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ONAY 

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nın 08.07.2009 tarih 

ve 145 sayılı yazısı ile araştırma görevlisi Dr. Lütfi ÖZEL’e verilen “Erzurum İlinde 18-

60 Yaş Arası Bireylerde Esansiyel Tremor Prevalansının Araştırılması” isimli Tez 

çalışması Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 26.06.2009 tarihli 6 sayılı 

oturumunun 217 sayılı kararı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Kurulu’nun 23.07.2009 

tarihli 5 sayılı oturumunun 91  sayılı kararı ile tez olarak çalışılması uygun 

görülmüştür. 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Esansiyel tremor (ET) sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir ve 
erişkinlerde en sık görülen hareket bozukluğudur. ET’lu hastalarda temel klinik bulgu 
kollarda kinetik tremordur. Birçok prevalans çalışmasında % 0.008 ile % 22 arasında 
önemli ölçüde farklı sonuçlar bildirilmiştir. Ülkemizde esansiyel tremor prevalansını 
araştıran yeterince çalışma yoktur. Bu nedenle biz bölgemizde esansiyel tremor 
prevalansını tespit etmekamacıyla Erzurum il merkezinde buçalışmayı planladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroepidemiyoloji 
Çalışma Grubu tarafından, Erzurum il merkezindekapı kapı gezilerek yapıldı. İlk 
aşamada bu çalışmaya onay veren 18-60 yaş arası tüm katılımcılara 
sosyodemografik özellikleri de kapsayan ve ET tarama anketleri uygulandı. Tremor 
tarama anketinin ilk beş sorusundan herhangi birine evet cevabı verenler, anketi 
uygulayan asistan hekim tarafından değerlendirildi. Ayırıcı tanıda kararsız kalınan 
hastalar nöroloji polikliniğine çağrılarak tetkik edildi ve hareket hastalıklarıyla ilgilenen 
bir öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Tremorlu hastalara WHİGET tanı veklinik 
değerlendirme ölçeği uygulanarak kesin, çok olası ve olası esansiyel tremor olmak 
üzere gruplandırıldı. 

Bulgular: Çalışmayakatılan 4099 kişinin anketi değerlendirmeye alındı. 64 hastaya 
esansiyel tremor tanısı konuldu ve ET prevalansı yüzde 1.60 olarak hesaplanıldı. 
Bunların 41 tanesi kesin esansiyel tremor, 7 tanesi çok olası esansiyel tremor ve 16 
tanesi de olası esansiyel tremor idi. Vakaların 30 tanesi erkek, 34 tanesi kadın 
cinsiyetti. 64 kişide fizyolojik tremor, 15 kişide farklı nedenlere bağlı tremor tespit 
edildi. Esansiyel tremorlu 30 hastada birinci derecede akrabalarında tremor öyküsü 
mevcuttu. Esansiyel tremorlu 52 hastanın sadece ellerinde, 11 hastada eller dahil 
muhtelif uzuvlarda tremor varken, bir hastada izole baş tremoru mevcuttu.  

Yaş artıkça ET prevalansı da artmaktaydı. 18-30 yaş referans alındığında ET 
sıklığı 31-40 yaş grubunda 2.00 kat, 41-50 yaş grubunda 1.49 kat, 51-60 yaş 
grubunda 2,83 kat arttığı bulundu. Yine ET sıklığının, böbrek hastalığı olanlarda 
olmayanlara göre 2,78 kat arttığı bulundu. 

Tartışma: Bizim çalışmamızda 18-60 yaş arası grupta ETprevalansı yüzde 1.60 
olarak hesaplandı. Bu değer diğer ET prevalans ölçümleriyle uyumludur. 
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SUMMARY 
 

IntroductionandAim: Essential tremor (ET) is one of the most common neurological 

diseases and it is seen the most common movement disorders in adults. The 

predominant clinical finding in patients with ET is a kinetic tremor of the arms. Many 

studies of the prevalence of ET reported varies substantially from 0•008% to 22%.İn 

our country, there is not enough studies investigating the prevalence of 

ET.Therefore,we planned this study in order to estimate the prevalence of ET in our 

region Erzurum city center.  

 

Materials and Methods: This study was carried out by the Atatürk University Faculty 

of Medicine Neuroepidemiology Study Group by going from door to door in the 

Erzurum city center. First, sociodemography and ET scan surveys were conducted 

on all participants between the ages of 18-60 who approved this study. Those who 

answered as yes to one of the first five questions of the tremor scan survey were 

evaluated by the assistant doctor conducting the survey. Patients for whom 

differential diagnosis was not certain were asked to come to the neurology policlinic 

and were examined thereafter which they were evaluated by a faculty member 

working on motion sicknesses. WHIGET diagnosis and clinical evaluation scale were 

applied to the patients with tremor and they were grouped as certain, very probable 

and probable essential tremor.  

 

Findings: The surveys of 4024 people who participated in the study were evaluated. 

64 patients were diagnosed with essential tremor and the ET prevalence was 

calculated as 1.60 percent. 41 of these were certain essential tremor, 7 were very 

probable essential tremor and 16 were probable essential tremor. Of the cases 30 

were male, 34 were female. Physiological tremor was determined in 64 people 

whereas tremor due to different reasons was determined in 15 people. 30 patients 

with essential tremor had a first degree relative with a history of tremor. Of the 

patients with essential tremor, 52 had tremor only in their hands, 11 patients on their 

hands as well as other body parts and one had isolated head tremor.  

ET prevalence increased with age. When ages between 18-30 were taken as 

reference, the ET frequency was determined to increase by a factor of 2in 31-40 age 
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group, a factor of 1.49 in41-50 age group and a factor of 2,83 in 51-60 age group. It 

was also determined that ET frequency increased by a factor of 2,78 for those with 

kidney disease in comparison with those that do not have kidney disease.  

Discussion: In our study, ET prevalence for the group between the ages of 18-60 

was calculated as 1.60. This value is in compliance with other ET prevalence 

measurements.  
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GİRİŞ 
Esansiyel tremor (ET) sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir ve 

erişkinlerde en sık görülen hareket bozukluğudur. Genellikle kollarda olmakla birlikte 
vücudun bir parçasının kinetik tremoruyla karakterizedir (1,2). 

Hastalığın prevalansı yaşla artar. Bir çok prevalans çalışmasında % 0.008 ile 
% 22 arasında önemli ölçüde farklı sonuçlar bildirilmiştir. Prevalansı hassas bir 
şekilde kanıtlanmamıştır. Yetersiz sayıdaki araştırma verilerine göre yıllık insidansı 
yüzbinde 23,7’dir (2,3).  

Tremorun şiddeti ve yol açtığı sorunlar çok değişkendir. ET hastalarının çoğu 
tremoru önemsememeleri nedeniyle hekime başvurmazlar. Bu sebeple birçok 
hastaya tanı konulamaz ve herhangibir tedavi yöntemi denememişlerdir. Bununla 
birlikte tedavi başlanan birçok hasta da yan etkiler ya da yetersiz etkinlik nedeniyle 
tedaviyi bırakır. Hastalık için etkili tedavi seçenekleri çok sınırlıdır. Primidon ve 
propranolol en sık kullanılan ilaçlardır. Tıbbi tedaviye dirençli hastalarda cerrahi 
yöntemlere başvurulur (4,5,6). 

İnsanoğlunun binlerce yıldan beri ‘iyi huylu’ olarak bildiği bu hastalığın 
semptomları tipik olarak ilerleyicidir. Hastalarda fonksiyonel özürlülük, iş değiştirme 
ve erken emekliliğe neden olabilir (2).  

Ülkemizde esansiyel tremor prevalansını araştıran yeterince çalışma yoktur. 

Bu nedenle biz bölgemizde esansiyel tremor prevalansını tespit etmek amacıyla 

Erzurum il merkezinde bu çalışmayı planladık. 
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GENEL BİLGİLER 
Tremor bir vücut parçasının ritmik, istemsiz, ossilator hareketidir. Agonist ve 

antagonist kasların alternan veya simultan olarak kontraksiyonu sonucu ortaya çıkar 

(1). Esansiyel tremor (ET) en sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir. Parkinson 

Hastalığından 20 kat daha sık görülür. En sık görülen hareket bozukluğudur (2-3-4).  

ET temel klinik özelliği kollarda kinetik (istemli hareketler sırasında) tremordur 

(2). En sık kollarda olmakla birlikte baş, ses, gövde ve nadiren bacaklarda 

görülebilen, 4-12 Hz frekansında tremorla karakterizedir (2-5). Tremorun şiddeti 

genellikle tedavi gerektirmeyecek kadar hafiftir. Medikal tedavi gereken hastalarda 

nadiren medikal tedavi yetersiz kalır ve derin beyin stümilasyonu veya talamotomi 

gerekebilir (6-7). Bir çalışmada ET’lu bireylerin %15 kadarının tremora bağlı 

fonksiyon kayıpları nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldıkları bildirilmiştir (8). 

ET kavramı, ‘diğer nörolojik hastalıklarla ilgili olabilecek özgün olmayan tremor 

hareketi’ (9) tanımından, ‘ellerde ve yaygın olarak baş ve seste tremor oluştururken 

alt ekstremite ve gövdede çok az tremora yol açan ya da açmayan bir bozukluk’ (10) 

tanımına doğru değişim göstermiştir. Geleneksel olarak iyi huylu, ailevi, 

monosemptomatik bir bozukluk olarak bilinirken, geçtiğimiz on yılda etiyolojik, klinik 

ve patolojik olarak heterojen bir hastalık ya da hastalık grubu olarak tanımlanmaya 

başlanmıştır (2).  

Pek çok hastada dengesiz yürüyüş gibi diğer motor belirtiler olduğu gibi, 

bilişsel ve psikiyatrik çeşitli non-motor özelliklerin de varlığı artık kabul edilmiştir (11). 

Hafif bilişsel değişiklikler (özellikle yönetsel işlev bozukluğu) bazı çalışmalarda 

bildirilmiştir (12-13). Daha yakın zamanlarda, iki toplum tabanlı çalışma ve bir ileriye 

dönük izlem çalışması ET ve demans arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (14-15-

16). Son dönemde ET’nin, özgün kişilik özellikleri (17-18), kaygı (17), sosyal fobi (19), 

anksiyete (20) ve depresyon (21-24) gibi psikiyatrik belirtiler nedeniyle nöropsikiyatrik 

bir hastalık olduğu düşünülmektedir (11). Depresyon hastalığın birincil bir 

tezahüründen ziyade ikincil bir yanıt olabilir (25-26-27-28). 

Sonuç olarak ET, tek bir hastalık antitesinden çok bir hastalıklar ailesini temsil 

edebilir. Klinik, genetik ve farmakolojik heterojeniteye sahip bu antitenin aksiyon 

tremoru varlığı ile birleştirilmiş bir çok durumun bir bileşimi olabileceğini 

düşündürmektedir (2,11). 
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Patolojik ve genetik çalışmalar hastalığın patogenezi ve mekanizmaları için 

yeni bakış açıları verecektir. Bu, hastalık biyolojisinin anlaşılması ile daha etkili 

semptomatik tedavilerin hatta nöroprotektif tedavilerin gelişimine neden olabilir (2). 

 

Tarihçe 
İnsanoğlu binlerce yıldan beri eski Mısır, Hindistan, İsrail ve Yunanda tremorla 

ilgili yazılı kayıtlar bırakmışlardır (29). Bergama’lı Galen (MS 130-200) in yazılarından 

ve daha sonra Sylvius de la Boe (1680), Van Swieten (1745) ve Sauvages (1768)’ın 

yazılarından anlaşıldığına göre tremorla ilgilenen hekimler istirahat ve kinetik tremoru 

tanımlamışlardır (29). 19. yüzyılda, "esansiyel" terimi, ET gibi, tıbbi nedeni 

belirlenememiş ve ailesel yatkınlık gözlenen birçok hastalık için kullanıldı. ET’un en 

kapsamlı tanımı ilk olarak 1887 yılında bir kaç geniş ailede bu tremorun varlığını 

belgeleyen New York’lu nörolog Charles Dana’ya aittir (29-30). "Esansiyel tremor" 

terimi ailesel olan ve nedeni bilinmeyen kinetik tremorun bir şeklini tanımlamak için 

20. yüzyılın ortalarından bu yana tıbbi yayınlarda kullanılmıştır.  

