-30, n=5) 
> 0.05 

* 2 hasta dopaminerjik agonist monoterapisi ile tedavi edilmekteydi 

** 4 hasta dopaminerjik agonist monoterapisi ile tedavi edilmekteydi 

BPHDÖ: Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği SS: Standart sapma 

 

 Hastalarda ve akrabalarında, yapılan direkt sekans analizi incelemesi sonucunda 

LRRK2 geni ekzon 41 G2019S ve I2020T mutasyonlarına rastlanılmadı.  

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

5. TARTIŞMA  

PARK8 lokusu ile ilişkilendirilen ailelerde LRRK2 geninin keşfi PH’nın 

etyopatogenezini anlamamızı sağlayan en büyük gelişmelerden bir tanesidir (61). LRRK2 

mutasyonları bazı toplumlarda hem OD kalıtım gösteren, hem de sporadik geçişli Parkinson 

hastalarında oldukça sık saptanmaktadır. Bu nedenle LRRK2 geni üzerinde yapılan moleküler 

genetik ve epidemiyolojik çalışmalar giderek daha fazla önem kazanmaktadır.  

Türk toplumunda LRRK2 geni ekzon 41 mutasyonlarının sıklığının saptanması ve 

mutasyon tespit edildiği takdirde fenotip-genotip korelasyonunun araştırılması amaçlanan bu 

çalışmaya 99 idyopatik Parkinson hastası ile ailesel olgularda 29 kan bağı olan akrabası 

alınmıştır. Ancak bu serideki hastalarda ve kan bağı olan akrabalarında  G2019S ve I2020T 

mutasyonlarına veya varyantlarına rastlanmamıştır. 

LRRK2 geninin 51 ekzon içermesi sebebiyle, bütün ekzonların tam olarak taranması 

zaman alıcı ve pahalı bir işlemdir. Bu nedenle birçok çalışma sadece bir veya birkaç önceden 

tanımlanmış mutasyonu taramaktadır. Mutasyon analizi için öncelikli olarak hangi ekzonların 

taranması gerektiğine karar verilmesi önemlidir. Şimdiye kadar saptanmış en sık mutasyon 

olan G2019S’in bulunduğu ekzon 41 dünyadaki tüm merkezlerde öncelikli olarak 

taranmaktadır. Bunun dışında ikinci sıklıkta saptanan R1441C mutasyonunu barındıran ekzon 

31’in taranması ve olası patolojik kodlama yer değiştirmelerinin analizi de önerilmektedir. 

R1441C, R1441G ve R1441H nokta mutasyonlarını barındıran ekzon 31 ile G2019S ve 

I2020T nokta mutasyonlarını barındıran ekzon 41 mutasyonel sorunlu bölgelerdir ve birçok 

enstitü sadece bu ekzonların taraması ile çalışmalarını sınırlandırmaktadır (170). Biz de 

çalışmamızı sürenin ve maddi olanakların kısıtlı olması sebebiyle ekzon 41 taraması ile 

sınırlandırdık. Çalışmamızda ekzon 41’in tercih edilmesinin önemli nedenlerinden birisi de 

Akdeniz bölgesinde en sık rastlanan mutasyonun G2019S olmasıydı.  

Şimdiye dek Avrupa ülkelerinde PH’nın en yaygın genetik sebebi olan G2019S 

mutasyonu toplamda ailevi olguların %7’sinden, sporadik olguların %1’inden sorumlu 

tutulmaktadır (171). Bu mutasyon Güney Avrupa ülkelerinde kuzeydekilere kıyasla daha sık 

saptanmaktadır (172). Belçika, Norveç ve Polonya’dan bildirilen geniş Parkinson hasta 

serilerinde bu mutasyona nadir olarak rastlanılmıştır (173,174,175).  

Bununla birlikte, Portekizliler, Aşkenazi Yahudileri ve Kuzey Afrika Arap’larındaki 

ailevi Parkinson hastalarının G2019S mutasyonu prevalansları karşılaştırıldığında, sırasıyla, 

%16, %20 ve %42 gibi yüksek değerler elde edilmiştir (9,10,176). Aşkenazi Yahudilerinde, 
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özellikle ailevi olgularda saptanan yüksek prevalansa karşın Yemen Yahudisi kökenli 63 

Parkinson hastasında bu mutasyona rastlanmamıştır (177).      

Kuzey Amerika beyaz ırkında, Avrupa ülkelerine benzer oranda, sporadik olguların 

%1’inde, ailevi olguların %3’ünde G2019S mutasyonu saptanmaktadır (172).  Kanada’dan 

bildirilen bir çalışmada, 230 Parkinson hastasında yedi ekzon taranmış ve mutasyon 

bulunamamıştır (178). Güney Amerika’dan da bu mutasyonun sıklığını araştıran birkaç 

çalışma yayınlanmıştır. Şili, Uruguay ve Brezilya’dan bildirilen sonuçlar Avrupa ülkelerinde 

saptanan oranlarla uyumlu biçimde sırasıyla %3, %4, %2 olarak bildirilmişdir (179,180,181). 

Asya kökenli Parkinson hastalarında G2019S mutasyonu oldukça nadir 

bulunmaktadır. Günümüze kadar mutasyonu taşıyan sadece 4 Japon Parkinson hastası 

bildirilmiştir (Çin, Japon, Kore ve Hindistan toplumlarında yapılan genetik çalışmalar). 

Bununla birlikte beyaz ırk kökenli toplumlara kıyasla Asya kökenlilerde daha sık I2020T ve 

I2012T mutasyonları tanımlanmıştır (13,172,182).  