 

EPİDEMİYOLOJİ 
 

ET ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar bu hastalığa tanı koyma güçlükleri 

sebebiyle kolay değildir. Tanı koyma güçlüğünün sebepleri de; 

(a) Hastalığın klinik belirtilerinin oldukça sınırlı olması,  

(b) Ana klinik belirtisi (kinetik tremor)’un merkezi ve periferik sinir sisteminin sayısız 

hastalıklarının bir bulgusu olabilir,  

(c) Kollarda kinetik tremor yaşlanan nüfusta normal bir bulgu olarak bulunabilir,  

(d) ET’nin klinik teşhisini onaylamak için bir testin olmayışıdır (2). 
 

Prevalans ve İnsidans 
2008 yılına kadar yapılmış ET prevalans çalışmalarının incelendiği bir meta 

analizde (3) 5 kıta 19 ülkede 28 nüfus odaklı prevalans çalışması incelenmiştir. 

(Tablo I) İncelenen çalışmalardaki prevalans ölçümleri % 0.01’den % 20.5’e kadar 

büyük bir (yaklaşık 2050 kat) farklılık göstermektedir. Yapılan meta analiz 

sonuçlarına göre ET’nin prevalansı % 0.9 olarak hesaplanmıştır. 
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Prevalans ölçüm sonuçlarındaki bu büyük farklılığın birçok nedeni olabilir. 

Öncelikle klinik temelli çalışmalar özellikle de tıbbi olarak az gelişmiş bölgelerde 

prevalansı olandan düşük olarak tahmin ederler. Bunun nedeni ET vakalarının 

sadece küçük bir kısmının (0.010–0.5%) tremor için hekime başvurmalarıdır. Bu 

çalışmalarda ET olgularının %1’inden daha azı tespit edilebilir. Bu sebeple sözü 

geçen meta analizde incelenen tüm çalışmalar toplum temelli çalışmalardır. İkinci 

olarak, yaş ET için iyi bilinen bir risk faktörüdür (31-35). Bu nedenle çalışmanın 

yapıldığı yerdeki nüfusun yaş yapısı önemlidir. Sanayileşmenin olmadığı ülkeler ve 

doğum oranının yüksek olduğu ülkeler genç yaş grubuna sahiptir.  
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Tablo I: Toplum tabanlı prevalans çalışmaları, 1985-2009, Tüm Dünya 

Yazar Yıl Ülke Prevalans 

(%) 

Yaş Grubu                   

Osuntokun (31) 

Li (32) 

Dotchin (36)10 

Haimanot (37) 

Al Rajeh (38) 

Attia Romdhane (39) 

Chouza (40)15 

Tan (41) 

Hornabrook (42) 

Salemi (43) 

Haerer (44) 

Acosta (45) 

Glik (46) 

Mancini (34) 

Das (35) 

Larsson (47) 

Bharucha (48) 

Sur (49) 

Liu (50) 

Wenning (51) 

Louis (52) 

Dogu (23) 

Louis (53) 

Bergareche (54) 

Benito-Leon (55) 

Rautakorpi (33) 

Moghal (56) 

Khatter (57)31 

1987 

1985 

2008 

1990 

1993 

1993 

1994 

2005 

1976 

1994 

1982 

1989 

2008 

2007 

2008 

1960 

1988 

2008 

1997 

2005 

1995 

2003 

2009 

2001 

2003 

1982 

1994 

1996 

Nijerya 

Çin 

Tanzanya 

Etyopya 

Suudi Arabistan 

Tunus 

Uruguay 

Singapur 

Yeni Gine 

Italya 

ABD 

İspanya 

Israil 

Italya 

Hindistan 

İsviçre 

Hindistan 

Türkiye 

Çin 

Avusturya 

ABD 

Türkiye 

ABD 

İspanya 

İspanya 

Fillandiya 

Kanada 

ABD 

0.01 

0.01 

0.04 

0.04 

0.1 

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.6 

0.8 

0.8 

1.4 

1.4 

1.6 

3.1 

3.2 

3.4 

2.2   

4.0 

5.5 

4.8   

4.8   

5.6   

14.3 

20.5 

Tüm yaşlarda                   

Tüm yaşlarda  

Tüm yaşlarda  

Tüm yaşlarda  

Tüm yaşlarda 

Tüm yaşlarda 

 Tüm yaşlarda 

≥50  

Tüm yaşlarda 

 Tüm yaşlarda 

≥40  

 Tüm yaşlarda  

≥65  

≥41  

≥60  

 Tüm yaşlarda 

 Tüm yaşlarda 

≥18 Yes 

≥50  

50–89  

≥65  

≥40  

≥65  

≥65  

≥65  

≥40  

≥65 

≥65  
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Örneğin Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışmada, katılımcıların %90.5’i 40 

yaş altındadır (%1.5’i 60 yaş yukarısıdır) ve Yeni Gine’de katılımcıların %66.9’u 30 

yaş altındadır ( %3.9’u 60 yaş üstü). Benzer olarak, Nijerya’da %71.5’i 30 yaş altı, 

%6.0’ı 60 yaş ve üstüdür. Bu ülkelerde prevalans tüm yaşlar için %0.01- 0.4, yani 

düşüktür (ortalama=%0.07). Tam tersi olarak, İtalya’da ve Hindistan’da yapılan 

çalışmalarda katılımcılar yüksek yaş ortalamasına sahiptir (%15.1 60 yaş ve üstü). 

Bu da prevalans ölçümlerinin %0.4-1.6’e (ortalama=%1.0) yükselmesinin nedeni 

olabilir. 

Üçüncü olarak çalışmaların planlanma şekli de farklı sonuçların bir nedeni 

olabilir. Her katılımcının muayene edildiği ya da sadece tarama anketlerinden geçen 

bireylerin muayene edildiği çalışmalar arasında duyarlılık farklı olacaktır (genellikle 

%60-70 oranında) (3). Özellikle hafif düzeydeki tremorlular için bu önemlidir. 

Önceden duyarlılığı değerlendirilmiş anketler kullanan ya da her katılımcının 

muayene edildiği çalışmalar yüksek prevalans ölçümü sağlar. Nörologlar (ve hareket 

hastalığı uzmanları) ET’nin prevalansı için genel pratisyenler ve hekim 

olmayanlardan daha doğru ölçümler sağlayabilirler. Aslında ET’nin motor 

manifestasyonu epeyce sınırlıdır ve ana klinik manifestasyonu (kinetik tremor) 

merkez ve periferal sinir sisteminin çeşitli hastalıklarının bir özelliği olabilir. Ayrıca, 

kollardaki kinetik tremor yaşlanan nüfusta normal bulgular gibi bulunabilir. Tüm bunlar 

tanı karmaşasına ve sonuç olarak prevalans ölçümlerinin farklılıklarına sebep 

olmaktadır. 

Son olarak, ET’nin tanımı kritiktir. Birçok prevalans çalışması ET’yi tanımlarken 

bazıları tanım yapmamıştır. Bu tanımlamalar katılımcıların performanslarının 

değerlendirildiği incelemeleri ve hastalığı nitelendirmek için gerekli olan en küçük 

şiddette tremoru belirtmelidir.  

Türkiye’de bütün katılımcıların çalışmanın nörologları tarafından muayene 

edildiği nüfus tabanlı bir çalışmada, ET prevalansı 40 yaş ve üstü bireyler arasında % 

4.0 dır (23). Finlandiya’da benzer metotların kullanıldığı daha önceki nüfus odaklı bir 

çalışma aynı yaş gurubunda prevalans % 5.6 olarak bildirilmiştir (33). Kabaca 40 yaş 

ve üstü bireylerin 20-25’te biri ET’ye sahiptir. Bu da ET’yi ‘en yaygın nörolojik 

hastalıklardan biri ve en yaygın hareket hastalığı’ olarak tanımlamak için yeterlidir (3). 

ET’nin insidansı iki çalışmada incelenmiştir. İlk çalışmada tahmini insidans 100 

000'de 23.7’dir (60-69 yaş arasındaki bireylerde 100 000'de 58.6, 70-79 yaş 

arasındaki bireylerde 100 000'de 76.6, ve 80 ve üstü bireyler arasında 100 000'de 
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84.3). Muhtemelen düşük ölçülmüştür (58). İkinci çalışma, İspanya’da 65 yaş ve üstü 

bireylerde yapılan nüfus tabanlı çalışmadır. Düzeltilmiş insidans 100 000 de 616 

olarak bildirilmiştir; ET’li 83 hastanın 64’ü (%77.1) önceden teşhis edilmemiş tarama 

yoluyla belirlenmiştir (59) 

 

Mortalite 
 

Benzer yaş kontrolleriyle karşılaştırıldığında ET’li hastaların ölüm oranında 

artan bir risk olmadığı sık sık vurgulanmasına rağmen, sadece birkaç veri bu görüşü 

destekler. Rochester (ABD)’de ET’li hastalarda yapılan uzun süreli retrospektif bir 

çalışma ET’li hastalarda sağ kalım süresiyle kontrol grubunu karşılaştırıldı (58). ET 

teşhisinden sonraki sağ kalım süresi ile ABD’in benzer bölgelerinde yaşayan aynı 

cinsiyet ve yaşta kişilerin beklenen sağ kalım süresi benzerdi. Bu çalışmada, 

ortalama tanı yaşı 58 ve tanı konduktan sonra takip eden ortalama süre 7-9 yıldır (Bu 

durum ET için mortalite riskinin yükselebileceği ileri yaşlarda, bazı vakaların takip 

edilememiş olabileceğini düşündürmektedir.) ET’de mortalite üzerine prospektif bir 

çalışma ya da mortalite riskinin kontrol grubuyla karşılaştırılarak değerlendirildiği bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

 

RİSK FAKTÖRLERİ VE ETİYOLOJİ 
 

Epidemiyolojik çalışmalar ET için birçok risk faktörü tanımlamıştır. İlk olarak, 

yaş ET için açık bir risk faktördür. Çalışmalar ET nin prevalans (7,23) ve insidansında 

(58) yaşla ilişkili artış olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, etnik köken ET için bir risk 

faktör olabilir. İki toplum tabanlı çalışma (52,44) Kafkasya kökenli Amerikalılarda 

Afrika kökenlilerden daha yüksek prevelansa doğru bir eğilim olduğunu rapor 

etmişlerdir. Diğer bir çalışmada, Kafkasya kökenli Amerikalılarda önceden ET tanısı 

almış olanlar Afrika kökenlilerden 5 kat daha fazla olduğu bildirişmiştir (60).  

Üçüncü olarak, ET için ‘ailede ET’li kişi öyküsü’ açık bir risk faktördür (61,62). 

ET hastalarda aile öyküsü oranları %17’den % 100 kadar değişmektedir (63). Genetik 

faktörler ET etiyolojisinde önemlidir (61,62). İki farklı kromozomla (3q13 ve 2p22) 

ilişki rapor edilmiş olmasına rağmen ET için sipesifik genler henüz tanımlanmamıştır 
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(64-65). Bazı araştırmacılar bu iki lokusun ailesel ET ile bağlantısı olmadığını 

göstermiştir (66) 

Çevresel faktörlerin de etiyolojik açıdan önemli olduğu düşünülmektedir (62). 

Ailesel olmayan ET ya da sporadik ET iyi bilinen bir antitedir. Birçok vaka serisinde, 

rapor edilmiş ET’li hastaların çoğu (>%50) etkilenmiş akrabaya sahip değildirler. 

Başlama yaşı ve tremorun şiddetinde aile içi farklılıkların olması (47,67), çevresel 

faktörlerin duyarlı genotipleri etkileyebileceğini düşündürmektedir. İkizlerle yapılan iki 

çalışma, ikizler arası uyum, çift yumurta ikizleri ile karşılaştırıldığında (% 27-42) tek 

yumurta ikizleri arasında sadece % 60-63 olduğunu göstermiştir (61,68). Bu çevresel 

faktörlerin önemli olabildiğini gösterir. Bir çalışmada, harmana ve harmine kan 

konsantrasyonları ET hastalarında kontrollerle karşılaştırıldığında yüksek 

bulunmuştur. Harmine ve harmane içeren β-carboline alkaloidler yüksek tremor 

oluşturucu kimyasallar grubundandır. Endojen ve eksojen kaynakları vardır. β-

carboline alkaloidler doğal olarak besin zincirinde bulunurlar. Özellikle etlerin uzun 

süre yüksek ateşte pişirilmesiyle oluşurlar. Farklı beyin reseptörleri için β-carboline 

alkaloidlerin sipesifitesinin varlığı, muhtemelen normal biyolojik fonksiyonlara sahip 

olduğunu düşündürür (69). Diğer bir çalışmada, kurşun kan konsantrasyonları 

kontrollerle karşılaştırıldığında ET’li hastalarda yüksek bulunmuştur (70). Varsayılan 

çevresel toksinleri araştıran başka çalışmalara ihtiyaç vardır. Muhtemel diğer risk 

faktörleriyle ilgili çok az şey bilinmektedir (3).  

 

KLİNİK SUNUMU 

Genel özellikler 
ET’li hastalarda temel klinik bulgu kollarda kinetik tremordur. Tremor frekansı 

4-12 Hz arasındadır ve yaşla ters orantılıdır. Yaşlı hastalar genelde bu aralığın en alt 

ucunda gözlenirler (2,71). Kinetik tremor, yazma, yeme, içme ve diğer günlük 

aktiviteleri içeren istemli hareketler sırasında ortaya çıkar. Ağır ET hastaları ayrıca 

postural tremora sahiptirler. Bu tremor hastalarda kollarını vücutlarının önünde 

uzatmaları söylenerek ortaya çıkartılabilir (71). Epidemiyolojik çalışmalarla 

tanımlanan ET’li hastaların hemen hepsi (%90-99.5), günlük aktivitelerini etkilemediği 

düşüncesi nedeniyle, önceden bir hekime başvurmamış, tanı konulmamış ve tedavi 

almamaktadırlar (47,72). Fakat gerçekte, bu hastaların çoğu bazı tremor nedenli 

fonksiyonel özürlere sahiptirler. Bu vakalarla yapılan güncel bir çalışmada, yüksek 
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oranda (%73) özürlülük rapor edildi. Bu hastalar birçok fonksiyonel alanlarda bu 

özürlülüğü yaşamaktadırlar (24). Genelde, ET’de tremor ilerleyicidir (5) ve sonunda 

yeme, yazma, öz bakım ve araç kullanma gibi temel günlük aktivitelere engel 

oluşturur (73). Ciddi etkilenen son evre hastalar kendi kendilerine giyinemezler ve 

beslenebilmeleri fiziksel olarak mümkün değildir. Tremor, bu hastalarda normal 

aktiviteyi engeller ve önemli derecede bağımsızlık kaybına ve hatta engelli hale 

gelmeye neden olur (5). Hastaların % 15-25’i erkenden emekli olmak zorunda kalırlar 

ve % 60’ı kontrol edilemeyen hareketler nedeniyle iş ya da terfi başvurusu yapmaktan 

kaçınırlar (73). 

ET’de tremor en sık kollarda oluşur ama vücudun diğer kısımlarında özellikle 

kafa (yani boyun) ve seste ve bazen gövde, bacak ve ayaklarda, dil ve diğer yüz 

kaslarında görülebilir (5). Hem kafa hem de kollarda tremor olan bireylerin oranı %34-

53’tür (74-77). Birçok çalışmada, sadece kafa tremoru (yani eşlik eden kol tremoru 

olmadan) %0.0-3.2 gibi düşük oranlarda bildirilmiştir (6). 

ET progressif bir hastalık olmasına rağmen uzun süre izlemle elde edilmiş çok 

az veri vardır. Hastalığın progresyonuna ait veriler uzun süre hasta takibi yapan 

klinisyenlerin deneyimlerine (5) ya da bir dizi hastanın kesitsel veri incelemelerine 

dayanır (78). Bir çalışmada (79) 44 hasta 4 yıl boyunca prospektif olarak takip edildi 

ve el tremoru ve motor ünite senkronizasyonunu ölçmek için akselerometre ve yüzey 

elektromiyografisi kullanıldı. 4 yıl boyunca tremor amplitüdünde %29 artış bulundu 

(yaklaşık yılda %7). Bu durum zamanla kötüleşen hareket tremoru klinik deneyimini 

doğrulamıştır.  

ET’nin diğer karakteristik özeliği zamanla tremorun somatotopic yayılmasıdır 

(kollardan kafaya gibi). Kafa tremoru tipik olarak kol tremoru başladıktan birkaç yıl 

sonra gelişir ve tersi yani kafadan kola doğru tremor ilerlemesi olağan dışıdır 

(5,47,77,80). 

Geleneksel olarak, ET’nin en tanınan özelliği kinetik tremordur. Fakat, ortaya 

çıkan klinik tablo çok kompleks bir hastalığın sayısız klinik görünümlerinden sadece 

biridir. Bu klinik özelliklerin dağılımı hastalar arasında eşit değildir (klinik heterojendir)  

Postüral İnstabilite 

Birçok çalışma (81-83) ET’li hastalarda ataksik yürüyüş ve postüral instabilite 

olduğunu göstermiştir. Ataksik yürüyüş tespit edilen ciddi tremorlu ET olgularının (ET 
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de nistagmus ya da dizartrik konuşma gibi bulgular görülmemesine rağmen) 

spinoserebellar ataksi ile ayırıcı tanısı zor olabilir.  

İstirahat Tremoru 
ET’li bazı hastalar istirahat tremoru geliştirirler (84-85). Üçüncü basamak bir 

merkezde, hastaların %8-18’i istirahat tremoruna sahipti ki tremorun bu çeşidinin 

yaygın olmadığı savunulur (86). İstirahat tremoru olan ET hastaları istirahat tremoru 

olmayan hastalarınkinden daha ciddi ve daha uzun süreli hastalığa sahiptirler. Hiçbiri 

bradikinezi veya rijidite klinik bulgularına sahip olmamalarına rağmen elektrofizyolojik 

incelemede hafif parkinsonizm ile uyumlu elektrofizyolojik özellikler göstermişlerdir 

(86). ET’li hastalarda istirahat tremorunun nedeni açık değildir. Ağır ve uzun süredir 

devam eden ve yaygın hastalığı olan bireylerde ET’ye sebep olan patolojik süreç 

serebellum ve serebellar çıkış bağlantıları dışında motor sistemlere yayılmış olabilir. 

Yani, bazal ganglionlar ya da onların bağlantıları da sürece dahil olmuş olabilir 

Diğer özellikler 
Birçok yeni çalışma ET’li hastalarda subklinik bilişsel anormallikleri ve sipesifik 

olarak sözel akıcılıkta, yakın hafızada, çalışma belleğinde ve bilişsel esneklikte 

problemler rapor etmiştir (12,13,87-89). Bu hastalarda frontal korteks ya da frontal 

kortiko-serebellar yolların tutulumunu gösterir. Bilişsel değişikliklere ek olarak, kişilikte 

de değişiklikler olabilir. Güncel bir çalışmada (17), ET’li hastalar ve kontrol bireyler üç 

boyutlu kişilik testlerini tamamladılar. ET’li hastalar bu testin üç alt ölçeğinden birinde 

(hasar kaçınma ölçeği) yüksek skor aldılar. Yüksek hasar kaçınma skoru kötümser, 

korkak, utangaç, endişeli ve kolay yorulan insanları tanımlar  

Pensilvanya üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada koku tanılama test 

skorlarında düşme ET’li hastalarda da saptanmıştır. Ancak bu düşüş Parkinson 

hastalığı olanlarda görülenden daha azdır (90). Bu kaybın hastalık süresiyle ya da 

şiddetiyle ilişkili olmadığı görülür. Parkinson hastalığında olduğu gibi, kayıp hastalık 

sürecinden önce oluşur.  

ET’li hastalarda SSS dışında da anormallikler olabileceği bildirilmektedir. Bir 

çalışmada (91) ET’li hastalar Parkinson hastalığı olan bireylerden ya da sağlıklı 

kontrollerden daha çok işitme bozukluğuna sahiptirler ve işitme cihazı 

kullanmaktadırlar. Beden kitle indeksleri ET’li hastalarda kontrol grubundan daha 

düşük olduğu bildirilmiştir. ABD’de üçüncü basamak bir merkezde yapılan çalışmada 

(92), ET’li hastalarda beden kitle indeksi kontrol grubundan %6 daha düşük 
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bulunmuştur. Ortalama günlük kalori alımının benzer olması alınan kalorideki 

azalmadan çok ET’de artan enerji tüketiminden dolayı olabileceğini 

düşündürmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de toplum tabanlı bir çalışmada (23) büyük 

ölçüde önceden tanı konulmamış ve tedavi almayan hastalarda kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında beden kitle indeksinde %6 azalma bulunmuştur. 

 

KLİNİK TANI  
 

ET tanısı hala yalnızca klinik muayene ve nörolojik öyküye dayanmaktadır; 

özgün bir biyolojik gösterge ya da tanı testi yoktur. Birçok klinik tanı kriteri önerilmiştir. 

Bunlardan Hareket Bozukluğu Derneği (MDS) tarafından önerilen ET tanı kriterleri en 

yaygın kullanılanıdır (93). Ancak epidemiyolojik çalışmalarda ve artmış fizyolojik 

tremor ile ET arasındaki farkın kritik olduğu durumlarda WHİGET (Washington Heights-

Inwood Genetic Study of essential tremor) tanı kriterleri özellikle kullanışlıdır.  

 

Esansiyel tremor tanısı koymada ve tanıyı dışlamada bize yardımcı olacak bazı 

klinik özellikler (2): 

Esansiyel tremor tanısını düşündürecek klinik özellikler: 

o Ellerin veya ön kolun bilateral, simetrik kinetik tremorun eşlik ettiği veya etmediği 

postural tremoru, 

o Anormal postürün eşlik etmediği izole baş tremoru, 

o Froment bulgusu dışında diğer nörolojik muayene bulgularının normal olması, 

o Pozitif aile hikayesi, 

o Alkol alımıyla tremorun yatışması. 

Esansiyel tremor tanısını dışlamaya katkıda bulunan özellikler: 

o Ani başlangıç, 

o Tremor yapıcı ilaç kullanımı veya madde kullanımının sonlandırılması, 

o İstirahat tremoru, bradikinezi, rijidite, unilateral tremor, distoni, bacak tremoru, 

önemli yürüyüş bozukluğu. 

   

Serum elektrolitleri, tiroid fonksiyon testleri, kan üre nitrojeni (BUN), kreatin, 

karaciğer fonksiyon testleri, vitamin B12 seviyesi ve kan serüloplazmin düzeyi ayırıcı 

tanıda yardımcı olabilir. Esansiyel tremorlu hastalarda kranial BT ve MR normal 
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sınırlardadır. Görüntüleme tetkikleri beynin yapısal, inflamatuar hastalıklarının 

düşünüldüğü durumlarda ayırıcı tanıda kullanılabilir. 

  

AYIRICI TANI VE TETKİKLER 
 

Olası ET’li hastalar için yaklaşım, öykü alınması, fiziksel muayene ve bazı 

durumlarda seçilmiş laboratuar testlerini içerir. Öykü alma sırasında, başlangıç yaşı 

bilgisi, tremor lokalizasyonu ve zamanla tremor gelişimi, aile öyküsü bilgileri 

alınmalıdır. Kafein, sigara ve çeşitli ilaçlar ( lityum, prednizon, sodyum valproat, astım 

inhalerleri) aşırı fizyolojik tremoru şiddetlendirebilir ve ET’ye benzeyebilir. Dolayısıyla, 

mevcut tüm ilaçlar, kafein alımının yanı sıra sigara alışkanlıkları önemlidir. Tremor 

hastaları ET’den hariç diğer hastalıklara da sahip olabilirler. Hipertroidi olan hastalar 

ishal, kilo kaybı ve sıcağa tahammülsüzlükten şikayetci olabilirler. Parkinson hastalığı 

olan hastalar normal yüz ifadelerinin kaybı, bradikinezi ya da rijidite bildirebilirler. 

Distonisi olan hastalar bacaklarında ağrı ve spazmlar fark edebilirler. 

ET, distoni (distonik tremor) ve Parkinson hastalığı ayırıcı tanının önemli 

olduğu klinik durumlardır. Yarım vücut tutulumu (ipsilateral kol ve bacakta tremor) 

bradikinezi ve rijidite Parkinson hastalığının genellikle ET’li hastalarda oluşmayan 

özelliklerinden bazılarıdır. Parkinson hastalığında bilek döndürme (özellikle iç 

rotasyon) sık görülürken ET postural tremoru bilek fleksiyonu ve ekstansiyonuna 

eğilimlidir. 

Fizik muayene sırasında, doktor tremorun karakteristiklerini dikkatlice 

değerlendirmelidir. Birçok Parkinson hastasında postüral ve kinetik tremor (bu tremor 

ya hemen gelir ya da ortaya çıkmadan önce birkaç saniye gecikme olur) olabilmesine 

rağmen istirahat tremoru nekropi ispatlı Parkinson hastalarının yaklaşık %85’i 

kadarında mevcuttur. İstirahat tremoru ET’ye eşlik edebilmesine rağmen genellikle 

uzun süreli ve ileri düzeyde kinetik tremor mevcudiyetinde oluşur. Buna karşılık, 

birçok Parkinson’lu hasta sadece hafif veya orta düzey postüral ya da kinetik tremorla 

birlikte oluşan istirahat tremoruna sahiptirler. Hafif dişli çark bulgusu ET’de oluşabilse 

de Parkinson hastalığında görüldüğü gibi artan ses ortamında oluşmaz. 