Avrupa ve Kuzey Amerika ailelerinin G2019S mutasyonu ile ilişkili 145-154kb 

boyutunda ortak bir haplotip paylaştıkları bildirilmiştir (184). Bu haplotip birkaç Avrupa 

ailesinde ve Kuzey Afrika ailelerinde 60kb’a kadar daraltılmıştır ve 13.yüzyılda meydana 

geldiği tahmin edilmektedir (185). Ayrıca yakın zamanda daha nadir bulunan iki farklı 

haplotipin tanımlanması, mutasyonun dünyanın farklı yerlerinde bağımsız olarak da meydana 

gelebileceğini düşündürmüştür. Bunlardan ilki birkaç Güney Avrupa ailesi arasında 

paylaşılmaktadır, diğeri ise Japon toplumunda saptanmıştır (186). Şekil 5-1’de G2019S 

mutasyonunun farklı populasyonlarda bildirilen sıklıkları gösterilmiştir. 
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Aşkenazi
Yahudileri 
ailevi %20

Kuzey Amerika beyaz ırkı
sp %1, ailevi %3

Norveç <%1

Bel<%1 Pol <%1

Kanada %0

Kuzey Afrika 
Arapları
ailevi %42

Portekiz 
ailevi%16

Brezilya %2

Uruguay %4

Şili 
%3

Japonya  
sp <%1, 
ailevi  %2

Çin Halk Cumhuriyeti  %0Yun <%1 Đran 
%0

Hindistan  <%1

Đngiltere %1,6

Fr %1
Đsp
sp %3, 
ailevi%4

Đtal
sp %2, ailevi %4

Almanya ve Avusturya %1

Rusya %1

 
Şekil 5-1: LRRK2 geni G2019S mutasyonunun farklı populasyonlarda bildirilen sıklıkları  
sp: sporadik, Bel: Belçika, Pol: Polonya, Fr: Fransa, Đtal: Đtalya, Đsp: Đspanya, Yun: Yunanistan 
Kanada (178), Brezilya (181), Şili (179), Uruguay (180), Portekiz (176), Kuzey Afrika Arapları 
(9), Kuzey Amerika beyaz ırkı-Đspanya-Đtalya-Đngiltere-Fransa-Almanya ve Avusturya-Rusya 
Hindistan-Çin Halk Cumhuriyeti-Japonya (172), Belçika (173), Polonya (176), �orveç (174), 
Yunanistan (187), Đran(188), Aşkenazi Yahudileri (10). 
 

Akdenize kıyısı olan ülkelerde G2019S mutasyon sıklığının yüksek olmasına rağmen, 

çalışmamızda Kuzey Avrupa ve Asya toplumlarından bildirilen oranlara benzer şekilde 

mutasyon saptanmaması dikkat çekicidir. Türk uygarlığı tarihin en eski uygarlıklarından 

birisidir ve bu uygarlığın kökeninin esas olarak Orta Asyadan geldiği ileri sürülmektedir. 

Toplumların geçmiş zamanlarda gerçekleştirdikleri göç olayları ile ilişkili olarak Türkler 

geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Kavimlerin göç yolları üzerinde bulunan ve birbirinden 

farklı birçok uygarlığa ve devlete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’da birçok değişik etnik 

yapı birbiriyle iç içe geçmiştir. Türkiye’de yaşayan toplumun etnik yapısının heterojen 

olması, ülkemizde LRRK2 mutasyon sıklığının oldukça düşük bulunmasından sorumlu 

olabilir. Toplumumuzdaki farklı etnik kökenlerden gelen Parkinson hastalarında LRRK2 

genine yönelik ileri moleküler incelemelerin yapılması önem taşımaktadır. Bu nedenle coğrafi 

komşuluğumuz bulunan ülkeleri daha yakından incelemek doğru olacaktır.  
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Yunanistan’da, üç farklı çalışmada sporadik Parkinson hastalarında G2019S mutasyon 

taraması yapılmıştır. Ülkenin kuzeyinde ve Girit adasında yapılan analizlerde mutasyona 

rastlanmamıştır. “Thessaly” bölgesinde yapılan çalışmada bir hastada heterozigot G2019S 

mutasyonu saptanmıştır (187). Saptanan bu düşük prevalansın çalışmamızın sonucu ile benzer 

olması dikkat çekicidir.  

Đran’da yakın zamanda ailevi olguların da bulunduğu 205 Parkinson hastasında 

LRRK2 mutasyonları taranmıştır (188). Çalışmamız ile uyumlu olarak örneklerde G2019S 

mutasyonuna rastlanmamıştır. Bununla birlikte bir hastada R1441C mutasyonu saptanmıştır. 

Ayrıca erkek hastaların kadın hastalardan üç kat fazla olduğuna dikkat çekilmiştir. Birçok 

Asya ve Avrupa toplumlarında yapılan epidemiyoloji çalışmalarının sonucuna göre Parkinson 

hastalarında erkek kadın oranının 1.24 ile 1.72 arasında değiştiği düşünülmektedir (188). 

Çalışmamızda da erkeklerin kadınlara oranı Đran toplumunda yapılan çalışmaya benzer 

şekilde iki kat fazla bulunmuştur. 

R1441C mutasyonu ikinci sıklıkta saptanan LRRK2 yanlış anlam mutasyonudur. 

Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Đtalya başta olmak üzere farklı toplumlarda bu 

mutasyon bildirilmiştir (13). Bu mutasyon Belçika toplumunda PH’nın en önemli genetik 

nedenidir (173).  

LRRK2 mutasyonlarının yüksek prevalansta saptandığı bir diğer topluluk Bask’lardır. 

Yakın zamanda yayınlanan bir çalışma R1441G mutasyonunun Bask bölgesinde ailevi PH’nın 

yaklaşık %40’ından, sporadik olguların ise yaklaşık %22’sinden sorumlu olduğunu 

göstermiştir (183). Bu mutasyon taşıyıcılarından 0.656Mb boyutunda ortak bir haplotip 

tanımlanması, mutasyonun Bask soyunda ortak bir atadan kalıtıldığını düşündürmektedir. 