Distoni hastalarının yaklaşık %20-30’u ET’ye benzeyen postural tremora 

sahiptirler. Ama yakından incelendiğinde, tremor ET’den farklıdır. Çünkü tremor 
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düzenli değil düzensizdir. Hastanın arayarak bulabileceği tremorun durduğu el ve kol 

pozisyonu olan ‘boş nokta’(null point) bulunabilir. 

Distonik haraketler ya da postür, tutulan kas hipertrofisi (örneğin distonik 

boyun tremorlu hastalarda sternokleidomastoid kas), ağrı ya da etkilenmiş vücut 

bölgelerinde çekilme, boş nokta, duyusal hile (tremor şiddetini azaltmak için tremulus 

vücut bölgesine dokunma metodu) ve ritmik olmayan tremor özelliği ET’li hastalarda 

olmayan distoni özellikleridir. 

Ayrıca ET ilerlemiş fizyolojik tremordan ayırt edilmelidir. ET’de kinetik tremor 

amplitüdü genellikle yüksek ve ilerlemiş fizyolojik tremorunkinden düşük frekanslıdır. 

Hafif ET’de ve şiddetli ilerlemiş fizyolojik tremorda kinetik tremor benzer genliğe 

(amplitüde) sahip olabilir. Ek olarak, ET’li genç hastalarda, tremor frekansı yüksek 

(yani, 10-12 Hz) ve ilerlemiş fizyolojik tremorda görülen frekans aralığında olabilir. Bu 

durumlarda, bazı üçüncü basamak sağlık merkezlerinde mevcut olan kollara bağlı 

ivme ölçekli kantitatif bilgisayarlı tremor analizleri klinikçilere rehber olabilir. 

ET olabileceğinden şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde son adım 

laboratuar incelemeleridir. Hipertiroidi belirtileri ya da semptomları varsa tiroid 

fonksiyon testleri yapılmalıdır. 40 yaş altı kinetik tremorlu hastalarda, Wilson hastalığı 

ihtimali serum seruloplazmin düzeyi ile araştırılmalıdır. Seruloplazmin Wilson 

hastalarının %95’inde düşüktür (<20 mg/dL). Eğer Wilson hastalığının diğer klinik 

özellikleri (örneğin, dizartri, distoni, parkinsonizm) varsa deneyimli bir göz doktoru 

tarafından gözün yarık lamba muayenesi yapılmalıdır. Kayser-Fleischer halkaları 

nörolojik anormalliği olan Wilson hastalarının %99.3’ünde saptanabilir (94). 

PET bazı ET’li hastalarda serebellar ve kırmızı nükleus kan akımında göreceli 

bir artış göstermesine rağmen bu testin tanısal geçerliliği kanıtlanmamıştır. Striatal 

dopamin taşıyıcısı görüntüleme ET ve Parkinson hastalığı olan hastalar arasında 

ayrımda yararlı olabilir. Parkinson hastalığı olan hastalarda striatal dopamin taşıyıcısı 

konsantrasyonları kontrol grubuna göre daha düşüktür. ET olan bazı hastalarda 

değerleri azalmış olmasına rağmen genel olarak kontrol grubuna benzerdir. Kolların 

ivme ölçerli kantitatif bilgisayarlı tremor analizi ET tremoru ve diğer tremor türleri 

arasında ayrım yapmada klınisyenlere yardımcı olabilir. Ancak tanısal geçerliliği 

kanıtlanmamıştır. Şu anda ET tanısı kliniktir ve bu hastalığın serolojik, radyolojik ya 

da patolojik göstergeleri yoktur. 
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PATOFİZYOLOJİ 
 

ET’nin patofizyolojisi henüz iyi anlaşılamamıştır. Bu sorunu çözmek için daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç olmasına rağmen, bu hastalığın nörodejeneratif olabileceğini 

düşündüren kanıtlar vardır. İlk olarak, ET klinik olarak ilerleyicidir. İkinci olarak, hafif 

koordinasyon bozukluğunun gelişimi, bazı durumlarda hafif ataksi ve bazen de baş 

tremoru gelişmesi altta yatan patolojik sürecin statik olmadığı ve giderek daha yaygın 

hale geldiği fikrini destekler. Ağır vakalarda istirahat tremoru gelişmesi ayrıca bazal 

gangliyonlarda patolojik sürecin ilerlediğini düşündürür. Üçüncü olarak, MR 

spektroskopi çalışmaları, ET olgularında, toplam kreatin, serebellar N-asetilaspartat 

oranının azaldığını göstermiştir. Toplam kreatin N-asetilaspartat oranı nöronal hasar 

veya hücre ölümü durumlarında azalır. 

Yayınlanmış 25 postmortem inceleme vardır. Bunların birçoğu 50-100 yıl önce 

yayınlanmıştır ve tanıları tartışmaya açıktır (80,95-102). Yapılan incelemeler 

açısından yetersiz düzeydeki bu çalışmalarda tutarlı patolojik anormallik olmadığı 

belirtilmiştir. Daha fazla hastadan postmortem doku toplamak ve kantitatif hücre 

sayımı ve immünohistokimyasal tetkikleri içeren standart bir yaklaşım kullanan 

çalışma yapmak ve benzer yaş kontrol gruplarında bu dokuları karşılaştırmak 

gereklidir.  

TEDAVİ 
 

ET tedavisi için kullanılan tüm ilaçlar diğer hastalıklar için geliştirilen ve 

tesadüfen tremoru azalttığı görülen ilaçlardır. İlaç keşfi ET için iyi bir hayvan modeli 

geliştirilinceye kadar büyük oranda deneme-yanılma tarzında olacaktır (6). ET’de 

tedavi hastanın işlevselliği etkilendiği zaman gereklidir. Tedavi seçenekleri 

farmakolojik tedaviler ve yeterince fayda görmeyen hastalar için cerrahi 

seçeneklerinden oluşur (103-104). 

Fonksiyonel özürlülüğü azaltmak ya da utancı azaltmak için ilaçlar 

kullanılabilir. Utanç ya da fonksiyonel özürlülüğün bir sorun olmadığı hastalarda ilaç 

önerilmez. Eğer tremor sadece sıkıntı ve anksiyete durumlarında disabilite 

oluşturuyorsa sadece bu dönemlerde tedavi verilebilir. Bu durumda genellikle 

benzodiazepinler veya propranolol tercih edilir. Bu tedaviler tremoru yaklaşık %50 

oranında azaltır. Eğer tremor hastanın günlük yaşamını sürekli olarak etkiliyorsa 
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propranolol veya primidon tercih edilir. Propranololla yan etki ortaya çıktığı 

durumlarda hasta diğer beta bloker ilaçlardan (atenolol, metoprolol gibi) fayda 

görebilir. Primidon ve propranolol kullanımından yarar görmeyen hastalar alprazolam, 

klonozepam gibi benzodiazepin grubu ilaçlardan yarar görebilir. Gabapentin ve 

topiramat gibi ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlarla yeterli tremor kontrolü 

sağlanamazsa kombine tedavilere geçilmelidir. Hastada baş veya ses tremoru 

nedeniyle disabilite oluşuyorsa botulinum toksin enjeksiyonu önerilebilir. El tremoru 

için el kaslarına enjekte edilen botulinum toksini bu kaslarda zayıflık oluşturduğundan 

dolayı pek tercih edilmez. Esansiyel tremor tedavisinde denenen etkisi tartışmalı olan 

başka ilaçlarda bulunmaktadır. Bunlar arasında karbonik anhidraz inhibitörleri 

(metazolamid), fenobarbital, kalsiyum kanal antagonistleri (nimodipin), izoniazid, 

klonidin, klozapin ve mirtazapin sayılabilir (104). Bu tedavilere rağmen tremor kontrol 

edilemiyorsa cerrahi tedaviler göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi olarak iki tedavi 

seçeneği bulunuyor; talamatomi ve talamusun derin beyin stimülasyonu. Bu tedaviler 

hastaların yaklaşık %90’ında yeterli tedaviyi sağlar. Cerrahi mortalite ve morbidite 

oranları düşüktür (104). İlaçlara dirençli olan fonksiyonel özürlülük oluşturan şiddetli 

vakalarda cerrahi gereklidir.  

 

Etkinliği kanıtlanmış ilaçlar (Düzey A) 
 

Amerikan Nöroloji Akademisi ß-adrenerjik blokör propranolol ve antikonvülzan 

primidon için Düzey A önerisinde bulunmaktadır (105). Diğer gözden geçirme 

çalışmaları yalnızca propranolol için etkinlik kanıtını ikna edici bulmuştur (106). Bu 

önerilerin birçok küçük ve çok kısa süreli çalışmaya dayandığı belirtilmelidir. Ek 

olarak, bu çalışmalar bu ilaçların ET hastalarına özgü yan etkilerini saptamak için 

yeterli değildir. 

 

Primidon 
O’Brien epilepsi ve esansiyel tremoru olan hastalarda tremorun azaldığını 

gözledi. Daha sonra çeşitli çalışmalarda da primidonun tremor azaltıcı etkisi 

gösterilmiştir (107-108). İlacın etki mekanizması bilinmemektedir. Primidonun aktif 

metabolitleri feniletilmalonamid (PEMA) ve fenobarbitaldir. Feniletilmalonamidin yarı 

ömrü yaklaşık 30 saat, fenobarbitalin ise 10 gündür. Bu metabolitlerin tremor azaltıcı 

etkisi serum seviyeleriyle ilişkili değildir. Primidon ile yapılan Birçok plasebo kontrollü 
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ve çapraz çalışmada tremor amplitüdünde hesaplanan azalma oranının %59.9 (%42–

76) olduğunu gösterilmiştir (6). Bu çalışmalarda nadiren dramatik yanıt veren hastalar 

bildirilmiştir ve hastaların en az %50’si belli ölçülerde yarar görmüştür. 

Tedavinin başlangıcında sıkça tolere edilemeyecek kadar şiddetli yan etkiler 

ile karşılaşıldığından dolayı tedaviye 25mg/gün gibi çok düşük dozlarla başlanmalıdır. 

Bir hafta sonra ise 50 mg/gün doza çıkılabilir. Tedrici olarak artırılarak 150-300 

mg/gün olan tipik doza ulaşılır. Yatmadan önce alınması tavsiye edilir. Bunun yanı 

sıra gün içi bölünmüş dozlarda da kullanılabilir. Doz aralığı 62,5-1000 mg/gün’dür 

(109). 

Primidonla en sık karşılaşılan yan etkiler ataksi ve vertigodur. Diğer yan 

etkilerin arasında somnolans, konfüzyon, bulantı, kusma, sersemlik, flu-like sendrom, 

çift görme, impotans ve poliüri gelir. Primidon tedavisine başlanırken hastaların yan 

etkiler konusunda açık olarak uyarılması önerilir. 150 mg ya da daha düşük toplam 

günlük doz sıklıkla yeterli olmaktadır.  

 

 Propranolol  
Propranolol seçici olmayan bir β-adrenerjik blokördür. Winkler ilk olarak 

paroksismal atrial taşikardi için propranolol tedavisi alan hastalarda tremorun önemli 

derecede azaldığını fark etti (29). Birçok plasebo kontrollü ve çapraz tasarımlı ve 

paralel tasarımlı çalışmada (6) hesaplanan ortalama tremor amplitüdü azalma oranını 

%68 olarak bildirmiştir. Bu düzelme hesabı, akselerometre ile ölçüm yapılan sekiz 

kontrollü çalışma ile ölçülen ortalama %54.1 düzelmeye (%32–75) karşılık 

gelmektedir. Primidon ile olduğu gibi nadiren dramatik yanıt veren hastalar 

bildirilmiştir (6). 

İlacın başlangıç dozu 30 mg/gün olup 160-320 mg doz aralığında kullanılır. Hastaların 

çoğu 120 mg/gün’ün altındaki dozlarda yarar görür. Yaşlı hastalarda 10mg/gün gibi daha 

düşük dozlarla başlanıp yavaş artışlar yapılmalıdır. Uzun etili formu 60 mg/gün olarak 

başlanır ve yavaşça etkili ve tolere edilebilen doza ulaşılır.  