Bask bölgesi dışında Kuzey Đspanya’da yer alan birkaç kasabada daha düşük sıklıklarda 

bildirilen bu mutasyonun coğrafi olarak Kuzey Đspanya’ya sınırlandırılabileciği 

düşünülmektedir. Fakat kısa zaman önce Uruguay’dan yayınlanan bir çalışmada, Avrupa 

soyundan geldiğini bildiren bir Parkinson hastasında da bu mutasyonun saptanması dikkat 

çekmiştir. Bununla birlikte Uruguay’a 19. ve 20. Yüzyıllarda Bask göçü göz önünde 

bulundurularak, bu hastada Bask orjini varlığı dışlanamamıştır (13). Bask topluluğunda ayrıca 

daha az sıklıkta olmakla beraber ailevi olgularda %1, sporadik olgularda %2.5 oranında 

G2019S mutasyonu saptanmıştır (183). 

Japon toplumunda OD ailevi olgularda sık bulunan I2020T yanlış anlam mutasyonu, 

Hindistan, Polonya ve Tayvan toplumlarında yapılan çalışmalarla uyumlu olarak 

çalışmamızda da saptanmamıştır (175,182,189,190). 
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Şimdiye kadar, LRRK2 ile ilişkili PH’nın fenotipik ve genotipik özellikleriyle tüm 

dünyadaki genetik penetransını değerlendiren, 24 farklı populasyondan 19376 Parkinson 

hastasının dahil edildiği, en kapsamlı olgu-kontrol çalışması geçen yıl yayınlanmıştır. Türk 

kökenli hastalar bu çalışmada yer almamaktadır (172).  

Bu çalışmadaki LRRK2 G2019S mutasyonu taşıyan Parkinson hastalarının temel 

klinik özelliği asimetrik yerleşen, dopamin replasman tedavisine ve fonksiyonel nörocerrahiye 

cevaplı istirahat tremoru baskın parkinsonizm göstermeleri olmuştur. Bu semptomlara 

dayanılarak LRRK2 G2019S mutasyonu ile ilişkili PH’nın idyopatik PH’dan ayırdedilemez 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu hastalarda istirahat tremoru daha sıktır ve abdüksiyon-addüksiyon 

bacak tremoru çoğu hastada bir ipucu olarak dikkat çekmektedir. Non-motor semptomlar 

idyopatik PH ile benzer sıklıkta belirmektedir. Fakat kognitif kayıp ve hipoosmi riski 

idyopatik PH’dan düşük bulunmuştur. On yıldan uzun süredir tanı almış olan Parkinson 

hastalarında Hoehn-Yahr skalası skorları karşılaştırıldığında LRRK2 G2019S mutasyonu 

taşıyanlarda daha yavaş progresyon ve benign seyir dikkati çekmiştir. Đlk düşmeye kadar 

geçen zaman mutasyonu taşıyanlarda daha uzun bulunmuştur. Đdyopatik PH’na kıyasla daha 

geç dönemde dopamin replasman tedavisine ihtiyaç duyulmuş ve daha az oranda ilaçla 

tetiklenmiş diskineziye yatkın bulunmuşlardır. Yine idyopatik PH ile karşılaştırılınca distoni 

geliştirme daha sık görülmüş ve çoğunda ayak distonisi saptanmıştır. Hastalığın ilk 2 yılında 

distoni görülme riski 3 kat yüksek olmasına rağmen, nadiren dopamin replasman tedavisinden 

önce LRRK2 ile ilişkili PH’da distoni görülmüştür. Diğer LRRK2 mutasyonlarının klinik 

özellikleri G2019S ile ilişkili PH’na benzemektedir (172). 

Çalışmamızda akraba evliliği bulunan OD kalıtım paterni gösteren hastaların 

bulgularının başlangıç yaşı, akraba evliliği bulunmayan OD kalıtım paterni gösteren hastalara 

kıyasla istatiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur (p≤ 0.05). Bu bulgu akraba 

evliliği bulunan OD kalıtım paterni gösteren grupta, OR kalıtılan genlerin de etyopatogeneze 

katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Erken başlangıç yaşı otozomal resesif geçişli 

PH’nın tipik klinik özellikleri arasındadır  (79). 

Parkinson hastalığının etyolojisinde genetik faktörlerin, ülkemizde çok sayıda kan bağı 

olan evlilik bulunması sebebiyle diğer bazı toplumlara kıyasla daha büyük rol aldığı 

düşünülmektedir. Ülkemizde PH ile ilgili moleküler genetik çalışmalar, dünyada bu alandaki 

gelişmelere paralel olarak son yıllarda hız kazanmıştır. Türkiye’de kan bağı olan evliliklerin 

çok sayıda bulunması sebebiyle tek gen hastalıkları arasında OR kalıtıma daha sık 
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rastlanmaktadır. Bu nedenle başta Parkin geni olmak üzere PINK1 ve DJ1 genleri 

ülkemizdeki çeşitli çalışmalarda taranmış ve mutasyonlar bildirilmiştir.  

Parkin geninin oldukça büyük olması ve mutasyonlarının çeşitliliği nedeniyle, genin 

tümüyle analizi zordur. Tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemizde OR kalıtıma daha sık 

rastlanılması ve OR kalıtılan PH’nda bildirilen en sık genetik neden olması sebebiyle Parkin 

Türkiye’de en fazla analiz edilen gendir. Đlk defa 1998 yılında iki Türk OR kalıtım paterni 

gösteren juvenil Parkinson ailesinde, parkin geni ekzon 6 ve 8’de iki farklı nokta mutasyon 

(Tirozin240Arjinin ve Glisin311Stop) tanımlanmıştır (191). Doğu ve arkadaşları 2004 yılında 

akraba evliliği bulunan bir ailede ekzon 4’de homozigot Parkin delesyon mutasyonu 

bildirmişlerdir (192).  Serdaroğlu ve arkadaşları, 3 Parkin mutasyonu bulunan hastanın 

kaslarındaki Parkin ekspresyonunu ve kas morfolojisini bildirmişlerdir (193). Çok yakın 

zamanda yayınlanmış bir çalışmada Parkin geninin 9. ekzonunda mutasyon bulunan bir 

Parkinson hastası bildirilmiştir. Bu hastada mitokondrial kas patolojisinin klinik tabloya eşlik 

etmesi ilgi çekicidir (194). 

Yakın zaman önce tamamlanmış bir çalışmanın sonuçlarına göre ülkemizde ailevi ve 

sporadik PH için saptanabilen en sık genetik neden Parkin mutasyonlarıdır. Kırkbeş yaş 

altında başlangıç bulgularına sahip ailevi olmayan ve OR kalıtım paterni gösteren toplamda 

69 aileden 77 Parkinson hastasında bu mutasyon araştırılmıştır. Parkin mutasyon sıklığı ailevi 

olgularda %87.5, sporadik olgularda %12.5 olarak saptanmıştır. Çalışma Türk parkinson 

hastalarına özgü bir Parkin mutasyon dağılımı göstermiştir (195). 

PINK1 mutasyonlarının araştırıldığı iki çalışmada ülkemizden de vakalar 

bulunmaktadır (196,197). Apaydın ve arkadaşları ülkemizden DJ1 mutasyonu taşıyan bir olgu 

bildirmiştir (198). 

  Türk Parkinson hastalarında LRRK2 ekzon 41 mutasyonlarının varlığı ilk defa 2006 

yılında Tomiyama ve arkadaşlarının yürüttüğü klinik ve genetik çalışmada araştırılmıştır. 

Onsekiz farklı ülkeden örneklerin tarandığı bu çalışmada Türk Parkinson hastalarında 

mutasyon saptanmamıştır. Asya kökenliler hasta topluluğunun %87.9’unu oluşturmaktadır. 

Fakat bu çalışmadaki Türk hastaların sayısı net olarak bildirilmemiştir (182).  

Ülkemizden çok yakın zamanda yayınlanan başka bir çalışmada, Tomiyama ve 

arkadaşlarının bildirdikleri çalışmaya kıyasla daha geniş bir Türk Parkinson hastası 

topluluğunda G2019S mutasyonu taranmıştır. 32 OD kalıtılan, 20 OR kalıtılan, 26 sporadik 

geçişli Parkinson hastasında ve 63 kan bağı akrabasında ekzon 41’in direkt sekans analizi 
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yapılmıştır. Türkiye’nin kuzeybatısından köken alan bir kadın Parkinson hastasında ve 

asemptomatik kızında G2019S mutasyonu saptanmıştır. Olgunun ilerlemiş yaşlarda ölen 

ebeveynlerinde parkinsonizm bulunmamasının azalmış penetrans varlığına bağlı olabileceği 

düşünülmüştür. Bununla birlikte önceki kuşaklardan genetik veri sağlanamamış olması “de 

novo” mutasyon varlığını dışlamamaktadır. Çalışmada mutasyon taşıyan hastanın klinik 

özellikleri belirtilmediğinden fenotip hakkında fikir edinilememektedir. Mutasyon saptanan 

hastanın haplotip araştırması Avrupa, Yahudi ırkı ve Kuzey Afrikadan bildirilen vakalardan 

çok Japon toplumundan bildirilen vakalara benzerliği ortaya çıkarmıştır. Yazarlar Türk–Japon 

haplotip benzerliğinin ortak bir ataya bağlanabileceğini belirtmişlerdir (186).  

Türk toplumunda LRRK2 geni ile ilgili yapılmış bu iki çalışmaya OD ve OR olgular 

birlikte dahil edilmiştir. LRRK2 mutasyonları birçok çalışmada OD PH ailesinde saptanmakla 

beraber sıklıkla azalmış penetrans göstermektedir. G2019S mutasyonunu araştıran birçok 

çalışma oldukça geniş aralıklarda değişen penetrans oranları bildirmişlerdir. Kachergus ve 

arkadaşları, OD kalıtım paterni gösteren 13 ailede, 50 ve 70 yaşlarındaki penetransı sırasıyla 

%17 ve %85 olarak bildirmişlerdir (184). Aynı dönemde Lesage ve arkadaşları Fransız ve 

Kuzey Afrikalı OD kalıtım paterni bulunan 13 ailede, 50 ve 75 yaşlarındaki penetransı 

sırasıyla %33 ve %100 olarak bildirmişlerdir (199). Daha yakın zamanda aile öyküsü olmayan 

PH topluluklarında yapılan taramalarda, aynı mutasyonun 50 ve 80 yaşlarındaki penetransı 

sırasıyla %2 ile %33 bulunmuştur. Penetrans oranlarının ailevi olgularda yüksek olmasının, 

aynı aile içinde genetik ve çevresel yatkınlık faktörlerinin paylaşılmasından ileri geldiği 

düşünülmüştür (200). Azalmış penetrans hem OD hem de OR kalıtıma eşlik edebilir. Bundan 

dolayı azalmış penetrans gösteren olgularda kalıtım paternini saptamak güçlük yaratır. Böyle 

bir durumda, iki farklı jenerasyondan iki hastada, ikinci veya üçüncü dereceden akrabalık 

bulunması (örneğin; amca-yeğen, kuzen-kuzen veya büyükbaba-torun çiftleri) OD kalıtım 

varlığını düşündürür (201). Azalmış penetrans varlığına bir veya birçok jenerasyonda akraba 

evliliği eşlik ediyorsa OR kalıtım daha olasıdır.   