Propranolol için kontrendikasyon oluşturan durumlar arasında orta veya ciddi 

bronşial astım, yüksek derecede veya tam atrioventriküler blok, kardiyojenik blok, eş zamanlı 

kalsiyum kanal blokeri kullanımı, ciddi sinus bradikardisi sayılabilir. İlacın kullanımıyla ortaya 

çıkan yan etkilerin çoğu ilaç kesildiğinde sonlanır. En önemli yan etkileri bulantı, kusma, diare 

parestezi, letarji, yorgunluk, başağrısı ve bradikardidir. Canlı rüyalar, yakın dönem hafıza 
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kaybı, depresyon ve karın ağrısı ise daha az rastlanılan yan etkilerdir. Yorgunluk, letarji ve 

canlı rüyalar doza bağımlı yan etkileri oluşturur. Agranülositoz, kuru göz, alopesi ve impotans 

gibi yan etkiler ise çok daha nadir olarak gözlenir (8,104). 

 

Muhtemelen etkili ilaçlar (Düzey B) (105) 
 

Düzey B önerisine sahip olan ilaçlar diğer ß blokörler, alprazolam, topiramat ve 

gabapentindir. Bu ilaçların hiçbiri propranolol ya da primidondan daha fazla etkili 

görünmemektedir. 

Diğer ß blokörler (atenolol, metoprolol, sotalol) ile yapılan klinik çalışmalar 

esas olarak ß-1 ve ß-2 inhibisyonu ile merkezi ve periferik blokaj rollerinin 

karşılaştırmasını hedeflemiştir.(110-113) Sonuç olarak, uzun süreli etkinlik klinik 

çalışmaları çok azdır ve çeşitli ß blokörlerin propranolole göre terapötik doz 

aralıklarını yeterince araştıran çalışma bulunmamaktadır. Propranololden daha etkili 

olduğu bildirilen ß blokör olmamakla birlikte, atenolol, metoprolol, nadolol ve sotalolün 

orta derecede yararını ortaya çıkaran kanıt yetersizdir. Periferik ve merkezi ß blokaj 

karşılaştırmasının önemi bile açıklığa kavuşmamıştır. Bu ß blokörler propranolol 

kondrendike olduğunda ya da tolere edilemediğinde düşünülebilir. Metoprolol 

bölünmüş dozlarda 100-200mg/gün, Nadolol 120-240 mg/gün tremoru azaltmada 

etkili dozlarıdır. 

Alprazolam gibi GABA agonisti olan anksiyolitik ilaçlar esansiyel tremorun tedavisinde 

sıkça kullanılır. Bu ilaçlar özellikle beraberinde anksiyetesi bulunan hastalarda tercih edilir. 

Alprozolam 0,75 mg/gün dozla başlanır. Doz aralığı 0,75-2,75 mg/gün’dür (8). Alprozolamla 

24 hastada yapılan çift kör plesebo kontrollü bir çalışmada ortalama 1,5 mg/gün dozda 

tremorun önemli derecede azaldığı bildirildi. Hastaların %50’sinde plesebo grubuyla eşit 

olmak üzere sedasyon ve uyku basması gibi yan etkiler gözlenmiştir.(114) 22 hasta üzerinde 

yapılan diğer bir çalışmada alprazolam, asetolazamid, primidon ve plesebo karşılaştırması 

yapılmış, alprozolamın etkisi plesebodan yüksek ve primidona eşit bulunurken asetolazamid 

ve plesebo arasında önemli fark gözlenmemiştir. Alprozolam ortalama 0,75 mg gibi düşük 

dozda etkili olmuştur. Primidon ve propranololu tolere edemeyen yaşlı hastaların 

tedavisinde iyi bir seçenek olarak akılda bulundurulması tavsiye edilmiştir (115). 

Benzodiazepinlerin ET tedavisinde etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. 

Benzodiazepinler GABA A reseptörlerine bağlanarak GABA’nın etkisini azaltırlar. Uzun dönem 
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kullanıldıklarında bağımlılık oluştururlar. Iİaç bırakıldığında ciddi derecede geri çekilme 

semptomları ortaya çıkar. Yaygın yan etkileri arasında ise somnolans, sersemlik, depresyon, 

sedasyon ve bitkinlik bulunmaktadır. 

Topiramat yapısal olarak diğer antiepileptiklerden farklı olan, sodyum kanallarını 

bloke eden ve GABA aktivitesini güçlendiren bir ilaçtır. Asetolozamide benzer bir yolla 

karbonik anhidrazı inhibe eder. Glutamat reseptör alt tiplerinden olan AMPA ve KAINAT 

reseptör antagonistidir. NMDA reseptörleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır (116). 

Topiramat, ET tedavisi için, geniş, çok merkezli, çift kör plasebo kontrollü paralel 

tasarımda çalışılmış ilk oral ilaçtır (117). İlaca Amerikan Nöroloji Akademisi uygulama 

parametresinde düzey B önerisi verilmiştir (104). Çünkü hastaların yalnızca %75’i 

çalışmayı tamamlamıştır. Diğer üç kontrollü çalışmada yan etkiler nedeniyle tedavinin 

bırakılması sorun olmuştur ve topiramat propranolol ya da primidondan daha etkili 

bulunmamıştır (118-119). Yaygın gözlenen yan etkiler, kilo kaybı (birçok hasta 

tarafından memnun kalınan, ortalama 3.6 kg kilo), anoreksi, ekstremite parestezisi, 

konsantrasyon güçlüğü, bellek bozulması ve böbrek taşı riskinde artış olmuştur.  

Gabapentin GABA’nın yapısal olarak analoğu olan bir antikonvülzan ilaçtır. 

Gabapentinin yalnız başına veya ek ilaç olarak kullanıldığı çeşitli çalışmalarda etkisi 

gösterilmiştir (120-121). İlacın etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. GABA 

reseptörlerine affinitesi bulunmamaktadır; fakat sinir sisteminin çeşitli kısımlarında etkisi 

bulunmaktadır. Esansiyel tremorda gaberjik sistemin bozulduğunu gösteren bazı kanıtlar 

vardır (122). İlacın başlangıç dozu 300 mg/gün’dür. 1200-3600 mg/gün doz aralığında 

kullanılabilir. Yan etkileri arasında sersemlik, bulantı, kusma, peltek konuşma sayılabilir. 

 

Etkinliği olası (Düzey C) ya da belli olmayan (Düzey U) ilaçlar 
 

Düzey C ve U etkinlik önerisi almış ilaçlar panel 1’de yer almaktadır. 

Klozapin istirahat tremoru, postural Parkinson hastalığı tremoru ve tardiv 

tremoru iyileştirici etkisi bulunan bir ilaçtır (123). İlaca dirençli 15 tane esansiyel 

tremorlu hastada tek doz 12,5 mg klozapin ve plesebonun etkisini karşılaştıran bir 

çalışma bulunmaktadır. 15 hastanın 13 tanesinde tek doz klozapinle tremor önemli 

derecede azalmıştır. Bu test esnasında yan etki olarak sadece sedasyon gözlendi. 

Ilacın kronik kullanımında sedasyon yan etkisi kaybolurken tremor azaltıcı etkiye 
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tolerans gelişmediği gözlendi. Dirençli hastalarda cerrahi tedavi öncesi son seçenek 

olarak kullanılabilir (123). 

Esansiyel tremorun tedavisinde klozapinin iyileştirici etkisinin farmakodinamiği 

tam olarak bilinmiyor. Klozapin güçlü alfa 1 ve alfa 2 adrenerjik antagonisti etkiye 

sahiptir. Önceki çalışmalarda 9 hastada alfa 1 adrenerjik bloker olan timoksaminin 

esansiyel tremoru azalttı gösterilmiştir. Klozapinin de bu yolla etki gösterdiği 

düşünülmektedir (123). Klozapinin santral serotoninerjik 5-HT1c, 5-HT2 ve 5-HT3 

reseptörleri üzerinde antagonistik etkisi bulunmaktadır. Bu özellik de ilacın tremoru 

azatıcı etkisinde rol oynayabilir. Bunlardan başka klozapinin santral histaminerjik H1 

ve H3 reseptörleri üzerindeki antagonistik etkisi de tremoru azaltmada görev yapabilir 

(123). Klozapinin %1 agranülositoz riski bulunmaktadır. Tedavinin ilk 6 ayında haftalık lökosit 

sayımı yapılmalıdır. Daha sonraki dönemlerde ayda bir yapılması yeterlidir (8). İlacın yan 

etkileri arasında sedasyon, salivasyon, taşikardi, baş dönmesi, konstipasyon, hipotansiyon, 

bulantı, ateş, görme bozukluğu, hipertansiyon, nöbet, terleme ve ağız kuruluğu gelmektedir. 

Agranülositoz ve miyokardite yol açabilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımını kısıtlar. 

Ketiapin dibenzotriazepin derivesi bir atipik antipsikotiktir. Klozapine benzer yan 

etkileri vardır; fakat kan takibi yapmak gerekmez. Ketiapinde klozapin gibi güçlü α1 ve α2 

adrenerjik aktiviteye sahiptir. 60 hasta ile 75 mg/gün dozla yapılan bir çalışmada etkili ve 

güvenli bulunmuştur. Psikotik olmayan hastalarda yapılan bir çalışmada en yaygın yan 

etkisinin somnolans olduğu gözlenmiştir (124). 

Esansiyel tremorlu 14 hastada propranolol ve nikardipinin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Her iki gruptan da iki hasta yan etki nedeniyle çalışmadan çekilmiştir. Propranolol 

kullananlarda istatistiki olarak önemli olmayacak kadar fazla olmak üzere her iki ilaçla da 

tremor önemli derecede azalmıştır (125). 

Çift kör, plasebo kontrollü iki ayrı pregabalin ve çift kör plasebo kontrollü üç 

ayrı zonisamid çalışmasında tedaviye anlamlı cevap gözlenmemiştir (126-131). Bu 

nedenle pregabalin ve zonisamid sonuçları yetersizdir (düzey U). Yetersiz kanıta 

sahip diğer ilaçlar tiagabin, sodyum oksibat ve oktanoldür (132-134). Bu ilaçların 

etkinliğinin değerlendirilmesi için çift kör plasebo kontrollü çalışmalar gerekmektedir. 
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Panel I: Amerikan Nöroloji Akademisi, Düzey C, Düzey U ve önerilmeyen ilaçlar, 
2005, ABD (105) 
Düzey C (etkili olabilecek) 

Klonazepam, klozapin, nadolol, nimodipin, botulinum toksini 

Düzey U (etkinliğin doğrulanması ya da dışlanması için yetersiz kanıt) 

Klonidin, gabapentin (ek tedavi), glutetimid, L-triptofan/piridoksin, metoprolol, 

nikardipin, oktanol, olanzapin, fenobarbital, pregabalin, ketiapin, T2000, teofilin, 

tiagabin, sodyum oksibat, zonisamid 

Kullanılması önerilmeyen ilaçlar (etkisiz) 

Trazodon (düzey A), asetazolamid (düzey B), amantadin (düzey B), karisbamat 

(düzey B), izoniazid (düzey B), levetirasetam (düzey B), pindolol (düzey B), 3,4-

diaminopiridin (düzey B), metazolamid (düzey C), mirtazapin (düzey C), nifedipin 

(düzey C), verapamil (düzey C) 
 
 
 

Esansiyel tremor tedavisinde kullanımına karşı öneriler bulunan ilaçlar 

2005 Amerikan Nöroloji Akademisi uygulama parametresinde kullanıma karşı 

öneriler olan ilaçlar (Panel 1)’de yer almaktadır. Bu listeye eklenecek dört ilaç 

bildirilmiştir.(6) Tek doz 1000 mg levetirasetam bir çalışmada tremoru düzeltmiştir 

(135). Fakat iki çift kör plasebo kontrollü çapraz çalışmada düzelme gözlenmemiştir 

(136-137). Ek olarak, iki açık etiketli çalışma anlamlı yarar bildirmemiştir (138-139). 

Bu nedenle levetirasetam önerilmez (Düzey B).(105) 

20 mg ve 40 mg 3,4-diaminopiridin kullanılan bir çift kör plasebo kontrollü 

çalışma 18 hastada düzelme göstermemiştir (140). Çok merkezli, randomize, çift kör, 

plasebo kontrollü bir çalışmada karisbamat 400 mg/gün ile 62 hastada yararlı etki 

göstermemiştir (141). Bu nedenle bu iki ilaç ET tedavisinde önerilmez (Düzey B) 

(105). 