Yakın zamandaki genetik keşifler, genetik araştırmaların klinik deneyime ne katkı 

sağlayabileceği hakkındaki soruları artırmıştır. Bu açıdan genetik araştırmaların hem PH 

geliştirmiş kişilerde tanı testi olarak, hem de asemptomatik kişilerde (örneğin hastanın birinci 

derecede akrabalarında) presemptomatik test olarak kullanılabilir olması tartışmalıdır (6). 

Genetik araştırmalara tanı testi olarak özellikle atipik klinik gösteri sergileyen hastalarda veya 

hastalığın erken evrelerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Erken tanıya ulaşmak pahalı ve invaziv 
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işlemlere ihtiyaç duyulmasını önleyebilir ise de moleküler analiz Parkinson hastalarının çok 

az kısmında etyolojik tanıya katkı sağlamaktadır (6). 

Birçok gendeki, yeni varyantların da dahil olduğu birçok mutasyon PH’na sebep 

olabilir. Ayrıca bir hastada saptanan genetik varyantın patojenik bir mutasyonu mu yoksa 

nötral varyantı mı tanımladığını açıklamak oldukça güçtür. Ek olarak mutasyonun 

günümüzdeki uygulanabilir tarama teknikleriyle saptanabilen mutasyonlardan biri olmaması, 

taranan genlerde mutasyon bulunmadığı anlamına gelmez. Bu nedenlerden dolayı birçok 

Parkinson hastasında test sonuçları yetersiz kalabilir. Önemle vurgulamak gerekir ki, bir 

Parkinson hastasında kesin patojenik mutasyon saptanması hastanın tedavi seçeneklerini 

değiştirmeyecektir (6). 

Benzer olumsuzluklar asemptomatik hastalarda presemptomatik araştırmalar için de 

geçerlidir. Genellikle akrabalarında kesin hastalığa sebep olan bir mutasyon saptanmış olan 

kişilere presemptomatik testler uygulanır. Ama mutasyonun penetransını ve klinik 

ekspresivitesini kontrol eden faktörler hala yeterli biçimde anlaşılamadığı için asemptomatik 

mutasyon taşıyan bir kişinin hastalık geliştirip geliştirmeyeceği doğru olarak tahmin 

edilemez. Ayrıca asemptomatik bir kişide kesin patojenik mutasyon saptandığında önleyici 

bir tedavi öneremeyeceğimizi unutmamak gerekir (6). 

Karşılaşılan olumsuzluklara rağmen PH’na sebep olan genlerdeki mutasyonların 

varlığını araştıran çalışmalar hız kazandırılarak devam ettirilmelidir. Son yıllarda PH’nın 

etyolojisinden sorumlu genlerin keşfi ile hastalığın etyopatogenezi oldukça iyi 

anlaşılmaktadır. Bu genetik keşifler sayesinde gelecekte hastalığın gerçek nedenine yönelik 

tedavi yaklaşımlarında bulunulabilir. 
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6. SO�UÇ VE Ö�ERĐLER 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar daha önce Türkiye’de LRRK2 ekzon 41 

üzerinde yapılan moleküler genetik çalışmaların sonuçlarına benzemektedir. Çalışılan Türk 

hasta populasyonu daha önceki çalışmalara göre daha büyüktür. Ancak yine de toplumsal bir 

moleküler inceleme için hasta populasyonunun genişletilmesi ve kontrol grubunun eklenmesi 

gerekir. Ayrıca patojenik mutasyonların varlığını ortaya koymak için tüm genin taranmasının 

önemi büyüktür. Çalışmamız Türk toplumunun etnik heterojenitesi sebebiyle ülkemizdeki 

tüm Parkinson hastalarının genel özelliğini yansıtmayabilir.  

Toplumlarda farklı LRRK2 mutasyonlarının sıklık ve penetranslarının kesin bir 

şekilde belirlenmesi, genetik testlerin ve genetik danışmanlığın doğru ve ekonomik şekilde 

yapılması için gereklidir (171). Çalışmamızdan elde ettiğimiz bilgilere göre ileride yapılacak 

araştırmalarda LRRK2 geninin ekzon 41 bölgesinin Türk toplumunda taranması genetik 

danışmanlık ve sıklık araştırmaları açısından gerekli gözükmemektedir. Çalışmaların LRRK2 

geninin diğer ekzonlarına ve özellikle OR genlere yoğunlaştırılması önem taşımaktadır.       

Sonuç olarak; LRRK2 geni ekzon 41 mutasyonları Türk Parkinson hastalarında sık 

bulunan bir genetik neden değildir. Bu çalışmada G2019S ve I2020T mutasyonlarının 

saptanamaması, Türkiye’de PH’nın tanısında ve genetik testlerinde LRRK2’nin önemi 

olmayabileceğini düşündürmektedir. Önümüzdeki çalışmaların hedefi daha büyük hasta 

gruplarında, tüm LRRK2 ekzonlarının taranması olmalıdır.  
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EKLER 

EK-1: GÖ�ÜLLÜ BĐLGĐLE�DĐRME FORMU: 

   Çalışmanın Adı: “Lösin Zengin Tekrarlayan Kinaz 2 (LRRK2) Mutasyonu ile 

Đlişkili Türk Parkinson Hastalarında Genotip-Fenotip Korelasyonu” 

Araştırılacak olan hastalığa neden olduğu düşünülen gende mutasyon ve polimorfizm 

taraması yapılacaktır. Böylece hastalığın ilgili gendeki mutasyonlar ile muhtemel ilişkisi 

araştırılmış olacaktır. 

Tezin amacı; Otozomal dominant geçiş gösteren Parkinson hastalığında; ilişkili olduğu 

düşünülen  LRRK2 geninde mutasyon araştırılması ve klinik tanıya yardımcı bir tanı metodu 

oluşturulmasıdır. 

Tez kapsamında ailesel ve sporadik başlangıçlı olduğu görülen hastalardan 10 ml periferik 

kan örneği alınacaktır. Alınan kan örneğinden DNA izolasyonu yapılarak saklanacaktır. 

Oluşturulan bu bankada kişi isimleri kullanılmayacak, örnekler numaralı olarak korunacaktır. 

Elde edilen DNA örnekleri LRRK2 geni ekzon 41 Glisin2019Serin ve Đzolösin2020Treonin 

yanlış anlam mutasyonlarının varlığını belirlemek amacıyla direkt sekans analizi ile 

taranacaktır.  

Araştırmadan beklenen tıbbi yarar hastalığın erken tanısını sağlayabilmek ve ailesel genetik 

taramaların mümkün olabileceğini göstermektir.  

Projenin öngörülen süresi  2  yıldır. Çalışma; Đstanbul Üniversitesi Nöroloji A.B.D Davranış 

Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları bilim dalı, ve Đstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü (DETAE) Genetik  A.D tarafından ortak yürütülecek,  hasta örneklerinin  

sağlanması, bilgilerinin toplanması ve mutasyon taramasında yardım alınacaktır. 

Araştırma sırasında genetik test sonuçlarının sizi ve ailenizi psikolojik veya diğer bir yönden 

etkileyeceğini düşünmeniz durumunda araştırmadan isteğiniz üzere ayrılabilirsiniz. 

Elde edilen genetik bilgi sonuçları şifre korumalı bir bilgisayar programında korunacak olup 

sadece size ve hekiminize bildirilecek, üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. 

Araştırmada 100 otozomal dominant geçişli ve sporadik Đdyopatik Parkinson hastası yer 

alacaktır. 

Yapılması planlanan genetik incelemer için sizden maddi destek talep edilmeyecektir. 
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Sayın Dr................................  tarafından      ..................  (kurum adı)..........   (anabilim dalı 

adı, ünite adı vb.)’da tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek  bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

(denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. 

Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin 

ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven  verildi. 

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. 

(Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar 

verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

Đster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana  gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 

Dr......................(Doktor ismi),  ..................(telefon ve adres) ‘ten arayabileceğimi biliyorum. 

(Doktor ismi, telefon ve adres bilgileri mutlaka belirtilmelidir) 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de 

biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer 

alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. 

Đmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.  
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GÖ�ÜLLÜ O�AY FORMU: 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik 

araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Gönüllünün Adı-soyadı, Đmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, Đmzası, Adresi 

(varsa telefon no., faks no,...) 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, Đmzası 

Dr. Özlem Aydın 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-soyadı, 

Đmzası, Görevi 
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EK-2 HASTA BĐLGĐ FORMU 
 

 
            HASTA KODU __ __  - __ __ __  -________________________                                                                      
(DE, FR, IT, NL, UK) (Aile no :i.e. oo1) (Herbir laboratuardan DNA kodu) 

Indeks vaka                  evet � hayır � 
Doğum tarihi      ___________________ 
Cinsiyet  kadın  �  erkek  � 
Đlk muayene                   evet    � hayır � 
Nörolog  Dr. Özlem AYDIN 
Muayene tarihi               ____________________ 
 
I Tanılayıcı kriterler 

        Evet     Hayır 
1. bradikinezi                 � � 
2. rijidite                 � � 
3. istirahat tremoru                � � 
4. L-Dopa tedavisi ile ≥ 30% düzelme                          � � 
5. vücudun bir yarısında asimetrik başlangıç                          � � 
 

II Dışlayıcı kriterler 
 
A Muayenede 

1. supranükleer oftalmopleji                            � � 
2. piramidal sendrom                             � � 
3. serebellar sendrom                             � � 
4. dispraksi                  � � 
5. 1 yıldan az süredir bilinen  
ciddi postural refleks kaybı                                                    � � 
 

B Özgeçmiş 
1. son 6 ayda nöroleptik ilaç kullanımı                                      � � 
_ cevap evet ise, lütfen tarihi, süreyi, etken maddeyi ve dozu belirtin: 
2. serebral iskemi                 � � 
3. ensefalit                  � � 
4. intoksikasyon                 � � 
5. Sigara                              �            �   

                         _ cevap evet ise lütfen  miktarı ve yılı belirtin: 
6. diğer, lütfen belirtin:                                                                 �  � 

 
C Laboratuar ve görüntüleme incelemeleri:         yok                  normal           anormal 

1. Kranyal tomografi ve/veya  
kranyal MR görüntüleme            �                         �  � 
_ anormal ise lütfen belirtin: 

 
2. Hastanın yaşı 40’ın altında ise 

Serum bakır             �              �  � 
Idrarda bakır             �                          �  � 
Serum serüloplazmine            �                          �  � 

 
3. periferik yaymada akantositoz           �              �  � 
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III Klinik bilgiler 
 

A Köken 
   Doğum yeri                        köken 

hasta     ____________  ____________ 
Ebeveynler 
baba                 ____________              ____________ 
anne     ____________  ___________ 

 

 

B Klinik öykü 
 

1. Başlangıç yaşı (yıl )  ________ 
 

2. Hastalık süresi ( yıl )  ________ 
      

3. Başlangıç bulguları:               Evet     Hayır  
• mikrografi    � � 
• bradikinezi    � � 
• tremor                 � � 

          _cevap evet ise lütfen lokalizasyonu belirtin: 
 

4. Öyküde 
• Çocukluk çağında ve/veya  

                                        L-Dopa tedavisi öncesinde distoni              �  � 
• postural tremor                �  � 

 
5. Đlişik bulgular  

Kognitif kayıp                 �  � 
_ cevap evet ise lütfen  mini mental skoru belirtin:  