200 mg/gün amantadinin ile yapılan iki ayrı çalışmada hastalarda anlamlı 

iyileşme gözlenmediği gibi her iki çalışmada da bazı hastalar tremorlarının arttığını 

ifade etmişlerdir (142-143). Bu nedenle amantadin ET tedavisinde önerilmez (Düzey 

B).(105) 
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Esansiyel el tremoru için Botulinum toksini 
Esansiyel el tremoru olan hastaların tedavisinde botulinum toksini tip A ile iki 

çift kör, plasebo kontrollü paralel tasarımlı çalışmada (144-145) tremor büyüklüğünde 

önemli bir azalma olmasına rağmen, yaygın bir yan etki olarak gelişen orta derecede 

el ve parmak zayıflığı nedeniyle fonksiyonel açıdan önemli bir gelişme 

gözlenmemiştir. Boyun tremoru tedavisinde oral tedaviler daha az etkili olduğu için 

intramüsküler botulinum toksini bu özel endikasyonda tercih edilebilir. Botulinum 

toksini için iki Amerikan Nöroloji Akademisi uygulama kılavuzunda yayınlanmış aynı 

kanıtlara dayanmasına karşın çelişkili öneriler (düzey C ya da B) verilmiştir (105,146). 

Yan etkiler sıklıkla kullanımını sınırlar ve az sayıda merkez esansiyel el tremoru olan 

hastaların tedavisinde hala bu tedavi stratejisini kullanmaktadır.  

 

Esansiyel tremorun cerrahi tedavisi 
Esansiyel tremor çoğunlukla cerrahi tedavi gerekecek kadar şiddetli değildir. 

Yeti yitimine yol açan ve ilaç tedavisi ile yeterince baskılanamayan tremoru olan 

hastalarda cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Talamusun nükleus ventrointermediusunda 

(Vim) derin beyin stimilasyonu (DBS) ve Vim talamotomisinin ET hastalarında üst 

ekstremite tremorunda son derece etkili ve güvenilir olduğunu ileri sürmüştür. Bu 

işlemlere ilişkin çift kör plasebo kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır (105). ET için 

DBS ya da talamotomi ile ilişkili I ya da II. sınıf çalışma henüz bulunmamaktadır 

(düzey C) (6).  

Talamotomi Uygulaması lokal anestezi altında yapılır ve 2-3 saat sürer. Bu 

yöntemle talamusun nükleus ventralis intermedius’unda lezyon oluşturularak 

serebellotalamik döngü kırılır. Deneyimli bir cerrahi ekip uygulamanın mortalite ve 

morbiditesiNİ azalmaktadır. Bu şekilde yapılan unilateral bir cerrahi sonucu dizartri, 

kontrlateral motor zayıflık, yürüyüş anormalliği, parestezi ve kognitif zayıflık %2’den 

daha azdır (147). Esansiyel tremorun talamatomiyle tedavisi ile ilişkili günümüze dek 

yapılan 11 yayın incelendiğinde bildirilen toplam 222 hastanın 205’inin iyileştiği 

görülmektedir. Ortalama komplikasyon sıklığı ise %5 civarındadır. Talamotomi 

sıklıkla dominant eli kurtaracak şekilde tek taraflı uygulanabilmektedir. İki taraflı 

yapılan girişimlerde önemli nörolojik defisitler (dirençli dizartri ve tam mutizm) 

oluşturması kullanımını kısıtlar. Bu yüzden talamik stimülasyon alternatif bir yaklaşım 

olmuştur (147,148). 
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Tremora bağlı önemli kısıtlılığı olan ve ilaca dirençli hastalarda diğer önemli 

tedavi seçeneği talamusun ventrointermediate çekirdeğinin stimülasyonudur (149). 

Uygulamalarının bildirildiği çalışmalarda talamotomiye benzer yan etkilerin daha az 

olduğu rapor edilmiştir (148). Meydana gelen yan etkilerin çoğu geçicidir. Cerrahiye 

bağlı yan etkiler arasında en sık nöbet gözlenirken, talamik stimülasyonun yan 

etkileri; disartri (hastaların %3–18’i), paraestezi (%6–36), distoni (%2–9), denge 

bozukluğu (%3–8), ataksi (%6) ve ekstremite güçsüzlüğünü (%4-8) içerir. Dizartriye 

bilateral implantı olan hastalarda daha sık olarak rastlanır (150). Bu yan etkiler 

genellikle stimulus parametrelerinin ayarlanması ile azalır ya da ortadan kalkar. Fakat 

nadiren hastalar tolere edemedikleri yan etkiler nedeniyle stimülatör kullanmayı 

bırakmaktadır (151). Donanım komplikasyonları (deri erozyonları, infeksiyonlar, 

kurşun kırığı ve bağlantı-kablo işlev bozukluğu) hastaların yaklaşık %25’inde ortaya 

çıkar (152). Perioperatif komplikasyonlar intraserebral kanama, iskemik inme, 

infeksiyon ve depresyondur. Tüm hastalar için DBS cerrahisinin 30 günlük mortalite 

oranı %0.4 olarak hesaplanmıştır (153). Bilateral uygulama yapılabilmesi 

talamatomiye üstünlük sağlamasına neden olur (154).  

Uzun süreli, az sayıdadır DBS çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalarda 

araştırıcı ve hasta yanlılığı kontrol edilmemiştir. Bu tedavi Amerikan Nöroloji 

Akademisi uygulama parametresinde düzey C önerisi almıştır. Ancak yarar 

büyüklüğü tüm mevcut ilaçlardan üstündür.(6) A ve B düzey önerisi için çift kör 

kontrollü çalışma gerekli olmaktadır (105,155). DBS çalışmaları için bu koşulun 

yerine getirilmesi güçtür. 

Gamma knife talamotomi  
Gama knife talamotomide nörolojik görüntüleme ve bir stereotaktik yapı 

kılavuzluğunda Vim nükleusuna eksternal radyasyon verilir. İntraoperatif 

elektrofizyolojik izlem mümkün değildir ve radyasyonun nihai etkisi genellikle 

işlemden 6-12 ay sonra ortaya çıkar (156-157). Güncel olarak lezyonların çoğu 4 mm 

sekonder gama knife kolimatörü ve 130–141 Gy dozu kullanılarak tek bir izomerkez 

ile yapılır (156-158). Bu işlem için seçilen hastaların çoğu tıbbi ya da nörolojik 

eşzamanlı hastalıklar nedeniyle (örn. kronik antikoagülasyon, immün süpresyon, 

şiddetli kardiyovasküler hastalık, >80 yaş, diabetes mellitus ve epilepsi) DBS 

cerrahisi için zayıf adaylardır (156-158). 
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Gama knife talamotomi ile yapılan çalışmaların (156-160) değerlendirildiği bir 

meta-analiz çalışmasında (6) yöntemin önceden bildirildiği kadar etkili olmadığı ve bu 

işlemin etkinlik ve risklerinin saptanması için kapsamlı bir kör değerlendirme 

yapılması gerektiğini ileri sürülmüştür. Bu yöntemin yarar ve komplikasyonlarının 

ortaya çıkması en az altı ay sürmektedir ve geç komplikasyonlar beklenenden daha 

büyük lezyon ile ilişkilidir (157-160). Gama knife talamotomisinin ET hastalarının 

tedavisinde kullanılmasının önerilmesi için yeterli kanıtın olmadığı sonucuna 

varılmıştır (Düzey U). (6,105)  

 

Farmakoloji ve cerrahi dışı tedaviler 

Tremoru olan ekstremiteye ağırlık çalışması yaptırılması tremorun amplitüdünü 

azaltabilir fakat tremoru geçirmez. Özellikle farmakolojik ve cerrahi tedavilerin başarısız 

olduğu yemek yeme, su içme gibi görevlerde başarısız olan hastalarda yararlı bulunmuştur. 

Hipnoz, meditasyon gibi gevşeme teknikleri bazı hastalarda tremoru azaltabilir (161). 
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GEREÇ AMAÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışma Haziran 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasında Erzurum İlinde, 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu 

tarafından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan il 

merkezindeki aile hekimlerinin nüfus kayıtları kullanılarak yapıldı. 

Erzurum 25.066 km²’lik yüz ölçümü ile Türkiye’nin doğsunda, 40˚ kuzey enlemi 

41˚ doğu boylamında yer almaktadır. Anadolu’da deniz seviyesinden 1959 metre 

yükseklikteki tek il merkezidir ve yerleşim alanı yer yer 2000 metreye kadar yükselir. 

Şiddetli karasal iklim yaşanır ve yıllık sıcaklık ortalaması 6 derecedir. 

 Erzurum ilinin 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 

merkez toplam nüfusu 367.250; erkek 182.971 ve kadın nüfusu ise 184.279’dur.  

Kurulan nöroepidemiyoloji grubu tarafında Erzurum il merkezinde 4 nörolojik 

hastalığın (esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu, epilepsi, gerilim tipi baş 

ağrısı) epidemiyolojisinin belirlenmesi amaçlandı. Literatürde çalışma planlanan 

hastalıklar içinde esansiyel tremor prevelansı (tüm yaş gruplarına göre: %1) en düşük 

olandı. Bu sebeple hedef nüfusu belirlemede baz kabul edildi. 

Örneklem hacmi belirlenirken esansiyel tremor prevalansı (p) %1 d=0.03 alındı 

ve % 95 güven aralığında, n=Nt2p.q/d2(N-1)+t2pq formülü kullanıldı, örneklem hacmi 

4178 olarak hesaplandı.  

Erzurum il merkezinde 121 aile hekimi görev yapmaktaydı ve yaklaşık olarak 

her aile hekimine 3000-3200 nüfus bağlıydı. Basit rastgele yöntemle 30 hekim seçildi. 

Örnekleme çıkan aile hekimlerinin her birisi bir küme kabul edildi. Her bir kümede 140 

kişiye ulaşıncaya kadar anket yapıldı. 

Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu ile ET prevalans çalışması için her biri iki-üç 

saat süren üç toplantı yapıldı. Bu toplantılardan ilkinde örneklem yöntemi, ziyaret 

edilecek hanelerin belirlenmesi, ziyareti sırasında kişilerle nasıl görüşülmesi gerektiği 

ve uygulanacak olan ön tarama formu ve anketler, ikincisinde WHİGET tanı kriterleri 

ve klinik değerlendirme ölçeğinin kullanılışı ve ayırıcı tanı, üçüncüde ise ev 

ziyaretlerini yapacak olan en az iki yıl deneyimli dört nöroloji asistan doktorunun 

WHİGET tanı kriterleri ve klinik değerlendirme ölçeğini kullanma becerisi 

değerlendirildi. Bu amaçla önceden tanı almış gönüllü üç ET, bir ilerlemiş fizyolojik 

tremor, bir tremorun ön planda olduğu Parkinson hastası ve bir hipertroidili olgu 
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değerlendirildi. WHİGET tanı kriterleri ve klinik değerlendirme ölçeğine göre postüral 

ve kinetik tremor 0-3 üzerinden ölçülmektedir. Değerlendirme 6 aşamadan 

oluşmaktadır. Postural tremor kollar öne uzatılmış halde değerlendirilirken kinetik 

tremor için 5 farklı iş uygulatılarak ölçüm yapılmıştır. (Ek-I) 

Bu çalışma kapı kapı dolaşmak suretiyle yüz yüze görüşme yöntemi 

uygulanarak yapıldı. Görüşme öncesinde çalışmanın amacı kişilere teker teker 

anlatıldı, gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden kişilere anket uygulandı. 

Çalışma üç aşamalı olarak gerçekleştirildi. Birinci aşamada ön tarama formu 

uygulandı. Olguların cinsiyet, yaş, medeni hal, meslek, eğitim düzeyi, ekonomik 

durum ve tıbbi öz geçmiş (HT, DM, hiperlipidemi, tiroid hastalığı, akciğer hastalığı, 

böbrek hastalığı, kalp hastalıkları, ruhsal hastalıklar) gibi sosyodemografik özellikleri 

belirlendi.Tıbbi özgeçmişte doktor tarafından değerlendirilip tanı konulmuş durumlar 

kaydedildi.  

İkinci aşamada toplam 14 sorudan oluşmakta olan esansiyel tremor tarama anketi 

(Ek-2) uygulandı. Bu anket hazırlanırken daha önce Elan Lois ve arkadaşları tarafından 

kullanılan esansiyel tremor tarama soruları temel alınmıştır. Gerek duyulduğunda ankette 

yer alan sorular katılımcılara ayrıntılı olarak anlatıldı. Anketin ilk 5 sorusu tremoru, 

kalan 9 tanesi ise ayırıcı tanı ve herediter etkenleri tespite yönelikti. İlk 5 soruya 

‘hayır’ cevabını veren bireylere diğer sorular yöneltilmedi. İlk beş sorudan herhangi 

birine ‘evet’ cevabı veren bireylere tüm sorular yöneltildi ve anketi uygulayan doktor 

tarafından standart bir tremor muayenesi uygulandı. Bireyler WHİGET kriterlerine 

göre kesin esansiyel tremor, çok olası esansiyel tremor, olası esansiyel tremor veya 

normal olarak gruplandı.  