 
                              Sfinkter kusuru 
                                                  inkontinans                 �   � 

‘urgency’    �   � 
impotans    �   � 

ortostatik hipotansiyon                 �   � 
                          (= 3 dakika ayakda durduktan sonra kan basıncında 30 mmHg’den fazla düşüş ) 

_ cevap evet ise lütfen belirtin: 
 

6. Aile öyküsü 
esansiyel tremor                 �   � 
Alzheimer hastalığı     �   � 
Diğerleri:      �   � 
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C Tedavi 
 

1. Günlük L-Dopa dozu(mg)             ______________________ 
                                    Günde kaç kez L-Dopa preparatı alıyor           ______________________ 
                                    Tedavi süresi ( aylar )                                     ______________________ 
                           

2. Yan etkiler         evet � hayır � 
diskinezi   �          � 
motor fluktuasyonlar  �          � 
sabah distonisi   �          � 

 
3. diğer tedaviler 

 
D Motor skala BPHDÖ 

Açık dönem-skor:    _________________ 
Kapalı dönem-skor:    _________________ 

 
E Hoehn and Yahr  

skor:                 _________________ 
 

F Video  
tarih               _________________ 
son L-Dopa dozu(mg)                       _________________ 
son L-Dopa dozunun üzerinden geçen zaman __________ 
 

 
 
 
IV Tanılayıcı değerlendirme 

 
� Kesin Parkinson Hastalığı = Beş tanı kriterinden üçü ve L-Dopa cevabının varlığı 

ve dışlama kriterlerinin tümünün olmaması 
                                        veya     nöropatolojik tanı 
 

� Olası Parkinson Hastalığı = Beş tanı kriterinden en az ikisi 
ve       dışlama kriterlerinin tümünün olmaması 
 

� Muhtemel Parkinson Hastalığı = Beş tanı kriterinden biri 
ve kötü L-Dopa cevabı 
ve akrabalarda benzer kliniğinin varlığı 

 
� Mümkün olmayan klinik değerlendirme (diğer nörolojik bulguların varlığı ) 

 
� Parkinson hastalığından başka bir hastalık  (lütfen belirtin )



 

 

86 
 

V Dikkat çeken hususlar: 
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PARKĐ�SO�ĐZM ĐÇĐ� BĐRLEŞĐK PUA�LAMA SKALASI (BPHDÖ)’�I�                                                             

MOTOR DEĞERLE�DĐRMESĐ 
 

 
 

 
AÇIK 

 
KAPALI 

 
Konuşma 

 
 

 
 

 
Yüz ifadesi 

 
 

 
 

 
Đstirahat tremoru 

 
Yüz, dudaklar, çene 

 
 

 
 

 
 

 
Sağ/sol eller 

 
 

 
 

 
 

 
Sağ/sol ayaklar 

 
 

 
 

 
Aksiyon veya postural tremoru sağ/sol 

 
 

 
 

 
Rijidite 

 
boyun 

 
 

 
 

 
 

 
Sağ/sol üst ekstremite 

 
 

 
 

 
 

 
Sağ/sol alt ekstremite 

 
 

 
 

 
Parmak vurma sağ / sol 

 
 

 
 

 
El hareketleri sağ / sol 

 
 

 
 

 
El pronasyon/supinasyon sağ / sol 

 
 

 
 

 
Topuk vurma sağ / sol  

 
 

 
 

 
Sandalyeden kalkma 

 
 

 
 

 
Postür 

 
 

 
 

 
Postural denge 

 
 

 
 

Yürüyüş  
 

 
 

 
Vücut bradikinezisi  

 
 

 
 

 
TOPLAM 
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Konuşma: 
 

 
0= Normal 
1= Đfade, diksiyon ve/veya 
sesin hafif bozulması 
2= Monoton, heceleyerek 
fakat anlaşılabilir ılımlı 
bozukluk 
3= Belirgin bozuk, zor 
anlaşılır 
4= Anlaşılmaz 

 
Topuk vurma: 

 
0= Normal 
1= Hafif yavaşlama ve/veya 
amplitudde azalma 
2= Orta derecede bozulma, belirgin 
ve erken yorgunluk, hareket ara sıra 
durabilir 
3= Ağır bozuk, hareketlere 
başlamada güçlük veya hareketi 
sürdürmede duraksamalar 
4= Hareketi zorlukla yapabiliyor 
veya yapamıyor  
 

 
Yüz ifadesi: 

 
0= Normal 
1= Minimal hipomimi, 
normal ‘poker yüzü ‘ 
olabilir. 
2= Hafif ancak yüz 
ifadesindeki azalma belirgin 
3= Ilımlı hipomimi, zaman 
zaman dudaklar aralık 
olabilir 
4= Yüz ifadesinin ileri veya 
tamamıyla kaybı ile maske 
veya fikse yüz, dudaklar 
neredeyse 1cm açık 
kalabilir 
 

 
Sandalyeden 
kalkış: 

 
0= Normal 
1= Yavaş veya birden fazla deneme 
gerekli 
2= Sandalye kollarından destekle 
3= Arkaya düşmeye eğilimli ve 
birden fazla denemede yapabiliyor, 
ancak yardımsız yapabiliyor 
4= Yardım almadan kalkamaz 

 
Đstirahat 
tremoru: 

 
0= Yok 
1= Çok hafif ve seyrek 
2= Hafif amplitüdlü ve 
kalıcı veya 
Orta amplitüdlü ancak 
aralıklarla oluyor 
3= Orta amplitüdlü ve çoğu 
zaman var 
4= Belirgin amplitüdlü 
sürekli 

 
Postür: 

 
0= Normal dik 
1= Tam dik değil, hafifçe eğik 
postür, yaşlı insanlar için normal 
sınırlarda kabul edilebilir 
2= Orta derecede eğik postür, 
belirgin anormal, hafifçe bir tarafa 
eğilmiş. 
3=Kifozla beraber belirgin eğik 
postür, bir tarafa eğilmiş olabilir 
4= Postürün aşırı bozukluğu ile 
birlikte belirgin fleksiyon 

 

 
Ellerde 
aksiyon 
veya 
postural 
tremor: 

 
0= Yok 
1= Hafif hareketle 
2= Orta amplitüdlü, 
hareketle 
3= Orta amplitüdlü, 
hareketle ve postural 
4= Belirgin amplitüdlü, 
beslenmeyi engeller 

 
Postüral denge 

 
0= Normal 
1= Retropulsiyon, ancak yardımsız 
geri dönebiliyor 
2= Postural cevap yok, eğer 
tutulmazsa düşebilir 
3= Çok dengesiz, spontan dengeyi 
kaybetmeye eğilimli 
4= Yardımsız ayakta duramaz  
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Rijidite: 

 
0= Yok 
1= Hafif – Ayna hareketleri 
ya da diğer hareketlerle 
aktive edilince saptanabilen 
düzeyde 
2= Hafif – orta  
3= Belirgin ancak hareketin 
tamamını yapabiliyor 
4= Ağır – pasif hareketi 
zorlukla yapabiliyor 
 

 
Yürüyüş: 

 
0= Normal 
1= Yürüyüş yavaş, normal küçük 
adımlarla karışabilir, ancak 
festinasyon veya itici güç yok 
2= Yürüyüş zor, ancak yardıma 
ihtiyacı az veya hiç yok. Bazen 
festinasyon, küçük adımlar veya 
itici güç olabilir 
3= Ağır yürüme bozukluğu, 
yardıma muhtaç 
4= Tamamiyle bozuk, hasta 
yardımla bile yürüyemez 
 

 
Parmak 
vurma: 

 
0= Normal 
1= Hafif yavaşlama ve/veya 
amplitudde azalma 
2= Orta derecede bozulma, 
belirgin ve erken yorulma, 
ara sıra harekette durma 
olabilir. 
3= Ağır bozulmuş, sıklıkla 
hareketi başlatma güçlüğü 
ya da hareketi yaparken 
duraksamalar 
4= Hareketi zorlukla 
yapabiliyor. 
 

 
Vücut 
bradikinezisi 
ve hipokinezisi 

 
0= Yok 
1= Minimal yavaşlama, hareketin 
özelliğini düşünmek gerekir. Bazı 
kişiler için normal olabilir. 
Muhtemelen amplitude azalmıştır. 
2= Hafif derecede ancak kesin 
anormal yavaşlama, yavaşlama 
yerine amplitüd azalmış olabilir.  
3= Orta derecede yavaşlama, 
hareket eksik veya düşük 
amplitüdlü 
4= Belirgin yavaşlama, hareket 
eksik veya düşük amplitüdlü  

 
Ellerin hızlı 
alternan 
hareketleri, 
her iki elde 
eş zamanda: 

 
0= Normal 
1= Hafif yavaşlama ve/veya amplitudde 
azalma 
2= Orta derecede bozulma, belirgin ve erken 
yorgunluk, hareket ara sıra durabilir 
3= Ağır bozuk, hareketlere başlamada güçlük 
veya hareketi sürdürmede duraksamalar 
4= Hareketi zorlukla yapabiliyor veya 
yapamıyor 
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Modifiye Hoehn ve Yahr Skalası 
 

 
Evre 0 =  Hastalık bulgusu yok 
Evre 1 =  Hastalık tek taraflı 
Evre 1.5=  Hastalık tek taraflı, ek olarak aksiyal tutulum var 
Evre 2 =  Hastalık iki taraflı, denge bozukluğu yok 
Evre 2.5=  Hafif iki yanlı hastalık, çekme testinde geri gidiyor, ama düşmeden                                                                                                                                                                    

öne gelebiliyor 
Evre 3 =  Hafif – orta düzeyde iki yanlı hastalık, bazen postural instabilite                                                                                                                     

olabilir. Fiziksel bağımsız 
Evre 4 =  Ağır maluliyet, ancak yardımsız oturduğu yerden kalkabiliyor ve                                            

yürüyebiliyor 
Evre 5 =  Tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağımlı, yardımsız kalkamıyor 
 

 
 
 
     VĐDEO PROTOKOLÜ 
 

� Her iki el dizlerin üzerinde olacak şekilde sandalyeye oturulur ve arkaya yaslanır 
 

� Eller yere paralel ve vücuda dik olacak şekilde kaldırılır, avuç içleri yüze doğru                                                                                                                              
çevrilir  

 
� Ellerin hızlı ve alternan hareketleri: pronasyon – supinasyon  (> 10 kez ) 

 
� Elleri kapama ve açma (her el için > 10 kez ) 

 
� Parmak vurma 

 
� Topuk vurma ( bütün ayağı yerden kaldırarak) 

 
� Destek almadan sandalyeden ilk denemede kalkmak 

 
� Yürüyüş (4 veya 5 metre ) 

 
� Postural denge 

 
 

Eğer klinik aykırılıklar varsa lütfen kaydediniz  
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En az bütün birinci derece akrabaları içeren SOYAĞACI 
 

AĐLE KODU: __ __ -  __  __  __ -  ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lütfen her bireyi örnek semboller ile belirtin: �� = hasta  �� = hasta değil  
                                                                     �� = olası veya muhtemel ( lütfen belirtin ) 
                 �= kan örneği alınan ,�= indeks vaka 
  
Lütfen her birey için not edin:  
D�A kodu, doğum tarihi, ölüm tarihi ve yaşı (ulaşılabiliyorsa nedeni), hastalığın 
başlangıç yaşı 