Üçüncü aşamada tanısında tereddüt edilen veya tetkik ihtiyacı duyulan bireyler 

nöroloji polikliniğine randevu verilerek çağrıldı. Gerek görülen tetkikler yapıldı ve 

hareket hastalıklarında deneyimli bir öğretim üyesi tarafından değerlendirildi.  

 

İstatistiksel Analiz 

Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak verildi. Verilerin analizi 

SPSS 19 bilgisayar programına girilerek yapıldı. Analizler iki aşamada yapıldı. Birinci 

aşamada Univariate analizler yapıldı. Cinsiyet, yaş grupları, kronik hastalıklar ile ET 

karşılaştırması ve cinsiyet ile tremor çeşitleri Ki-kare testi ile analiz edildi. 
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İkinci aşamada Et üzerinde etkili olan risk faktörlerini ortaya koymak için 

multivarate lojistik regresyon analizi enter metodu kullanılarak yapıldı. Modele, yaş 

grupları, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Kalp hastalığı, Böbrek hastalığı bağımsız 

değiken olarak alındı. %95 Güven aralığında Odds oranı hesaplandı. İstatistiksel 

önemlilik düzeyi p<0.05 alındı. 
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BULGULAR 
 

Çalışmaya katılan (2014 kadın, 2010 erkek) 4099 kişinin anketi 

değerlendirmeye alındı. 18-60 yaş sınırları dışında kalan bireylerin anketleri 

değerlendirilmedi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo II’de verildi. 

 

Tablo II:Katılımcıların Demografik Özellikleri, 2011, Erzurum.  
 n % 

Cinsiyet Kadın 2014 50,0 
Erkek 2010 50.0 

 
Yaş grubu 

 
18-30 

1724 42.8 

31-40 769 19.1 
41-50 832 20.7 
51-60 699 17.4 
   

Eğitim düzeyi Eğitimsiz 307 7.6 
İlkokul 1115 27.7 
Ortaokul 569 14.1 
Lise 1039 25,8 
Yüksekokul 994 24,7 

 
Sosyal güvence 

 
Emekli sandığı 

985 24.5 

Bağ kur 419 10,4 
Ssk 2130 52.9 
Yeşilkart 235 5,8 
Özel 194 4,8 
Yok 61 1,5 

 
Meslek 

 
Ev hanımı 

1382 34,3 

Memur 542 13,5 
İşçi 369 9,2 
Serbest 536 13,3 
Öğrenci 681 16,9 
Emekli 344 8.5 
İşsiz 170 4,2 

 
Medeni hal 

 
Evli 

2465 61.3 

Bekar 1367 34.0 
Dul 111 2.8 
Ayrı 36 0,9 
Total 4024 100,0 
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Katılımcılar önceden tanı konulmuş toplumda sık karşılaşılan bazı kronik 

hastalıklar açısından sorgulandı. 558 kişiyle (%13.9) hipertansiyon en sık, 60 kişiyle 

(%1.5) ruhsal hastalıklar en az kişide görülmekteydi. 1112 kişide (% 27.6) 

sorguladığımız kronik hastalıklardan en az bir tanesi mevcuttu. (Tablo III) 

 

Tablo III: Katılımcılarda önceden tanı konulmuş kronik hastalıklar, 2011, Erzurum. 

 
Kronik Hastalık 

Yok Var 
Sayı % Sayı % 

HT 3466 86.1 558 13.9 
DM 3810 94,7 214 5,3 
Hiperlipidemi 3714 92.3 348 7.7 
Troid hastalıkları 3814 94,8 210 5,2 
Kalp hastalıkları 3844 95,5 180 4.5 
Akciğer hastalıkları 3940 97,9 84 2,1 
Böbrek hastalıkları 3907 97,1 117 2.9 
Ruhsal hastalıklar 3964 98,5 60 1,5 
Hastalıklardan en az 
bir tanesi 

2910 72.3 1112 27.6 

 

 

Çalışmamızda, 18-60 yaş arası grupta değerlendirmeye alınan 4024 kişinin 

tremor tarama anketinin ilk beş sorusundan herhangi birine evet cevabı veren 217 

tanesi anketi uygulayan hekim tarafından standart bir tremor muayenesinden 

geçirildi. Beş vaka (%7.8) önceden ET tanısı almış, üç tanesi çeşitli tedaviler 

denemiş, yeterince fayda görmemiş ve tedaviyi kesmişti. Bir kişi Belok 50mg 1x1, 

diğer bir kişi Dideral 40 mg 2x1 kullanmaktaydı. İkinci ve üçüncü aşamalar sonrası 

toplam 64 kişiye ET tespit ettik ve prevalansı yüzde 1.60 olarak hesapladık. Vakaların 

30 tanesi erkek, 34 tanesi kadındı. İstatiksel açıdan kadın ve erkekler arasında 

anlamlı fark saptanmadı (Tablo IV). 

Esansiyel tremorlu 64 hastanın 41 tanesi kesin esansiyel tremor, 7 tanesi çok 

olası esansiyel tremor ve 16 tanesi de olası esansiyel tremor idi. 64 kişide (%1.6) 

fizyolojik tremor, 15 kişide (%0.4) farklı nedenlere bağlı tremor tespit edildi. 

Bunlardan iki tanesi (%0.048) tedavi almakta olan Parkinson hastasıydı (Tablo V). 
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Tablo IV: ET Prevalansının cinsiyete göre dağılımı, 2011, Erzurum. 

 

ET 

Toplam ET yok ET 

Sayı % Sayı % Sayı 
Kadın 1980 98,30 34 1,70 2014 

Erkek 1980 98,50 30 1,50 2010 

Toplam 3960 98,40 64 1,60 4024 

X2 =0,25, p=0,62 OR=0,88[0,54-1,45] 
     

  

Tablo V. Tremor tipi ve cinsiyete göre dağılımı, 2011, Erzurum. 

 Cinsiyet 

KADIN ERKEK 

Sayı % Sayı % 
Tremor Yok 1931 95,9 1950 97.0 

Olası ET 12 0,6 4 0,2 

Çok olası ET 2 0,1 5 0,2 

Kesin ET 20 1,0 21 1,0 

Fizyolojik tremor 40 2,0 24 1,2 
Diğer 9 0,4 6 0,3 

Toplam 2014 100,0 2010 100,0 

         

 

Esansiyel tremorlu 38 (%59.4) hastanın her iki elinde, 8 (%12.5) hastanın 

sadece sol, 6 hastanın (%9.4) sadece sağ, 4 hastada (%6.3) baş, ses ve el, 4 

hastada her iki el ve baş tremoru vardı. Bir hastada (%1.6) eller, baş, ses ve tüm 

vücudunda tremor varken, bir hastada eller ve çenede, başka birinde eller ve 

ayaklarında tremor mevcuttu. Bir hastamızda da izole baş tremoru mevcuttu (Tablo 

VI). 

Hastaların 7 tanesinden tremorun başlama yaşı öğrenilemedi. Diğer 

hastalarda tremor başlama yaş ortalaması 34.9 olup 20’li ve 40’lı yaşlarda başlama 
yaşının pik yaptığı izlendi.(Grafik I) 
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Tablo VI: Katılımcılardaki ET hastalarında Tremorun tutulum dağılımı, 2011,Erzurum. 
 

Tremorun yeri 
Sıklık % 

 Sağ el 6 9.4 
Sol el 8 12.5 

Her iki el 38 59.4 
Baş,ses,eller, tüm vucut 1 1.6 

Baş,ses,eller 4 6.3 
Eller,çene 1 1,6 
İzole baş 1 1,6 

Eller ve ayaklar 1 1,6 
Eller ve başta 4 6.3 

Total 64 100 

 
 
Grafik I: Katılımcılardaki ET hastalarında ET başlama yaşı histogramı, 2011, 

Erzurum. 
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Yaş ile ET prevalansı arasındaki ilişkiyi görebilmek için katılımcılar yaşlarına göre 

dört gruba ayrıldı. ET prevalansı en alt grupta (18-30 yaş arası) % 0.9 da kalırken, en 

üst yaş grubunda (51-60 yaş) %3.1’e çıkmaktadır. (Tablo VII)  

 
Tablo VII: Katıcılardaki ET hastalarının yaş gruplarına dağılımı, 2011, Erzurum. 

Yaş grupları E T 
E T Yok E T 

18-30  1709 15 (%0.9) 
31-40  755 14 (%1.8) 
41-50  819 13 (%1.6) 
51-60  677 22 (%3.1) 
Total  3960 64 (%1.6) 

ET: Esansiyel tremor 
 

Esansiyel tremorlu 30 hastada aile hikayesi pozitif olup birinci derecede 

akrabalarında tremorlu hasta öyküsü mevcuttu. 20 hastanın anne ve babaları kardeş 

çocuklarıydı (Tablo VIII). 

 
Tablo VIII: Katıcılardaki ET hastalarında Aile öyküsü, 2011, Erzurum. 

Ailede ET 
öyküsü Sıklık % 

  
Evet 

 
30 

 
46.9 

 
Hayır 

 
34 

 
53.1 

 
Total 

 
64 

 
100,0 

 

Anne/Baba arasında 
birinci derece akrabalık Sıklık % 

  
Evet 

 
20 

 
31.3 

 
Hayır 

 
44 

 
68.8 

 
Total 

 
64 

 
100,0 
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Çalışmamızda sorguladığımız 8 kronik hastalıkla ET arasındaki bağlantıyı 

incelemek istedik. Univaryet analizde HT hastalarında ET sıklığı HT hastalığı 
olmayanlara göre artmaktaydı (p=0.02). Aynı şekilde, hiperlipidemi (p=0.00), kalp 
(p=0.00) ve böbrek hastalıklarında (p=0.00) ET sıklığı artmaktaydı. DM hastalarında, 

akciğer hastalıkları olanlarda, ruhsal hastalıklarda ve Troid hastalığı olanlarda ise 
istatistiksel açıdan önemli bir değişiklik gözlenmedi. (Tablo IX) 
 
 
Tablo IX: Katılımcılarda Kronik hastalıklar ile ET arasındaki ilişki, 2011, Erzurum. 

       

Kronik hastalıklar 
ET  

ET Yok ET  

Sayı % Sayı % p 
HT Yok 3417 98,6 49 1,4  

Var 543 97,3 15 2,7 0.02 
DM Yok 3750 98,4 60 1,6  

Var 210 98,1 4 1,9 0.74 
Hiperlipidemi Yok 3661 98,6 53 1,4  

Var 299 96,5 11 3,5 0.00 
Troid Yok 3754 98,4 60 1,6  

Var 206 98,1 4 1,9 0.71 
Kalp hastalıkları Yok 3789 98,6 55 1,4  

Var 171 95.0 9 5,0 0.00 
Akciğer hastalıkları Yok 3878 98,4 62 1,6  

Var 82 97,6 2 2.4 0.56 
Böbrek hastalıkları Yok 3850 98,5 57 1,5  

Var 110 94,0 7 6.0 0.00 
Ruhsal hastalıklar Yok 3901 98,4 63 1,6  

Var 59 98.3 1 1.7 0.96 
Herhangi bir Hastalık Hast. Yok 2877 98.9 33 1.1  

Hast. Var 1081 97,2 31 2,8 0.00 

ET:Esansiyel tremor, p:Pearson katsayısı, HT:Hipertansiyon, DM:Diyabet hastalığı,  
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Yaş artıkça ET prevalansı da artmaktaydı. 18-30 yaş referans alındığında ET 

31-40 yaş grubunda 2.00 (GA [0,96-4.18]) kat, 41-50 yaş grubunda 1.49 (GA [0.68-

3.26]) kat, 51-60 yaş grubunda 2.83 (GA [1.35-5.92]) kat arttığı bulundu. İlk iki yaş 

grubundaki artış istatiksel olarak anlamlı değilken üçüncü gruptaki artış anlamlıdır 

(p=0.006). Yine ET prevalansı, böbrek hastalığı olanlarda olmayanlara göre 2,58 (GA 

[1,09-6,14]) kat arttığı bulundu. Hipertansiyon, hiperlipidemi ve kalp hastalığı olan ve 

olmayanlar arasında univariate analizde fark bulunmuşken ileri analizde istatistiksel 

olarak önemli bir fark saptanmadı. (Tablo X) 

 
 

Tablo X: Yaş grupları ve bazı kronik hastalıklarının risk faktörü olarak ET 
üzerindeki etkisi: Lojistik regresyon analizi sonuçları, 2011, Erzurum. 

  B S.E. Wald P OR 

OR için % 95 
G.A  

Alt 
sınır 

Üst 
Sınır 

 
Yaş grupları 

18-30   8.63 0,035 r.k.   
31-40 0,69 0,37 3.43 0,64 2.00 0,96 4.18 
41-50 0.40 0,40 1.02 0,31 1.49 0.68 3.26 
51.60   1.04 0,38 7.61 0,006 2,83 1.35 5.92 

        
 
Hipertansiyon 

Yok     r.k.   
Var -0,06 0,37 0.03 0,86 0,94 0,46 1,92 

         
 
 
Hiperlipidemi 

Yok     r.k.   

Var 0,31 0,40 0.60 0,44 1,36 0,62 2.98 
         
 
Kalp 
 hastalığı 

Yok     r.k.   

Var 0.75 0,41 3.33 0,07 2,11 0.95 4.67 
         
 
Böbrek 
hastalığı 

Yok     r.k.   

Var 1.02 0,44 5.41 0,02 2.78 1,17 6,56 
         
Sabit   -3.22 0,25 160.35 0 0,04   
r.k:Referans kategori, OR.Odds oranı, G.A:Güven aralığı 
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TARTIŞMA 
Esansiyel tremor erişkinlerde en sık görülen ve kolların ve başın postural 

tremoruyla karekterize olan hareket bozukluğudur. Hastalık her iki cinsi eşit olarak 

etkiler. Başlangıcı bimodaldir (15-20 yaş/50-70 yaş). Sıklığı yaşla beraber artar. 

Yenidoğan ve çocuklarda da bildirilmiştir. Hastalığın morbiditesi fazladır (55).  

Esansiyel tremor prevalansı ülkeden ülkeye büyük değişiklik göstermektedir. 5 

kıta 19 ülkede 28 nüfus odaklı prevalans çalışması İncelenendiğinde çalışmalardaki 

prevalans ölçümleri % 0.01’den %20.5 e kadar büyük bir (yaklaşık 2050 kat) farklılık 

göstermektedir. Şu ana kadar yapılan bir çok çalışmanın yöntemi, kullanılan tanı 

kriterleri ve yaş grupları farklılık göstermektedir. Bu yüzden tam bir karşılaştırma 

yapmak mümkün olmamaktadır. Yapılan meta analiz sonuçlarına göre ET’nin 

prevalansı %0.9 olarak hesaplanmıştır (6) Türkiye’de bütün katılımcıların çalışmanın 

nörologları tarafından muayene edildiği nüfus tabanlı bir çalışmada, ET prevalansı 40 

yaş ve üstü bireyler arasında % 4.0 dır (23). Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada 

18 yaş üstü grupta esansiyel tremor prevalansı % 3.09 olarak bildirilmiştir (162). 

Bizim çalışmamızda 18-60 yaş arası grupta esansiyel tremor prevalansı yüzde 1.60 

olarak hesaplandı. Cinsiyetler arasında prevelans oranı açısından fark bulunmadı. Bu 

bulguların diğer yayınlarla uyumlu olduğu gözlendi.  

Farklı çalışmalarda önceden tanı almış ET oranı genellikle düşük bulunmuştur 

(%0.5-10) (47,72). Biz önceden ET tanısı almış 5 olguya rastladık (%7.8). Bu bulgu 

da diğer çalışmalarla uyumludur. 

Çalışmalar arasındaki prevalans oranının farklı olmasının nedeni ET’nin 

tanımlanmasındaki değişkenlik ve yapılan çalışmalar arasındaki teknik farklılıklardan 

kaynaklanabilir (6). Etnik yapı ve çevresel faktörler de farklı bölgelerdeki çalışmaların 

sonuçlarının farklılığına neden olabilir (62). Ayrıca çalışmanın yapıldığı bölgenin yaş 

yapısı da etkili olabilir. Sanayileşmenin olmadığı ülkeler ve doğum oranının yüksek 

olduğu ülkeler genç yaş grubuna sahiptir. Örneğin Suudi Arabistan’da yapılan bir 

çalışmada, katılımcıların %90.5’i 40 yaş altındadır (%1.5’i 60 yaş yukarısıdır) ve Yeni 

Gine’de  katılımcıların % 66.9 u 30 yaş altındadır ( %3.9’u 60 yaş üstüdür). Benzer 

olarak, Nijerya’da %71.5 i 30 yaş altı, %6.0 ı 60 yaş ve üstüdür. Bu ülkelerde 

prevalans (tüm yaşlar için) %0.01- 0.4, yani düşüktür (ortalama=% 0.07). Tam tersi 

olarak, İtalya’da ve Hindistan’da yapılan çalışmalarda katılımcılar yüksek yaş 
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ortalamasına sahiptir (%15.1 60 yaş ve üstü). Bu da prevalans ölçümlerinin % 0.4-

1.6’e (ortalama=%1.0) yükselmesinin nedeni olabilir (3). Biz 18-60 yaş arası 

bireylerde çalışmamızı yaptık. Yaş artıkça ET prevalansı da artmaktaydı. 18-30 yaş 

(prevalans: %0.9) referans alındığında ET sıklığının 31-40 yaş grubunda (prevalans: 

%1.8) 2.00 (GA [0,96-4.18]) kat, 41-50 yaş grubunda (prevalans:%1.6) 1.49 (GA 

[0.68-3.26]) kat, 51-60 yaş grubunda (prevalans: %3.1) 2,83 (GA [1.35-5.92]) kat 

arttığı bulundu. Üçüncü gruptaki artış istatiksel olarak anlamlıdır (p=0.006). 

 Tremorun başlangıç yaşı 15-20 yaş ve 50-70 yaşlarında pik yaptığı bildirilmiştir 

(55). Biz çalışmamızda da 20 yaş ve 40 yaşlarında artış gözlemledik. 60 yaş üstü 

grubun çalışmamıza alınmamış olması İkinci pikin 40 yaş civarında oluşmasına 

neden olmuş olabilir.  

Genetik faktörler ET etiyolojisinde önemlidir (61-62,64-65). Esansiyel tremorda 

bazı vakalarda sporadik olarak görülebildiği gibi bazılarında da otozomal dominant 

geçiş gösterebilir. Ancak sipesifik genler henüz tanımlanmamıştır (64,65). ET 

hastalarında aile öyküsü oranları %17’den % 100 kadar değişmektedir (63). Bunların 

yaklaşık %50’sini de birinci derece akrabalar oluşturmaktadır (163). Birinci derece 

akrabalarında esansiyel tremor olan bireylerin bu hastalığı geliştirme olasılığı 

kontrollerden beş kat daha fazla bulunmuştur (164). Bizim çalışmamızda Esansiyel 

tremorlu 30 hastada (%46.9) birinci derecede akrabalarında tremorlu hasta öyküsü 

mevcuttu. 20 (%31.3) hastanın anne ve babaları kardeş çocuklarıydı. Türkiye’de gen 

lokusu tespiti için çalışmalara ihtiyaç vardır.  

ET değişik vücut bölgelerini etkilemektedir. En sık ellerde olmak üzere 

sırasıyla baş, ses, bacak ve çenede tremor görülmektedir. Çalışmamızda 52 hastada 

(%81.3) sadece el tremoru olduğu gözlendi. İzole baş tremoru olan bir hasta (%1.6) 

dışında diğer tüm hastalarda el tutulumu mevcuttu. Literatürde izole baş tremoru % 

0.0 (165), %1.6 (55), %2 (166), %3.2 (167) gibi düşük oranlarda bildirilmiştir. 

Biz sorguladığımız 8 kronik hastalıkla ET arasındaki bağlantıyı incelemek 

istedik. Univaryet analizde önceden HT, hiperlipidemi, böbrek hastalığı ve kalp 

hastalığı tanısı almış olan katılımcılarda ET sıklığı aynı hastalık tanısı almamış 

olanlara göre artmaktaydı. DM ve Troid hastalığı, akciğer hastalıkları ve ruhsal 

hastalığı olanlarda ise istatistiksel açıdan önemli bir değişiklik gözlenmedi. Yapılan 

ileri lojistik regresyon analizi sonuçlarıyla ET sıklığının böbrek hastalığı olanlarda 

olmayanlara göre 2,78 (GA [1,17-6,56]) kat arttığı bulundu. Hipertansiyon ve 

hiperlipidemi, kalp hastalığı olan ve olmayanlar arasında univaryet analizde fark 
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bulunmuşken ileri analizde istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmadı. Bu durum 

ET gibi bu hastalıkların da yaşla birlikte artıyor olmasına bağlı olabilir. 

ET’de aksiyon tremoru ciddi derecede foksiyonel özürlülük ve buna bağlı utanç 

reaksiyonuna neden olabilir. Bu hastalıkta yeme, içme, öz bakım ve araç kullanma 

gibi işler oldukça zorlaşır. Hasta toplum içinde yeme, içme, yazma gibi durumlardan 

kaçınmaya başlar. Hastalığının sıklığının bilinmesi, yapılacak olan ileri çalışmalara, 

yeni tedavilerin ve belki de korunma yöntemlerinin geliştirilmesine temel 

oluşturacaktır. Bu hastaların yaşam kalitesinin artması için önemlidir. 
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Ek.1. 
 
WHIGET ESANSİYEL TREMOR TANI KRİTERLERİ 
 
KESİN ET 

1. Muayenede en az 1 kolda 2+ postural tremor olmalı 

2. Muayenede mutlaka 

a. en az 4 görevde 2+ kinetik tremor veya 

b. 1 görevde 2+ kinetik tremor ve bir diğer görevde 3+ tremor olmalı. 

3. Eğer tremor dominant elde ise bunun en az bir günlük yaşam aktivitesini (yemek 

yeme, içme, yazı yazma, elleri kullanma) etkilemesi gerekli. Eğer dominant elde 

tremor yoksa bu madde geçersizdir. 

4. İlaç kullanımı, hipertirodizm, alkol veya distoni potansiyel etyolojik faktör olmamalı 

5. Psikojen olmamalı. 

MUHTEMEL ET 

(1a veya 1b mutlaka var olmalı ek olarak 2 ve 3 mutlaka olmalı) 

1. a. Kesin ET’deki 2. maddenin aynısı. 

b. Muayenede baş tremoru varlığı. 

2. Dominant eldeki tremor en az bir günlük yaşam aktivitesini etkileyebilir veya 

etkilemeyebilir. 

3. İlaç kullanımı, hipertirodizm, distoni vs. potansiyel etyolojik faktör olmamalı 

4. Psikojen olmamalı 

OLASI ET 

1. Muayenede 3 görevde 2+ kinetik tremor bulunmalı 

 

Tremor Ölçümü (0-3) 

0 = yok 

1 = Düşük amplitüdlü, güçlükle görülen tremor veya intermittan tremor 

2 = Tremor orta amplitüde sahip (1-2 cm) ve sürekli; açıkça osilatuar 

3 = Geniş amplitüdlü (>2cm ), şiddetli, sıçrayıcı tremor, görevleri tamamlamakta 

güçlük çekiyor ( döküyor veya kalemi tutamıyor). 

Değerlendirme (postüral 1, kinetik 5 görev ile değerlendirilir.) 

1. Postüral tremor: kollar öne uzatılmış halde iken değerlendirilir. 
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2. Kinetik tremor 

Su aktarma; 

Bardaktan su içme; 

Kaşıkla su içme; 

Parmak burun testi. 

Spirogram 
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Ek 2 

TREMOR TARAMA SORULARI 

1-Titremeniz var mı? (el, ayak, ses, baş, çene) 

2-İstirahatte titremeniz var mı? 

3-Heyecanlanınca titremeniz artar mı? 

4-Ellerinizi öne doğru uzatınca titremeniz olur mu? 

5-Herhangi bir iş yaparken (su içme, su boşaltma, çatal bıçak kullanma vs.) 

titremeniz olur mu? 

6-Titremeniz kaç yaşında başladı? 

7-Anne babanızda ve onların/sizin kardeşlerinizde titremesi olan kişi var mı? 

8-Anne babanız akraba mı? 

9-Alkol kullanıyor musunuz? 

10-Kullandığınız ilaç var mı? 

11-İlaç tremor sebebi olabilecek ilaçlardan mı? (Anketör cevaplayacak) 

12-Çarpıntı, sıcak basması, kilo alamama gibi şikayetleriniz var mı? 

13- Önleyemediğiniz, istemdışı hareketleriniz olur mu? 

14-Yüz ifadelerinizde donukluk, hareketlerinizde yavaşlama, dengesizlik gibi 

şikayetleriniza var mı? 
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